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VOORWOORD 

De Ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit te Gent bestaat 150 jaar! 
De Gentse ingenieurs herdenken dit terecht met fierheid: het wordt een 
waardige luisterrijke viering met het hart en onze gevoelens verstrengeld 
met het verleden, maar met het oog gericht op een nieuwe veelbelovende 
toekomst. 

In die 150 jaar heeft de Ingenieursopleiding menige gedaanteverwisseling 
ondergaan. Ze heeft verschillende institutionele vormen gekend om uit
eindelijk sinds 1957 haar ontplooiing te kennen binnen een afzonderlijke 
Fakulteit van de Toegepaste Wetenschappen. Ze heeft lang wezenlijk het 
beeld van de ganse Universiteit bepaald. Nog tot juist voor de laatste we
reldoorlog studeerden meer dan de helft van onze studenten voor inge
nieur onder wie talrijke buitenlanders. Thans neemt het aantal jongeren 
dat voor ingenieur studeert weer gestadig toe: de RUG telt nu meer inge
nieursstudenten dan ooit voorheen! Zij zullen de nieuwe industriële revo
lutie gestalte geven, een nieuwe wereld helpen uitbouwen waarin voor de 
techniek een belangrijke plaats is weggelegd. 

Onze Universiteit is tot ver buiten de landsgrenzen bekend om haar inge
nieursopleiding. Ze is een vruchtbare kweekschool geweest van talrijke uit
stekende ingenieurs. Vele beroemde voortrekkers uit de ingenieurswereld 
hebben hier hun opleiding genoten. Het verstrekte onderwijs was steeds 
van het hoogste niveau. 

Door de alsmaar versnellende ontwikkeling van de techniek, door de 
voortdurende vernieuwing van de technische kennis is het echter niet 
meer mogelijk aan de afstuderende ingenieur een kennisvoorraad voor het 
leven mee te geven. Het levenslang leren wordt een dwingende noodzaak. 
De werkende ingenieur hierbij te begeleiden is een belangrijke toekomsti
ge taak van de universiteit. 

Een grote universiteit is een huis van hoop en geloof in een betere toe
komst. Voor een ingenieursfakulteit is hier een heel bijzondere rol wegge
legd: de techniek is immers de grondslag van onze toekomstige welvaart. 
Van de ingenieurs wordt een onmisbare bijdrage verwacht tot het tot
standbrengen van een technologisch vernieuwd Vlaanderen. Aan ons al-
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len, akademisch korps, studenten en alumni van deze grote Fakulteit om 
de uitdaging te aanvaarden en waar te maken wat men van ons verwacht. 

Prof. L. DE MEYER, 
Rector 

Prof. A. VAN CAUWENBERGHE, 
Vice-Rector 

5 

WOORD VOORAF VAN DE DECAAN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen is één van de jongere 
faculteiten van de Rijksuniversiteit te Gent, nog geen dertig jaar oud. 
Toch heeft ze dit jaar reden tot vieren en gedenken, want ze verzorgt de op
leiding van de burgerlijke ingenieurs en deze bestaat 150 jaar. Het is inder
daad de wet de Theux van 27 september 1835 die aan de Faculteit der We
tenschappen van de Universiteit te Gent de opleiding "Kunst en Fabrieks
wezen, Architectuur en Bruggen en Wegen" toevertrouwde en tegelijker
tijd aan de Faculteit der Wetenschappen van de Universiteit te Luik 
"Kunst en Fabriekswezen en Mijnen". 

Hoe die opleiding in 150 jaar evolueerde, hoe de studenten van de laatste 
generaties haar ervaren hebben, welke belangrijke bijdragen de Gentse in
genieurs leverden aan de ontwikkeling, niet alleen van wetenschap en 
techniek, maar van onze moderne maatschappij in het algemeen, wat de 
Faculteit der Toegepaste Wetenschappen vandaag is, dit alles werd verza
meld in dit gedenkboek. 

Het boek is bedoeld om een blijvend aandenken te zijn en om allen die het 
wensen te laten deelnemen aan dit jubileum. Het voorbeeld van de oude
ren zal ongetwijfeld de jongeren stimuleren om, ook in moeilijke tijden, 
hun ingenieursberoep een zinvolle inhoud te geven en de opgedane ken
nis te gebruiken ten dienste van hun medeburgers. 

In de loop van 1986 zal de Faculteit haar medewerking verlenen aan de in
richting van een tiental symposia over diverse onderwerpen. Ze vormen 
samen met een Plechtige Academische Zitting in de Aula op 17 maart 1986 
en een retrospectieve tentoonstelling in het Peristilium het geheel van ma
nifestaties waarmee de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen dit Jubi
leum wil vieren. 

Ik hoop dat al deze manifestaties succesvol zullen verlopen. Dit zal de 
mooiste voldoening zijn voor al degenen die er zich voor ingezet hebben. 
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Ik wil hier alvast mijn dank betuigen aan allen binnen en buiten de univer
siteit, die hun steun en medewerking verleenden aan de viering en de uit
gave van het gedenkboek: 
- de oud-studenten en andere steunverleners uit industriële en financiële 

kringen; 
- de AlG, Algemene Vereniging der Ingenieurs uit de Universiteit te Gent· 
- ?e V~K, Vlaamse Technische Kring, de vereniging van onze studenten~ 

mgemeurs; 
- het onderwijzend, wetenschappelijk, administratief en technisch perso

neel van onze Faculteit. 

Al deze medewerkers zullen het mij niet ten kwade duiden dat ik er slechts 
enige bij naam vernoem, omdat we ze bijzonder dankbaar moeten zijn om 
hun grote inspanning voor de leiding van de organisatie: Prof. Em. W. 
SOETE, voorzitter van het organisatiecomité, Prof. A VAN CMJWEN
BERGHE, vice-rector, Prof. D. VANDEPITTE, ere-rector, Dr. Ir. D. VAN 
NIEUWENBURG, secretaris van het organisatiecomité, Prof. V. FERDI
NANDE, verantwoordelijke voor het gedenkboek, Prof. K. DE CLERCK, 
directeur van het Archief van de R.U.G., Prof. H. SOMERLING, Prof. 
Ch. VERMEERSCH, verantwoordelijke voor de tentoonstelling, en Prof. 
W. VAN IMPE, coördinator van de symposia. 

Moge deze 150 jaar slechts de beginperiode zijn van een lang bestaan van 
een nuttige en zich steeds aanpassende ingenieursopleiding. 

Prof. H. LAMBOTTE 
Decaan van de Faculteit 
der Toegepaste Wetenschappen 
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ERECOMITE 

W. MARTENS, Eerste Minister 

G. VERHOFSTADT, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, 
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G. Herpol 
F. Malschaert 
E. Voordecker 
E. De Beer 
W. octe 
F. Ricssauw 
G. Ra es 

Ere-gewone Hoogleraren 

F. Bosch 
H. van Kerckhoven 
R.A. D'Hulst 

Ere-geassocieerd Hoogleraar 

R. Vancrombrugghe 

Eredocenten 

L. Hendrickx 
H. Vandervelden 

Repetitor Emeritus 

J. De Geyter 

Gewone Hoogleraren 

D. Vandepitte 
J. Van Bladel 
G. De Leye 
M. Vanwormhoudt 
H. Somerling 
G. Tison 
G. Froment 
A. Van Cauwenberghe 
R. Dechaene 
A. Van Peteghem 
H. Muller 
F. Kuliasko 

6. 6.1966 
5. 8.1968 
1.11.1970 
1.10.1971 
8. 8.1973 

27. 4.1974 
25. 7.1974 
23. 5.1977 
16. 6.1981 

1. 3.1982 
18. 4.1982 

1.10.1982 

1.10.1984 
1.10.1984 
1.10.1985 

1.10.1985 

1. 6.1976 
1. 3.1984 

21.12.1980 

1. 6.1960 
1. 5.1964 
1. 3.1965 
1.10.1965 
1.10.1966 
1.10.1967 
1.10.1968 
1. 7.1969 
1.10.1969 
1.10.1972 
1. 1.1973 
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Melkebeek, Jan 
Serras, Herman 
Truyens, Pieter 

P. Boone 1.10.1981 Van Campenhout, Jean 
E. Wettinck 1.10.1981 Vandewege, Jan 

F. Brackx 1.10.1984 Vermeulen, Michel 
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DE INGENIEURS OPLEIDING AAN DE RUG 

In dienst van Staat en Industrie (1835-1890) 

door A.M. Simon-Van der Meersch 

"Le temps n'est plus ou le progrès industrie!, concentré sur quelques points privilé
giés du globe, ne dépendait que du développement des scienees pratiques, et ou l'édu
cation de l'ingénieur pouvait reposer uniquement sur l'instruction technique. Sa 
mission grandit chaque jour, et son action dans la société, s Wevant de la sphère des 
intérêts matériels à ceOe des intérêts moraux, devient un véritable apostolat qui lui 
impose de nouveaux devoirs. 
Ce ne sont plus les seulesforces de la nature qu'il a à soumettre et à diriger, mais ses 
triomphes mêmes dans tous les arts, et quifont sagloire, soulèvent autour de lui des 
obstacles plus énergiques dans l'ordre socia!. 11 ne peut faire un pas sans se heurter 
aux problèmes économiques les plus compliqués, et plus il cherche à assurer le succès 
des entreprises qui lui sont confiées, et plus il doit comprendre la grande part qui lui 
incombe dans l'a:uvre humanitaire de la conciliation du salaire et du capita!." 

(Ch. De Cuyper, rector van de Luikse universiteit, 1870) 

INLEIDING 

Toen de RUG in 1817 werd opgericht, beschikte zij over vier faculteiten: 
de Letteren, de Rechten, de Geneeskunde en de Wetenschappen. Deze 
toestand bleef140 jaar ongewijzigd. Pas in 1957 kreeg zij één faculteit bij, 
deze van de Toegepaste Wetenschappen. Dit beduidt geenszins dat de in
genieursopleiding voorheen ontbrak. Integendeel, deze studierichting 
kwam reeds met de eerste organieke wet op het hoger onderwijs van 27 
september 1835 tot stand. Toen oordeelde de wetgever echter dat de Toe
gepaste Wetenschappen, in tegenstelling tot de andere studierichtingen, 
niet thuishoorde in een faculteit maar wel in een speciaal daartoe opge
richte school, verbonden aan de universitaire instelling. 
Vanwaar kwam deze opvatting? Had de Belgische wetgever daarmee een 
buitenlands voorbeeld voor ogen of ontwierp hij een uniek systeem? 
Onze speurtocht naar de oorsprong van de Gentse ingenieurs school leid
de tot nog andere vragen. Hoe verliep de hogere technische opleiding vóór 
de oprichting? Beschikte Gent over een andere instelling waaruit de 
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school groeide? Werkten initiatieven door die tijdens de zgn. Franse of 
Hollandse tijd ondernomen werden? Waarom Gent als vestigingsplaats? 
Was er in België eensgezindheid met betrekking tot het project? 

De jongste jaren treft men in de wetenschappelijke literatuur meer en meer 
historische studies over ingenieurs en hun opleiding aan. Aan de Franse 
ingenieursscholen werden verscheidene monografieën gewijd, terwijl ook 
de toestand in Duitsland, Engeland, Nederland en Zweden voldoende be
kend raakt. Het Belgisch aandeel komt echter nergens ter sprake. 
Nochtans wisten de Gentse ingenieursscholen zich in de tweede helft van 
de 19de eeuw een stevige reputatie op te bouwen en was toevloed van 
vreemde studenten een bewijs van in het buitenland verworven faam en 
van vertrouwen in de verstrekte opleiding. 
We hopen dan ook met deze beperkte historische schets - de toegemeten 
tijd en ruimte lieten geen diepgaand onderzoek toe - de aandacht te vesti-
gen op de Gentse "Speciale Scholen". ~ 

Onderhavige bijdrage start met een korte voorgeschiedenis van het hoger 
technisch onderwijs tijdens het Franse en Nederlandse bewind. Deze aan
loop drong zich op, vermits daar duidelijke aanknopingspunten lagen met 
de na de onafhankelijkheid opgerichte scholen. 
De hoofdbrokvan het onderzoek loopt over de tijdsspanne 1835-1890. De 
eerste datum staat voor de eerste organieke wet op het hoger onderwijs die 
de technische opleiding aan de Rijksuniversiteiten Gent en Luik toever
trouwde. De laatste, eveneens een wet op het hoger onderwijs, schafte aan 
beide instellingen het monopolie der rekrutering van staatsingenieurs af, 
waarna de polytechnische scholen een nieuwe weg insloegen. Binnen de 
onderzochte periode komen thema's aan bod zoals de structuur der scho
len, de doorslaggevende rol gespeeld door het Ministerie van Openbare 
Werken, de professoren, de programma's, de studentenbevolking en de 
gebouwen. 

1. DE INGENIEURSOPLEIDING: 
BINNEN OF BUITEN DE UNIVERSITEIT 

1.1. De Franse ingenieursscholen 

Frankrijk kan beschouwd worden als de bakermat van de ingenieursoplei
ding. De .ingenieursscholen ontstonden er in de 18de eeuw op een ogen
blik dat de Staat kampte met een tekort aan gekwalificeerd technisch per
soneel voor de diensten der genie, voor de wegenbouw en de waterwerken. 
De centraliserende Franse staat wenste te beschikken over een homogeen 
ambtenarenkorps bestaande uit mensen die leiding konden geven en over 
de nodige bekwaamheid beschikten om projecten te beheren en te super
viseren. Daarom richtte hij in het midden van de 18de eeuw een aantal 
scholen op die uitsluitend aan zijn behoeften moesten voldoen. Er ont-
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stond een Ecole du Génie Civil (1745), gevolgd door de Ecole des Ponts et 
Chaussées (1747). Telkens als er door een zich wijzigende techniek andere 
specialisaties nodig waren, voegde de Staat er een toepassingsschool aan 
toe. Aldus verkreeg Frankrijk nog een Ecole des Mines, een Ecole des 
Constructions Navales, een Ecole des Poudres et Salpêtres, en een Ecole 
des Géographes met op de praktijk gericht onderwijs. De in 1794 opgerich
te Ecole Polytechnique fungeerde als verplichte en gezamenlijke voorbe
reidingsschool. Elke aspirant-ingenieur ontving er de theoretische basis
kennis, waarna hij kon overstappen naar de toepassingsschool van zijn 
keuze. 
Tegen het einde van de 18de eeuw beschikte Frankrijk daardoor als enig 
Europees land over een net van hogere technische scholen. Het eigenaar
dige aan dit Franse systeem lag in het monopolie dat de Staat zich op die 
manier toeëigende. De technische scholen fungeerden als wachtkamer tot 
hogere ambtenarij. De homogeniteit van het verstrekte onderwijs bevor
derde de gelijkvormigheid van de latere techno-burocratische prestaties. 
Elke afgestudeerde ingenieur kwam zonder uitzondering in overheids
dienst, hetzij in de geniekorpsen, hetzij in burgerdienst. 
De Staat had er dus alle baat bij kwaliteitsonderwijs in te richten, zodat hij 
later over de beste krachten kon beschikken. De toelatingscriteria in bo
vengenoemde scholen lagen dan ook zeer hoog. Door een inwendig regle
ment dat dagelijkse oefeningen en repetities voorzag werden de studenten 
van nabij gevolgd. Het bekommerde zich eveneens om de goede zeden, de 
vlijt en de regelmatige bijwoning der lessen. Onder Napoleon gingen de 
scholen er zelfs als echte kazernen uitzien waar militarisme uiteraard 
hoogtij vierde. 
Het speciale klimaat dat daardoor in de technische scholen heerste zal tij
dens de bespreking van het Belgische model herhaalde malen ter sprake 
komen. 

Men zal gemerkt hebben dat de Franse industriële sector in deze beginfa
se helemaal niet aan bod kom t. Ze had toen ook geen behoefte aan univer -
sitair geschoolde industriëlen of andere leidinggevende personaliteiten. 
Het "learning by doing" -principe volstond ruimschoots. Pas na de val van 
Napoleon geraakte de Franse economie zodanig achterop dat men naar 
oplossingen ging zoeken. De eerste stemmen gingen toen op ten voordele 
van een technische opleiding. 
Daar staatsinitiatief achterwege bleef, zouden geleerden en zakenlui sa
menwerken en in 1828 overgaan tot de oprichting van een private school: 
de Ecole Centrale des Arts et Manufactures. De nijverheidsingenieur ver
kreeg aldus zijn plaats naast de ingenieur in staatsdienst. 
De faam van de Franse ingenieursstaatsscholen had zich inmiddels over 
het hele continent verspreid. Tijdens de jaren '20 van de 19de eeuw zullen 
Duitsland en Zwitserland het Franse voorbeeld overnemen en Gewerbe
schulen oprichten die zich later ontwikkelden tot Technische Hochschu
len. In Engeland duurde het tot in de 2de helft van de 19de eeuw vooraleer 
het hoger technische onderwijs startte. De ingenieurstitel was er niet het 
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gevolg van gespecialiseerd technisch onderwijs, maar van een in de prak
tijk opgedane ervaring. 
De Franse staatsscholen waren van zeer groot belang voor onze gewesten. 
Deel uitmakend van het Franse Rijk trokken een aantal landgenoten naar 
de Parijse Ecole Polytechnique en naar de Ecole des Ponts et Chaussées. 
Na hun studies keerden zij terug met een aanstelling als ingenieur in één of 
andere staatsfunctie (1). 
België beschikte dus bij haar onafhankelijkheid over een kern technisch 
hooggeschoolde ambtenaren. Grootgebracht in de Franse school zullen 
zij de grote propagandisten zijn van het aldaar ondervonden stelsel. 

1.2. Hoger technisch onderwijs in een aanvangsfase (1825-1830) 

Tijdens de Franse overheersing werd de enige universiteit in onze gewes
ten, nl. deze te Leuven, afgeschaft. De aansluiting bij Nederlan<;}. in 1815 
opende nieuwe perspectieven voor het hoger onderwijs. Willem I had im
mers drie universiteiten in de Noordelijke Provinciën opgericht en wilde 
het Zuiden gelijkberechtigen. Dit leidde in 1816 tot de oprichting van de 
rijksuniversiteiten Leuven, Gent en Luik elk beschikkend over vier facul
teiten: de Letteren, de Rechtsgeleerdheid, de Geneeskunde en de Weten
schappen. 
De noodzaak om ook hoger technisch onderwijs in te voeren was de vorst 
niet ontgaan. Naast de in 1814 opgerichte Artillerie- en Genieschool te 
Delft voor de opleiding van waterbouwkundigen, dacht hij aan de oprich
ting van een industriële school. 
Ingaand op enkele uit België komende verzoekschriften week hij echter af 
van zijn oorspronkelijk plan en bepaalde bij decreet van 13 mei 1825 dat 
"Aan elk onzer Hoogescholen geregeld onderwijs zal gegeven worden 
over de toepassing der Schei- en Werktuigkunde op de nuttige kunsten". 
In uitvoering daarvan kreeg de Luikse universiteit twee nieuwe leerstoelen 
(bosbouw en mijnbouw). In Gent interpreteerde men het decreet op een 
andere manier en richtte de stad, met de goedkeuring van de vorst, bij de 
universiteit een School voor Kunsten en Ambachten op (2). Deze school 
kan organisatorisch als een soort voorloper van de in 1838 ingestelde Ecole 
des Arts et Manufactures beschouwd worden: de universiteit bezat het cu
ratorschap, de leraars kregen het statuut van buitengewoon hoogleraar, de 
lessen werden voor een stuk gegeven in de universitaire gebouwen en de 
universitaire collecties stonden ter beschikking. Het grote verschil lag 
evenwel in de verbruikers van de aangeboden kennis. Daar het om gratis 
Nederlandstalig avondonderwijs ging, stond de school open voor al wie 
belangstelling toonde voor toegepaste scheikunde en werktuigkunde. Het 
gros van de toehoorders kwam uit de actieve beroepsbevolking, nl. werk
lieden, meestergasten en ambachtslui. De "pedagogische relatie" was niet 
in de aard van "docent-student" maar stond eerder op het niveau van 
"meester-gezel". De belangstellenden kwamen er onmiddellijk toepasbare 
kennis opdoen. 
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Dit technische op de nijverheid georiënteerde onderwijs bleef een margi
nale activiteit bij de universiteit. Toch heeft het in Willem l's bedoeling ge
legen de toegepaste wetenschappen op te trekken tot een universitair ni
veau, want aan de in 1828 opgerichte commissie ter hervorming van het 
hoger onderwijs, gaf hij de opdracht te onderzoeken hoe het polytech
nisch onderwijs kon opgevat worden. Vraagpunten waren: ofWel aan elke 
universiteit één specialisatie toevoegen waardoor Gent de industrie zou 
bekomen, ofWel één of meer universiteiten ombouwen tot grote polytech
nische scholen, bestemd voor de opleiding van staatsingenieurs. Het uit
breken van de Belgische revolutie stelde een abrupt einde aan de hervor
mingsplannen van de koning. Andere gezagsdragers zouden de inge
nieursopleiding moeten uitwerken. 

1.3. De polytechnische afdeling: een toemaatje voor de RUG 
(1830-1835) 

Hoewel iedereen na de septemberrevolutie overtuigd was van een noodza
kelijke reorganisatie van het openbaar onderwijs, duurde het vijf jaar voor
aleer de eerste wet op het hoger onderwijs tot stand kwam. Meningsver
schillen over de onderwijsherstructurering, binnen- en buitenlandse con
flicten en steeds wisselende gezagsdragers verhinderden een vlugge rege
ling. 
Dat Gent in 1835 bevestigd werd in haar rol van universiteitsstad en de uni
versiteit er op de koop toe de ingenieursopleiding bijkreeg, mag als een 
klinkende overwinning beschouwd worden. Het scheelde immers niet 
veel of de RUG hield op te bestaan. 
De slechte voortekenen begonnen reeds op 16 december 1830 toen het 
Voorlopig Bewind aan de drie bestaande rijksuniversiteiten één of meer 
faculteiten afschafte. Gent verloor aldus de Letteren en de Wetenschap
pen. De maatregel vloeide voort uit de kritiek die reeds tijdens het Neder
landse Bewind werd geuit, nl. dat België over te veel universiteiten be
schikte. De afschaffing der faculteiten vormde een eerste stap tot rationali
sering. De administrateur-generaal van openbaar onderwijs Ph. Lesbrous
sart kreeg opdracht een wetsontwerp in die zin uit te werken. Zijn voorstel, 
dat op 20 september 1831 klaar kwam, beperkte zich tot één universiteit 
waarvan de faculteiten over vier steden verspreid waren: Leuven zou de 
Letteren krijgen, Gent de Rechten, Luik de Wetenschappen, Brussel de 
Geneeskunde. Daarnaast opteerde hij voor een aantal speciale scholen 
voor toegepast onderwijs zoals een Militaire school, een Navigatieschool 
te Antwerpen of Oostende, een Mijnschool te Namen, een School voor 
Kunsten en Fabriekswezen te Luik of te Brussel. Voor Gent zag de toe
stand er op dat ogenblik allerminst gunstig uit. 
Het voorstel belandde bij de minister voor Binnenlandse Zaken ad inte
rim, eveneens bevoegd inzake het openbaar onderwijs, ingenieur T. Teich
mann. Deze voormalige inspecteur-generaal van Bruggen en Wegen had 
zich, vóór zijn aanvaarding van het ministersambt op 26 augustus 1831, 
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reeds heel verdienstelijk gemaakt op het gebied van de wettelij ke omschrij
vingen van het beroep van civiele ingenieur-staatsambtenaar. Samen met 
de i11 dienst zijnde hoofdingenieur had bij op 20 december 1830 een orga
nisatieplan voor het korps van Bruggen en Wegen en Mijnen uitgewerkt 
en de gezagsverhoudingen binnen het korps bepaald. Als minister zorgde 
hij voor de wettelijke bekrachtiging. De oprichting van het korps was één 
der eerste K.B.'s die Leopold I ondertekende. Daags ua deze beslissing 
stelde T. Tcichmanneen commissie samen om het wetsvoorstel Lesbrous

sart te onderzoeken. 
Helaas kreeg T. Teichmann de tijd niet om zich daarover uit te spreken. 
Zijn opvolger F. De Muelenaere kantte zich tegen het herstructurerings
plan en gaf dezelfde commi sic opdracht een nieuw voorstel uit te werken 
dat ongeveer een jaar later klaar was. 

Ditmaal opteerde men voor twee evenwaardige instellingen voor hoger 
onderwijs: één universiteit in een niet nader gepreciseerde stad en één po
lytechnische school voor de vorming van inge.nieur voor de indu trie, de 
bruggen en wegen, het mijnwezen en de geniekorpsen. De commissie leg
de ook de structuurvan deze school vast. Zîj stipuleerde inschrijvingsgeld, 
studieduur, straffensy teem aanwervingsmodaliteiten, wedden, regle
mentvan inwendige orde, te behalen graden en eraan verbonde.n rechten. 
Ook dit herstructureringsplan geraakte niet ver. Door de tegenstand van 
de drie universitcitssteden - elk wilde vanzelfsprekend zijn eigen universi
teit behouden - durfde niemand de verantwoordelijkheid te dragen voor 
de aanduiding van die éne Belgi cbe universiteit. Een ni uw jaar verstreek, 
waarin het gemutileerd hoger onderwij verder sukkelde. 
Om uit de impas e te geraken benoemde eh. Rogier, de nieuwe minister 
van Binnenlandse Zaken op 18 november 1833 een tweede commissie, 
waarin ditmaal vertegenwoordigers zaten van de universiteiten Gent en 
Luik (3). Het resultaat laat zich gemakkelijk raden: het behoud van die bei
de instellingen ten koste van Leuven. De meeruitgave die een bijkomende 
universiteit meebracht compenseerden de commi sieleden door de inte
gratie van het polytechnisch onderwij binnen die instellingen. In haar 
rapport aan de Koning van 31 juli 1834 legde de commissie de redenen uit 
van die combinatie: Nous avons distribué I enseignement d;ms nos deux 
facultés de sciences, de teUe sorte que, sans créer une école polytechnique 
Ie pays en aura tous les avantages ans en supporter les &ais; à cet effet, la 
fitculté des sciences de Gand servira d'école pour }'arcrutecture civile, les 
ponts et chaus ée . ceIle de Liège pour les mine, et toutes Ie deux, pour 
les arts et manufactures ( ... ). 11 uffit de créer troi chaires de plus dans cba
cune des facultés de sciences, paar organiser I'enseignement j)olytechni
que SUf une grande échelle, Ie autres professeur de ces facultés pouvant 
servir aux élèves qui suivent spécialement cette partic comme à ceU.>: qui 
étudien les cicnces en général ( ... ). La commission attcnd Ie meilleurs 
fruits de cette organisatioo des facultés des sciences. Elles seront en même 
temp des écoles complêtes pour l'étude théorique des sciences, des éco
les d'application pour ccux qui se destinent aux divers services du génie ci-
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vil, de hautes écoles industrielles ou se formeront des hommes cap ab les de 
diriger nos manufactures". 
Inmi~dels ha.d Belgi~. er tw.ee u~i~ersitaire instellingen bijgekregen. Naast 
de drIe vermmkte RiJ~SUnI~ersIt~lt~n opende het Belgisch episcopaat in 
november 1834 de VrIje UnIVersIteit te Mechelen en in dezelfde maand 
kwam ~~ ~ru~sel oP. initi~ti.efvan de Brusselse liberalen en de vrijmetselarij, 
een VrIJzmmge UnIVersiteit tot stand. 
Deze nieuwe vestigingen verzwakten nog de positie van de rijksinstellin
gen. Het probleem van het hoger onderwijs moest dringend opgelost wor
den. Nadat het regeringsontwerp door de verschillende Kamerafdelingen 
onderzocht was, konden op 11 augustus 1835 de discussies in het Parle
ment starten. Eens te meer draaide het debat rond de kwestie van het aan
tal: één of twee universiteiten, waarbij de belangrijkste liberale woordvoer
ders wezen op de enorme geld- en krachtverspilling die het functioneren 
van verscheidene instellingen meebracht. Hun amendement - één uni
versiteit liefst te Leuven - werd nipt verworpen (37 tegen 32 en 2 onthou
dingen). 
Ook de aanhechting van het toegepast onderwijs werd hevig aangevoch
ten, maar verslaggever A. Dechamps verdedigde dit als volgt: "Si nous 
avions à traiter cette question théoriquement, je serais porté peut-être, à 
préférer l'établissement d'une école polytechnique centrale, et la célèbre 
école de France serait un antécédent pour légitimer ce système. Mais, 
quand on veut élever un édifice, il faut tenir compte du terrain sur lequel 
on veut bätir. Or, si l'on se demande quel est Ie meilleur système à suivre 
pour fonder en Belgique un enseignement polytechnique sur une grande 
échelle et à moindres frais, je ne pense pas qu'il y ait lieu à hésiter un seul 
instant entre les deux systèmes qui sont proposés". 
In de Senaat bleek de tegenstand nog groter en werden verschillende 
amendementen ingediend die ofWel een afzonderlijke school beoogden 
ofWel het polytechnisch onderwijs volledig te Luik inplantten. 
Twee argumenten werden hierbij gehanteerd. In de eerste plaats wees men 
op de eigen aard van het toegepast onderwijs die een militaire aanpak 
noodzakelijk maakte. ].B. Thorn, Luxemburgs senator, steunde op het 
Franse voorbeeld: "En France, les élèves de I' école polytechnique sont en
fermés dans un seul établissement; il ne peuvent être distraits en aucune 
manière; ils ne communiquent qu'avec ceux de leurs camarades qui sui
vent les mêmes études, et sont soumis à des examens périodiques fréquem
ment répétés. Si de semblables précautions ne sont pas prises, que 1'0n se 
borne à nommer des professeurs spéciaux dans les universités, on ne pour
ra jamais former d'élèves tels que ceux qu'a produits l'école polytechnique 
de France". ( ... ) "dans une université ou 1'0n enseignera et la médecine, et 
Ie droit, les sciences mathématiques, physiques et naturelles, vous voulez 
obtenir les mêmes effets! clea est impossible". 
Het tweede punt dat men het regeringsontwerp verweet, had te maken met 
de geografische ligging van Gent, waaraan men de exclusiviteit van de op
leiding van ingenieur Bruggen en Wegen wilde toevertrouwen. Regerings
woordvoerder B.T. de Theux ontkrachtte dit argument door te wijzen op 
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de nabijheid van de zee en de daaraan verbonden mogelijkheden. 
Uiteindelijk deden communautaire overwegingen de balans doorslaan ten 
voordele van het proj ect of zoals F. De Muelenaere het formuleerde: "j' ap
puierai de tout mon pouvoir la proposition du gouvernement; ( ... ) parce 
que je pense que la réunion de ces deux sciences distinctes dans une seule 
localité aurait pour dernier résultat de nuire à l'une ou à l'autre partie du 
royaume". 
De beslissing viel op 27 september 1835. Art. 2 bepaalde: "Les facultés des 
sciences des deux universités seront organisées de manière que la faculté 
de Gand offre l'instruction nécessaire pour les arts et manufactures, l'ar
chitecture civile, les ponts et chaussées, et la faculté de Liège, pour les arts 
et manufactures, et les mines". 

Besluitend kunnen we zeggen dat Gent haar universiteit behield door de 
druk uitgeoefend door het stadsbestuur en door de vrees van de Belgische 
bewindslieden om de dicht bevolkte - en vergeten we vooral niet orangis
tische - steden te ontstemmen. De creatie van het polytechn'f.sch onder
wijs in de marge van de universiteit was bovenal een zuinigheidsoplossing. 
België beschikte daardoor over een uniek systeem van hoger technische 
scholing. Door toedoen van een aantal meegaande bewindslieden, hard
werkende professoren en een gunstige economische conjunctuur kreeg ze 
mettertijd wereldvermaardheid. 

2. DE SCHOLEN IN DE GREEP VAN HET MINISTERIE 
VAN OPENBARE WERKEN 

2.1. Naar een Ecole des fonctionnaires (1835-1838) 

Weinigen geloofden in de toekomst van dit toegepast onderwijs. De start 
verliep zeer moeizaam want het bewuste art. 2 was zeer vaag opgesteld en 
gafgeen organisatorische richtlijnen aan. Het duurde drie jaar vooraleer de 
toegepaste wetenschappen een basisstructuur verkregen. 

Het eerste organisatieconcept kwam in 1836 tot stand door de inspannin
gen vanJB. d'Hane de Potter, de toenmalige beheerder-inspecteur van de 
universiteit en voormalig lid van de commissie van 1833. Zijn grote ver
dienste lag in het door hem aangebrachte begrip "school", wat een gebeur
lijke opslorping van een aantal technische vakken binnen de Faculteit W e
tenschappen verhinderde. Hij opteerde voor de benaming "Ecole du Gé
nie Civil". Deze school bestond uit drie afdelingen: "Pants et Chaussées", 
"Arts et Manufactures" en "Architecture Civile", voor drie typen van inge
nieur. De studies duurden vier jaar waarvan de eerste twee jaren gemeen
schappelijk waren voor de drie richtingen. Het accent lag er op de wiskun
dige voorbereiding. In de twee specialisatiejaren wisselden mondelinge 
lessen en praktische oefeningen elkaar af. Daar vele cursussen aan profes
soren van de Faculteit konden toevertrouwd worden, dienden er slechts 

twee nieuwe benoemingen te komen, nI. vaar de cursus "Construction" 
en "Hydra~lique.': . Tijdens l~et eerste academiejaar 1836-37 lieten zich 23 
tudenten lllschnJven, allen In de afdeling Ponts et Chaussées. Om de "ne

fas te contacten tus en ingerueursstudenten en andere abit '.. ten te ver-
"d di d d b unen ~lJ en: vaa r ? e e eheer~er-inspec~eur een op Fran model geconci-

pIeerd IDwendlg reglement UIt. Een strLkte dagindeling die de studenten 
van 8 u. ' morgen tot 8 u. 's avonds op school hield en hun doen en laten 
r.~gelde, bleek een ideaal c~ntro l esy teem. Het liet toe de studenten dage
lIJks te volgen en te begeleIden, een aspect dat insloeg bij de ouders. Ook 
Prof. A. Timmermans bleek opgetogen. Hij sprak van "l'heureuse influen
ce que l'organisation forte et presque militaire de l'école a exercée sur l'in
struction" . 
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Lessenrooster van de School voor Kun
sten en Fabriekswezen (1838). 

Men peilde ook naar de reactie van de eerste studenten. Prof. A. Bommart 
bracht daarover volgend verslag uit: "les élèves de la première année d'étu
des (hij bedoelt de laatstaangekomenen) ont accepté dès Ie premier jour 
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De professoren A. Bommart en A. Tim
mermans bepleiten een nauwere samen
werking tussen de ingenieursscholen en de 
overheidsdiensten (1837). 

avec reconnaissance Ie redoublement des soins dont ils se voyaient I'6bjet, 
sans regretter même une indépendance dont ils n'avaient pas encore usé; 
un petit nombre d'élèves de deuxième année ont d'abord éprouvé plus de 
peine à se séquestrer complètement à I'intérieur de I'école; ma is les légères 
répugnances disparaissent de jour en jour". 
Dit inwendig reglement dat men noodzakelijk achtte voor de vorming van 
goede ingenieurs bleef, op enkele details na, decennia lang ongewijzigd. 
De structuur van de Ecole du Génie Civil vertoonde volgens de gangbare 
opvattingen één grote tekortkoming: het ontbreken van de garantie van de 
toekomstmogelijkheden der afgestudeerden. Twee Gentse hoogleraren, 
de Franse ingenieur A. Bommart en de Belgische geniekapitein A. Tim
mermans, ontwierpen om die reden een nauwe koppeling school-staat, 
die de toekomst van het toegepast onderwijs binnen de universitaire struc
tuur veilig zou stellen en aan generaties ingenieursstudenten bestaansze
kerheid zou bieden. 
Samen publiceerden zij een brochure "Considérations sur l'organisation 
des écoles spéciales des services publics en Belgique", die tot het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken doordrong en de onderwijsverantwoordelij
ken overtuigde. Uitgangspunten van deze invloedrijke brochure waren 
enerzijds dat een ingenieursloopbaan in de industriële sector te riskant en 
te weinig gekend was, en anderzijds dat de overheid meer en meer gekwali
ficeerde staatsingenieurs zou nodig hebben. De staat moest dus die oplei
ding op zich nemen en waar kon zij dat beter en zuiniger doen dan in de 
bestaande scholen van Gent en Luik. Het verlenen van die exclusiviteit -
de opleiding van ingenieurs Bruggen en Wegen aan Gent en ingenieurs 
Mijnwezen aan Luik - zou de toekomst van beide scholen veilig stellen . 
"C'est là", aldus de auteurs, "une nécessité rigoureuse, une condition obli
gée, si I'on veut que les écoles spéciales existent et prospèrent". 
Dat het bevoegde departement van Binnenlandse Zaken zo vlug gewon
nen was voor die monopolieverlening vloeide voort uit de oprichting in 
september 1837 van het Ministerie van Openbare Werken. 
De kans bestond dat de nieuwe minister, het voorbeeld van zijn collega 
van Oorlog volgend, eigen toepassingsscholen oprichtte en daarmee de 
Gentse en Luikse scholen ten dode opschreef. 
Na één jaar onderhandelen bereikten Binnenlandse Zaken en Openbare 
W erken een overeenkomst. Op 1 oktober 1838 verstrekte "1' Arrêté Royal ' 
gui met l'institution du corps des ponts et chaussées en rapport avec la loi 
organigue de l'enseignement supérieur" aan Gent het monopolie inzake 
de opleiding van Belgische staats ingenieurs Bruggen en Wegen. De "Eco
Ie des fonctionnaires" deed ook in België haar intrede. 

De overeenkomst noodzaakte een hervorming van de bestaande Ecole du 
Génie Civil die verscheidene functies toegewezen kreeg. Naast de oplei
ding van hogere en lagere kaderfuncties voor het korps, zorgde zij voor nij
verheidsingenieurs, architecten en hooggeschoolde technici, een brede 
waaier aan nieuwe toekomstmogelijkheden. 
Dit vergde een nieuw organiek reglement. Het verscheen op 18 oktober 
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1838. Analyseren we even deze hervormingsbesluiten. We stipten reeds 
aan dat de Ecole du Génie Civil uit drie afdelingen bestond: Ponts et 
Chaussées, Architecture Civile en Arts et Manufactures. In 1838 smolten 
de twee eerst~ samen tot de Ecole Spéci~le du Génie Civil, de derde ging 
een zelfstandIge weg op onder de benammg Ecole Spéciale des Arts et Ma
nufactures. Beide toepassingsscholen bezaten een voorbereidende afde
ling: Ecole Préparatoire. Men kreeg er toegang na het afleggen van een toe
latingsexamen voor een drieledige jury, die door het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken was aangeduid. De studieduur bedroeg twee jaar, met het 
accent op de theoretische vorming. Voor de hoorcolleges zaten de inge
nieursstudenten samen met hun studiegenoten uit de Faculteit Weten
schappen. Toepassingen, oefeningen en ondervragingen gebeurden in de 
school. De voorbereidende afdeling Bruggen en Wegen bezat niet het pri
vilege tot doorstroming naar de Speciale School. Gelijk wie kon er zich 
aanmelden, indien hij 18 jaar was en geslaagd was voor het openbaar exa
men uitgeschreven door het Ministerie van Openbare Werken te Brussel. 

De Ecole du Génie Civil bestond uit twee afdelingen, een hogere voor de 
vorming van "ingénieurs civils" met drie jaar studie en een lagere voor de 
vorming van "conducteur des constructions civiles" lopend over twee jaar. 
Ieder academiejaar was opgesplitst in twee semesters. Gedurende de win
ter kregen de studenten cursus. In de zomer deelde genoemd Ministerie 
hen op in een aantal in uitvoering zijnde openbare werken (de zgn. mis
sions). Tijdens deze stage, die onder leiding stond van de plaatselijke 
hoofdingenieur, deden de leerling-ingenieurs vooral praktische ervaring 
op. De toekomstige conducteurs van hun kant bezochten met hun repeti
toren ateliers of in aanbouw zijnde constructies in het Gentse. 
In deze opleidingsstructuur zat de verbondenheid met de toekomstige car
rière verweven. De student behoorde in feite reeds van bij zijn inschrijving 
de staat toe of zoals Prof. A. Bommart het formuleerde: "les élèves appar
tiennent par anticipation à l'état" ( ... ) "ils font en expectative parti du corps 
auguel ils se destinent". 
De korpshiërarchie ving trouwens aan tijdens de studietijd. Na het ge
slaagd toelatingsexamen voor de Speciale School droegen de studenten de 
titel van "élève-ingénieur" of"élève-conducteur" (4). Na hun universitaire 
studies legden zij te Brussel het examen af voor "sous-ingénieur". De best 
gekwoteerden - er werd een ranglijst samengesteld volgens de behaalde 
punten - kregen een aanstelling in het korps als sous-ingénieur en dit tot 
uitputting der beschikbare plaatsen. De overige geslaagden mochten de ti
tel van "sous-ingénieur-honoraire" dragen in afWachting van een volgend 
examen, dat hen opnieuw in competitie bracht met nieuwe afgestudeer
den. Wie helemaal geen overheidsfunctie wenste, maar zijn studies succes
vol beëindigde, kreeg een "diplóme de capacité" (5). We mogen dus stel
len dat de Ecole Spéciale du Génie Civil in de eerste plaats fungeerde als 
opleidingsschool van het Ministerie van Openbare Werken. Door het in
stellen van een uitgebreide selectieprocedure kon het dan ook souverein 
beschikken over een keurkorps van ingenieurs. 
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De aanwezigheid van een intern reglement en van een eigen beoordelings
systeem droeg daar nog toe bij. Wegens haar superviserende rol wenste de 
overheid streng toezicht uit te oefenen op de studenten. Via het inwendig 
reglement had zij controle over gedrag en studieverloop (6). De strikte dag
indeling bestond uit cursussen, oefeningen, ondervragingen en vrije stu
die. Iedere afwezigheid of onregelmatigheid werd gemeld. Er werd ook 
voortdurend geëvalueerd. Bij het beoordelen van een student telden zijn 
jaarprestaties mee. Elke oefening of verplicht werk kreeg een quotering van 
0-20. Het behaalde cijfer werd vermenigvuldigd met een coëfficiënt die de 
waarde van het vak binnen het studiepakket aangaf en telde mee in de 
eindberekening. Het maximum aantal punten bedroeg 1000. Onder de 
650 was men niet geslaagd. 

Deze doorgedreven controle vergde vanzelfsprekend een sterke en goed 
gestructureerde leiding, waardoor de scholen ook op dit vlak van de rest 
van de universitaire gemeenschap verschilden. De algemene.leiding van 
de scholen werd toevertrouwd aan de beheerder-inspecteur van de univer
siteit. Met de titel van directeur hield hij de ministeriële diensten op de 
hoogte van de werkzaamheden, vorderingen en mogelijke hervormingen. 
Hij duidde twee studie-inspecteurs aan, één voor de voorbereidende scho
len, en één voor de speciale scholen. Met het oog op de inspectie der stu
denten woonden ze de cursussen bij, brachten bezoeken aan labo's en stu
dielokalen, hielden het puntenregister bij en brachten regelmatig verslag 
uit bij de directeur. Zij vormden de spil van het goed functioneren van het 
systeem. A. Timmermans en A. Bommart die de basis hadden aangegeven 
van de hervorming werden de eerste studie-inspecteurs, de eerste bekwam 
de Voorbereidende afdelingen, de tweede de Speciale Scholen. 
De Speciale School kreeg er nog op 29 oktober 1839 een apart controleap
paraat bij: de Conseil de perfectionnement des Ecoles Spéciales, samenge
steld uit de inspecteur-generaal van Bruggen en Wegen, de directeur van 
de scholen, de studie-inspecteur, de juryleden van het jaarlijks examen 
voor toelating tot het korps, en de hoofdambtenaar verantwoordelijk voor 
Hoger Onderwijs. Haar taak bestond in de aanpassing der programma's 
(7). Op die manier geconcipieerd kon deze Speciale School haar eigen le
ven leiden. 

2.2. Het professorenprobleem 

De wet van 1835 bevatte o.m. een aantal bepalingen met betrekking tot het 
onderwijzend personeel in beide Rijksuniversiteiten. Zo gaf art. 10 aan 
hoeveel professoren iedere faculteit maximaal mocht bezitten. De Gentse 
Faculteit Wetenschappen, belast met een dubbele opdracht, nl. de uit
bouw van de exacte en de toegepaste wetenschappen, kreeg met negen 
hoogleraren het hoogste aantal toegewezen (8). Toen in 1838 de overeen
komst met het Ministerie van Openbare Werken tot stand kwam wil
de deze de ingenieursopleiding in de Speciale School meer afstemmen op 

Prof. DJ Mareska, één der eerste professo
ren van de Eeole du Génie Civil. 
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specifieke vakkennis. Daar er reeds een voltallig onderwijzend korps 
aanwezig was, had het Ministerie geen andere keus dan zijn eigen inge
nieurs te detacheren naar de Speciale School. Dit gebeurde een eerste maal 
in 1846 met de overheveling van de ingenieurs Ch. Andries en E. Boudin. 
Tijdens de door ons onderzochte periode bracht hogergenoemd ministe
rie heel wat personeel aan (9). Op de vooravond van de opheffing van de 
monopolie-overeenkomst telden de scholen (Voorbereidende en Speciale 
School) vijf gedetacheerde ingenieurs met de rang van gewoon hoogleraar 
en één ingenieur-docent, wat toen bijna de helft van het toegelaten be
stand binnen de Faculteit uitmaakte. Daarnaast stelde het ministerie eve
neens repetitoren en surveillanten ter beschikking (10). Door deze tussen
komst konden de scholen zich volledig ontplooien. Zij beschikten steeds 
over de nodige titularissen voor nieuwe cursussen of practica en waren in 
staat de toenemende stroom studenten op te vangen. 

De nauwe banden tussen school en ministerie hadden echter ook negatie
ve aspecten. De gedetacheerden ondervonden noch vanwege de universi
taire instanties noch vanwege de ministeriële autoriteiten de aan hun func
tie normaliter verbonden eer. 
Toen in 1846 Ch. Andries en E. Boudin naar de universiteit overgeheveld 
werden, stonden ze geenszins op gelijke voet met de andere professoren. 
Zij bezaten nl. geen stemmingsrecht, noch in de faculteitsraad noch in de 
academieraad. Hoewel de Faculteit der Wetenschappen reeds in 1847 aan 
de academische overheid om regularisatie van hun toestand vroeg, duurde 
het tot 1860 vooraleer beide gedetacheerden gelijkberechtiging bekwa
men. Van dan af verdween elke discriminatie binnen de universitaire ge
meenschap. 

De ministeriële opdrachtgever bleek minder inschikkelijk. Hij behandelde 
het overgehevelde personeel op dezelfde wijze als de andere ambtenaren. 
Dit kwam vooral tot uiting bij de samenstelling van de verschillende exa
mencommissies waarin topfunctionarissen optraden als examinatoren. In 
1847 stond men enkele hoogleraren toe als "membres adjoints" maar hun 
rol beperkte zich tot het stellen der examenvragen. De beoordeling be
hoorde niet tot hun bevoegdheid. Pas met de opheffing van het monopo
lie in 1890, waardoor ook de greep van het Ministerie wegviel, konden de 
professoren voor het eerst hun studenten examineren. Hun collega's uit de 
vier gevestigde faculteiten hadden dit recht reeds in 1876 verworven (11). 
Ook bij de samenstelling van de Conseil de perfectionnement had men de 
professoren geweerd. Dit adviesorgaan stippelde in feite de koers uit voor 
de Speciale School en besliste over alle programmawijzigingen. Via de fa
culteitsraad klaagden de professoren over hun gebrek aan medezeggen
schap inzake de invoering van de cursussen, maar van hogerhand gaf men 
er geen gevolg aan. Een andere, ditmaal rechtstreeks gestelde vraag, om 
vertegenwoordigers te hebben in de raad stuitte op het verzet van de minis
ter zelf, die hun antwoordde dat hij hun aanwezigheid als "élément pure
ment scientifique" overbodig achtte. 
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Ook het door de studie-inspecteurs uitgeoefende toezicht werkte al eens 
frustrerend. Hun taak beperkte zich wel tot het op de hoogte blijven van de 
vorderingen der studenten, maar onvermijdelijk hielden zij, tijdens hun 
rondgang in de school, ook de professoren in het oog. In de Speciale 
School te Luik, onderworpen aan eenzelfde regime, gaven deze bemoeiin
gen aanleiding tot hevige conflicten die de sfeer verziekten en de oprich
ting van een technische faculteit bespoedigden. 
Te Gent beperkte het zich tot lichte wrijvingen in de loop van de eerste 
helft van de 19de eeuw. 
Toen in 1886, op aanvraag van Luik, in de verbeteringsraad van het hoger 
onderwijs, de mogelijke verwijdering van de Faculteit der Wetenschappen 
besproken werd, toonden de Gentse raadsleden zich tevreden over de toen 
in functie zijnde studie-inspecteurs F. Dauge en E. Boudin. De verbete
ringsraad stemde daarom voor de oprichting van een technische faculteit 
te Luik en voor het status quo te Gent (12). Voor Gent betekende dit de be
stendiging van het systeem van afhankelijkheid van de Facult~it Weten
schappen, dat pas in 1934 met de oprichting van de Raad der Scholen 
enigszins doorbroken werd (13). 

2.3. Het monopolie sneuvelt in de politieke strijd 

Zoals reeds vermeld verkreeg de RUG op 1 oktober 1838 het monopolie 
der opleiding van ingenieurs Bruggen en Wegen, een overeenkomst die 
zorgde voor nauwe banden met het Ministerie van Openbare Werken. Dit 
laatste legde de structuur van de Speciale School vast, paste via de Conseil 
de perfectionnement de programma's aan, detacheerde korpsleden als les
gevers en stelde zijn werven ter beschikking der studenten. Daarenboven 
zetelden zijn hoofdambtenaren in de examenjury. De toepassing van het 
inwendig reglement schonk het Ministerie de mogelijkheid de aspirant
functionaris van nabij te volgen, te evalueren en te selecteren. De Ecole 
Spéciale du Génie Civil werd dan ook algemeen beschouwd als "une dé
pendance" van het Ministerie. Die exclusiviteit verzekerde evenwel de toe
komst van de school. De qua studentenbevolking magere jaren 1840-'50, 
o.a. veroorzaakt door de economische neergang en de dalende tewerkstel
ling kon de school dank zij het gewaarborgd monopolie en het ontbreken 
van rechtstreekse concurrentie gemakkelijk verwerken. 
Men mag evenwel niet denken dat alle Belgische staatsingenieurs op dat 
ogenblik afkomstig waren uit de Gentse school. Het organiek reglement 
van 1838 dat de rekrutering regelde, liet nochtans vele deuren open: ieder
een mocht zich als kandidaat voor het examen van "sous-ingénieur" te 
Brussel aanmelden, gaande van studenten die cursussen aan de Franse 
Ecole Polytechnique hadden gevolgd tot personen die helemaal geen dip
loma konden voorleggen. Als enige voorwaarde gold toen een praktijker
varing van tien jaar. Ook conducteurs met drie jaar dienst in openbare wer
ken werden toegelaten. Heel wat ingenieurs maakten hiervan gebruik en 
geraakten later op de hoogste posten. Zo bezaten tijdens de jaren '60-'70 
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de directeurs-generaal van Bruggen en Wegen, Groetaers en Maus, geen 
Gents diploma, evenmin als drie inspecteurs-generaal en zes hoofdinge
meurs. 
Bij de spoorwegen bleek men voor de topfuncties zelfs de voorkeur te ge
ven aan mensen die konden terugblikken op een jarenlange ervaring. Be
kende namen in de annalen van de spoorwegen zoals Masui, Belpaire en 
Kummer kwamen niet uit de officiële school. Aan deze toestand nam nie
mand aanstoot. 
Naarmate de Gentse Speciale School beter georganiseerd geraakte en de 
toekomst voor de afgestudeerden er ook florissanter uitzag, gaf men meer 
en meer de voorkeur aan een kortere schoolse opleiding. 
De studentenbevolking in de Speciale School nam daardoor naar de jaren 
'60 gevoelig toe. De oprichting van de wetenschappelijke graad van civiel 
ingenieur in 1850, de reo_rganisatie van de Speciale School van Kunsten en 
Fabriekswezen in 1852 en het toenemend aantal vreemde studenten droe
gen daar eveneens toe bij. 
Dit succes was Leuven niet ontgaan en in 1864 startte men aldaar met de 
"Ecoles Spéciales des Arts et Manufactures, Génie Civil et des Mines" (14). 
In 1873 begon de ULB eveneens met een ingenieursopleiding. Door de 
monopolieverlening aan de Rijksinstellingen hadden afgestudeerden der 
vrije universiteiten evenwel alleen uitwegen in de private ondernemingen 
of in lagere functies bij Bruggen en Wegen of bij de Spoorwegen (15). 
In 1873 rezen de eerste klachten tegen het monopolie. De Leuvense hoog
leraar Lambert vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken de aanwerving 
van staatsingenieurs open te stellen voor alle afgestudeerden uit gelijk wel
ke instelling. De Minister, na consultatie van de Gentse studie-inspecteurs, 
ging er evenwel niet op in. Niettemin was de bal aan het rollen gebracht. 

De strijd ontbrandde tijdens de herziening van de wet op de toekenning 
der academische graden in 1875-76. De Gentse school kwam plots te mid
den het politieke strijdtoneel te staan en werd de twistappel tussen katho
lieken en liberalen, respectievelijk voorstander van vrij of van rijksonder
WIJS. 

De Leuvense aanhang meende dat de tijd rijp was om het monopolie te 
doorbreken en dacht hierbij allicht te kunnen rekenen op het katholieke 
kabinet de Theux-Malou met A. Beernaert op Openbare Werken. Via de 
middenafdeling van de Kamer waaraan het regeringsontwerp werd voor
gelegd, geraakte de invoering van drie nieuwe wettelijke graden (mijninge
nieur, ingenieur Bruggen en Wegen en conducteur), te behalen voor de ge
combineerde jury, in een amendement. Tijdens de Kamerdebatten wezen 
de verdedigers van Gent op de faam van de school, de degelijke program
ma's, de strenge selectie, de verbondenheid met Openbare Werken, de or
ganisatorische gelijkenissen met buitenlandse instituten en het door ieder
een afgekeurde examensysteem van de gecombineerde jury dat ~en de 
scholen wilde opleggen. Zij vreesden ook voor politieke benoemmgen: 
"Les nomina ti ons s'y feraient souvent sous des influences auxquelles Ie 
mérite personnel serait complètement étranger". 
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De Faculteit der Wetenschappen en de academieraad verdedigden met 
klem hun geviseerde Speciale School. Ook de Gentse gemeenteraad ver
leende steun en klaagde in haar zitting van 13 januari 1876 de "intérêt de 
boutique" aan vanwege de Leuvense concurrent en de "intérêt politique" 
vanwege de ultramontanen. 
De voorstanders van het vrij onderwijs baseerden zich op de door de 
grondwet (art. 17) gegarandeerde vrijheid van onderwijs waartegen Gent in 
hun ogen zondigde. Enkele hoogaangeschreven en te Gent afgestudeer
de ingenieurs schaarden zich bij hen zoals b.v. Arthur Verhaegen, die het 
gerenorneerde studiesysteem der Speciale School tot op de grond afbrak. 
Beslissend zou natuurlijk de reactie van de Minister van Openbare Wer
ken A. Beernaert zijn. Zou hij zijn partij volgen of de toepassingsscholen 
die onder zijn ministerie ressorteerden verdedigen? 
Getrouw aan het toenmalige regeringsbeleid inzake onderwijs, liet ook 
Beernaert problemen die een verhitting van het politieke klimaat konden 
teweegbrengen liever in de fardes zitten. Principieel schaarde hit zich wel 
bij de voorstanders der gelijkheid, maar de stap tot de afschaffing van het 
monopolie durfde hij niet te zetten. De regering volgde de minister en het 
amendement verdween uit het ontwerp. 

Volgens eh. Woeste, volksvertegenwoordiger van Aalst en auteur van het 
amendement, was de campagne evenwel niet tevergeefs geweest. "Le pri
vélège des écoles spéciales est touché au creur et ne se relèvera plus" ver
klaarde hij achteraf. Hij gaf terzelfdertijd ook de manier aan hoe men het 
privilegie op een wettelijke manier kon treffen: "les écoles de Liège et de 
Gand n'ont pas été crées pour fournir des ingénieurs des chemins de fer de 
l'état". Om deze uitspraak te begrijpen moeten we even teruggaan naar 
1838 toen de Staat het privilegie toekende. Men had toen alleen behoefte 
aan staatsingenieurs Bruggen en Wegen en Mijnwezen. De spoorweguit
bating stond nog in haar kinderschoenen en men voorzag de aanstelling 
van hoog geschoold technisch personeel niet. Naarmate de spoorwegnet
ten zich uitbreidden rekruteerde de bevoegde minister, zonder dat hij 
daartoe wettelijk verplicht was, uit de Gentse en Luikse scholen. 
In Gent paste men zich in 1867 aan door op het programma een cursus 
"Exploitation du chemin de fer" in te voeren. 

Toen in 1884, onder een nieuw homogeen katholieke regering, het Minis
terie van Openbare Werken gesplitst werd in het Ministerie voor Land
bouw, Nijverheid en Openbare Werken, en het Ministerie voor Spoorwe
gen, Post en Telegraaf lag de weg open voor de hervorming die Woeste 
had gesuggereerd. Dit gebeurde bij K.B. van 21 januari 1888 waardoor 
J. Vandenpeereboom, minister van Spoorwegen, brak met het vigerende 
systeem en examens uitschreef waaraan iedereen mocht deelnemen. Een 
jury, samengesteld uit een functionaris en professoren van de vier universi
teiten, nam het examen afvan de kandidaten. Zij moesten daarbij geen en
kel diploma voorleggen. 

r 

Prof. eh. Andries. 
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De aanwerving gebeurde aan de hand van de behaalde punten en de aan
stelling werd definitief na één jaar stage. Deze maatregel was voor Gent en 
Luik een teken aan de wand. Toen een jaar later de herziening van de wet 
op de academische graden opnieuw het onderwerp was van een regerings
ontwerp hadden de nieuwe selectienormen van het Ministerie van Spoor
wegen reeds de vuurproef doorstaan. Tijdens de Kamerdebatten maakte 
de katholieke aanhang er overigens gretig gebruik van. Ook ditmaal vond 
Gent één van haar afgestudeerden op haar weg: G. Helleputte, hoogleraar 
geworden te Leuven. 
Het ontwerp dat de nieuwe wettelijke graden van kandidaat-ingenieur, in
genieur mijnwezen en ingenieur Bruggen en Wegen voorzag, werd zonder 
al te veel tegenstand goedgekeurd op 10 april 1890. Ingenieurs uit de vier 
universitaire instellingen konden voortaan meedingen voor een staatsbe
trekking (16). De liberaal H.W. Frère-Orban noemde het laconiek "Ie mo
nopole à quatre". Voor Gent betekende de afschaffing van het monopolie 
een nieuwe uitdaging. 

3. HET PROGRAMMA 

3.1. De curriculumbouwers eh. Andries en E. Boudin 

De grootste en belangrijkste programmahervormingen kwamen tot stand 
na 1867. Ze waren het werk van eh. Andries, studie-inspecteur van de 
Voorbereidende Scholen in 1863, en van zijn vriend E. Boudin, studie-in
specteur van de Speciale Scholen in 1867 (17). 
Vertrekkend van de doelstelling dat "Ie véritable ingénieur doit unir l'es
prit d'invention à la science" zochten zij in de opleiding de kunst van het 
woord met een soliede wetenschappelijke kennis te verzoenen. 
Om aan het eerste aspect tegemoet te komen voerden zij in 1869 de "cours 
pratique d'exercices de rédaction" in. Een ingenieur moest zich naar hun 
oordeel niet alleen vlot en keurig schriftelijk kunnen uitdrukken maar 
vooral blijk geven van een soliede talenkennis. Zowel eh. Andries als E. 
Boudin toonden zich ook voorstander van het doceren van Engels en 
Duits, omdat de vakliteratuur overwegend in die talen verscheen. Voor de
ze invoering bekwamen zij echter geen toestemming van hogerhand. 
Daarentegen kantten beiden zich tegen het opnemen in het programma 
van het Nederlands, een vak dat volgens hen de Waalse studenten zou af
schrikken en een onnodige supplementaire studiebelasting zou veroorza
ken (18). 

Hoewel eh. Andries en E. Boudin groot belang hechtten aan de talen lag 
hun grootste verdienste op het vlak van de verwerving van vakspecifieke 
kennis door de ingenieursstudenten. 
eh. Andries wierp zich op als de grote propagandist van het grafisch on
derwijs. "Le dessin", zo verklaarde hij "est Ie véritable language écrit de 
l'ingénieur". Hij maakte van "Ie dessin à main levée" een waar begrip en 
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Prof. E. Boudin. 

stimuleerde ook andere vormen van tekenonderwijs zoals kalktekeningen 
en het tekenen van machines of bouwwerken. 

Tijdens zijn eerste dienstjaren als studie-inspecteur had E. Boudin vooral 
oog voor de technische evolutie. Op zijn palmares kwamen de reeds geci
teerde cursus "exploitation du chemin de fer" in de Ecole Spéciale du Gé
nie Civil en twee cursussen in de Ecole Spéciale des Arts et Manufactures 
nl.: "technologie des matières textiles" en "construction industrielles" 
waarover verder meer. 
In een latere periode oriënteerde Boudin zich vooral op de didactische 
problemen en ontpopte zich als de ware grondlegger van de practica. 
Hoewel er van in het begin op het programma van de ingenieursstudent 
"des cours appliquées" voorkwamen, verliep de aanbrenging uitsluitend 
mondeling (19). Plaatsgebrek en te kleine auditoria zaten daar ook voor iets 
tussen. Slechts de verplichte zomerstage (de zgn. mission) kon als prakti-
sche beroepservaring bestempeld worden. .~ 

In 1869 voerde Boudin, bij wijze van experiment, projectoefeningen in 
bij de afdeling civiel ingenieur. Hij liet hen schaalmodellen maken van 
bruggen, kanalen, gebouwen en stuwdammen. Het werd een ongehoord 
succes, vooral door de wedijver die de studenten aan de dag legden. Bou
din voerde meteen het experiment in bij de andere afdelingen. Van dan af 
liet hij niets onverlet om de zelfWerkzaamheid der studenten te stimuleren 
en hen met de realiteit in contact te brengen. De lessen in scheikunde en 
fYsica gingen voortaan gepaard met laboratoriumoefeningen. Tijdens hun 
"mission" verplichtte hij hen een "journai" bij te houden. Ook het aanleg
gen van de collecties, waarvoor hij zich enorm inspande, moet in die op
tiek gezien worden. De studenten moesten, volgens hem, de materialen 
kunnen zien en betasten. A. Wagener, directeur der scholen, beschreef 
dan ook Boudin als "l'homme Ie plus pratique de l'université". 

Als hervormer oefende Boudin graag de alleenheerschappij uit. Theore
tisch behoorde het tot de taak van de verbeteringsraad "de tenir les pro
grammes à la hauteur de la science", maar Boudin was hen telkens voor. 
Hij ontwierp de hervormingen, argumenteerde ze en goot ze zelfs in de 
vorm van een K.B. Dit dossier stuurde hij de hiërarchische weg op naar de 
directeur der scholen, die het op zijn beurt bezorgde aan de bevoegde mi
nister. Deze laatste riep dan de Conseil de perfectionnement samen die in 
de meeste gevallen zijn fiat gaf. Aanvragen van professoren om nieuwe 
cursussen in te voeren maakten, voor zover we konden opmaken, niet de 
minste kans. 

Sommige professoren trachtten de "hinderlijke" Boudin te omzeilen door 
hun aanvraag rechtstreeks tot de minister te richten ofhet voorstel aan de 
faculteitsraad voor te leggen. Onvermijdelijk kwam hun verzoek in han
den van Boudin waar zij een negatief advies kregen. Hij hield ook liefst de 
Faculteit der Wetenschappen op veilige afstand omdat, naar zijn oordeel, 
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slechts weinig professoren er op de hoogte waren van de specifieke proble
men in de toegepaste wetenschappen. 
E. Boudin stippelde aldus gedurende 40 jaar het beleid uit van zijn Specia
le Scholen. Hij lag tevens aan de basis van de binnen- en buitenlandse re
putatie die de scholen gedurende die periode verwierven. 
Terecht getuigde Keelhoff achteraf over hem: "11 était un homme aux 
idées claires, à la volonté de fer". 

3.2. Programmahervormingen in de "section du Génie Civil" 

De wet van 1835 gaf de Gentse Faculteit der Wetenschappen opdracht on
derwijs te verstrekken in "architecture civile, construction nautique, l'hy
draulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descripti
ve avec application spéciales aux machines, aux routes et aux canaux", een 
veelheid aan disciplines die de Faculteit omzette in een éénvormig stu
dieprogramma voor alle ingenieursstudenten. In 1838 week men daar niet 
van af (20). Specialisatie in de opleiding was toen nog onbekend, evenmin 
als bij de professoren die de meest verscheidene cursussen doceerden. E. 
Boudin bv. gaf zowel "calcul des probabilités", "l'hydraulique" als "stabili
té des constructions". 

Toen in 1850 de nieuwe richting van "ingénieur civil" ontstond en in 1864 
deze van "ingénieur-architecte" gaf dit geen aanleiding tot de uitwerking 
van meer ge diversifieerde opleidingen, met het gevolg dat de architecten 
die aan de universiteit de artistieke component ontbeerden, avondcursus
sen aan de Academie gingen volgen. 
Dit éénvormig programma onderging weliswaar in de loop der jaren enke
le veranderingen. De voornaamste toevoeging gold de in 1867 ingevoerde 
cursus "exploitation du chemin de fer". De cursussen scheikunde, meet
kunde en fYsica werden gesplitst en de practica stegen aanzienlijk. 
Hoewel het lessenpakket dikwijls herschikt werd, drongen drastischer her
vormingen zich op. In 1880 doorbrak Boudin de éénvormigheid in de op
leiding door de Ecole du Génie Civil in drie afdelingen te splitsen: de "sec
tion des ponts et chaussées" voor ingenieurs en conducteurs Bruggen en 
Wegen, de "section du génie civil" voor civiel ingenieur en de "section des 
ingénieurs-architectes". Voor iedere afdeling stelde hij ook een apart curri
culum op dat hij afstemde op specifieke beroepskennis. Met deze hervor
ming zette Boudin een eerste stap in de richting van specialisatie. De stu
iie-inspecteur kwam er echter niet toe af te zien van de encyclopedische 
oriëntatie binnen de opleiding zelf, met het gevolg dat het programma, 
vooral binnen de afdeling Bruggen en Wegen, tijdens de jaren '80 overbe
last was. Boudin zag zich daarom verplicht de door het ministerie aange
vraagde invoering van telegrafie en toegepaste electriciteit af te wijzen (21). 
Het curriculum in de afdeling Bruggen en Wegen beschikte helaas niet 
over voldoende soepelheid om de technologische evolutie van nabij te 
volgen. 
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De noodzaak tot grotere specialisatie voelden de studenten aan. In 1884 
vroegen zij de oprichting van een nieuwe graad van "ingenieur du génie 
maritime". Zij staafden hun aanvraag door te wijzen op de overschakeling 
van zeil- op stoomschepen, de in crisis verkerende Belgische staalindustrie 
en de aanwezigheid van scheepswerven in Vlaanderen. Deze specialiteit 
vereiste drie nieuwe cursussen, "architecture navale", "construction nava
Ie" en "machines à vapeur navales", te geven in een bijkomend studiejaar. 
Hoewel iedereen voor het studentenvoorstel gewonnen bleek, kwam er 
van het project, om ons ongekende reden, niets terecht. Aldus mislukte 
een poging om de bestaande onderwijsstructuren aan nieuwe behoeften 
aan te passen. 

3.3. Programmahervonningen in de "section des Arts et Manu
factures" 

'> 

Deze scholen, eveneens in 1838 opgericht, kenden aanvankelijk slechts 
een papieren bestaan. Het vierjarig studieprogramma was zo zwaar en 
strikt theoretisch dat de industriële wereld, waarvoor de scholen nochtans 
in het leven waren geroepen, geen belangstelling toonde. 

Met de hervorming in 1852 gooide men het over een andere boeg: de stu
dies werden tot 3 jaar beperkt en het accent kwam veel meer op de bruikba
re kennis te liggen (22). Meteen was het diploma van "ingénieur-indus
triel" gemakkelijker te verwerven en het studentenpubliek kwam opdagen. 
Met Boudin als studie-inspecteur onderging het programma opnieuw 
grondiger wijzigingen. Hij vond het onvoorstelbaar dat de afdeling zo wei
nig aandacht aan de textielnijverheid schonk, de meest verspreide indus
trietak in het Gentse. Hij had ook opgemerkt dat door deze vergetelheid de 
afgestudeerden deze sector niet binnendrongen. 

In 1869 kreeg hij de toestemming drie nieuwe cursussen "technologie des 
matières textiles", "constructions industrielles" en "analyses chimique" te 
laten van stapellopen en verzekerde hiermee het succes van de afstudeer
richting Kunst- en Fabriekswezen. 

Het invoeren van practica leverde hier geen enkel probleem op. In 1880 
ging Boudin over tot een studieverlenging van één jaar (een tweede jaar in 
de Voorbereidende School). Binnen deze pas geschapen ruimte vonden 
nieuwe cursussen als "applications des machines" en "applications de 
l' électricité" (1882) gemakkelijk ingang. 
Aldus kregen ook de Scholen Kunsten en Fabriekswezen de label Boudin 
mee. 
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4. STUDENTENBEVOLKING 

In de 19de eeuw koos de meerderheid der Gentse universiteitsstudenten 
voor richtingen als de Geneeskunde en de Rechten met het vooruitzicht 
op een lucratief vrij beroep. De Faculteiten Letteren en Wetenschappen 
trokken heel wat minder kandidaten aan. Het diploma werd als min of 
meer waardeloos beschouwd aangezien er geen vaste betrekking aan ver
bonden was. 
Met de oprichting van de Polytechnische afdeling beschikten de jongelui 
over verschillende nieuwe carrièremogelijkheden. Trok zij daarom meer 
studenten aan ? Waren de studenten voldoende voorbereid? Hoeveel 
slaagden erin hun studies te voltooien? Hoe zat het met hun latere werk
verschaffing? 
Om ons hiervan een beeld te kunnen vormen volgen we even de studen
ten van de eerste 10 academiejaren. Over de Speciale School voor Kunsten 
en Fabriekswezen kunnen we kort zijn. Tot haar reorganisatie in 1852 
kwam er niemand opdagen. Ons onderzoek beperkt zich dus tot de "Ecole 
Spéciale du Génie Civil" die in de behandelde periode (1836-1846) 723 in
schrijvingen totaliseerde, gespreid over de Voorbereidende School (317), 
de Speciale School (347), de architectuur (3), met daarbij nog 56 vrije stu
denten. De 667 regelmatige inschrijvingen vertegenwoordigen 251 studen
ten. 
Onderstaande tabel, die een vergelijking met de andere Faculteiten toe
laat, toont ons dat de technische afdeling van bij de start succesvol was en 
met haar 723 inschrijvingen de tweede plaats bekleedde. 

Totale studentenbevolking R.U.G. 1836/37 - 1846/47 

L.W. R Gen. Wet V.S. 5.5. Tot. 

1836-37 45 62 91 69 23 23 
1837-38 71 53 70 73 25 25 
1838-39 46 41 74 27 34 31 65 
1839-40 73 47 78 80 42 34 76 
1840-41 63 49 81 83 19 29 48 
1841-42 59 32 85 60 44 30 74 
1842-43 62 45 80 10 53 42 95 
1843-44 65 48 70 24 56 38 94 
1844-45 70 58 71 50 19 37 56 
1845-46 81 64 61 20 25 31 56 
1846-47 84 67 61 41 25 27 52 

* 

719 566 822 537 317 347 723 
I 

664 

':- + 59 vrije studenten, waaronder 3 gediplomeerde architecten. 
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De ingenieursloopbaan oefende blijkbaar een zekere aantrekkkingskracht 
uit. 
~a geografische herkomst kwamen de abituriënten uit het hele land, zij 
het hoofdzakelijk uit centra als Gent, Doornik, Luxemburg en Brussel. 
Opvallend is het geringe aantal kandidaten uit het Antwerpse. 
Voor zover we ingelicht zijn stevenden studenten met een behoorlijke 
middelbare opleiding op Gent af. Negen onder hen hadden reeds universi
taire studies aangevat te Leuven en Luik. Het hoogste aantal (68) kwam 
evenwel uit athenea. 27 colleges brachten één of meer kandidaten aan. 
Zoals toen meer gebeurde, hadden er 21 privaat onderwijs genoten. Een 
heel bijzondere plaats bekleedde de Brusselse "Ecole Centrale de Com
merce et d'Industrie" die voor 25 studenten zorgde. 
Deze stadsschool was in zekere zin inzake structuur een voorloper van de 
Gentse Scholen en er bijgevolg volledig op afgestemd. Ook zij bezat een 
inwendig reglement, één voorbereidende en twee speciale afdelingen 
waarvan er één, de industriële, de leerlingen voorbereidde oP,., het toela
tingsexamen voor de universitaire of militaire scholen. Leerlingen uit de 
"Ecole Centrale" sloegen meestal de Gentse Voorbereidende School over 
door meteen aan het toelatingsexamen voor "élève-ingénieur" deel te ne
men. 

Te oordelen naar de leeftijd der ingeschrevenen, gemiddeld rond de 17 à 18 
jaar, mogen we aannemen dat de middelbare opleiding ook voltooid werd. 
Desondanks rezen, voornamelijk in de beginjaren, klachten over onvol
doende wiskundige voorbereiding der eerstejaars en zagen de hoogleraren 
zich verplicht vakken te àoceren die in feite in het middelbaar onderwijs 
thuishoorden. 
De onvoldoende voorkennis en het strenge selectiesysteem maakten de 
studies zeer zwaar. Vooral de eerste promoties konden het tempo niet bij
houden. Men legde evenwel grote soepelheid aan de dag om latere kandi
daten niet af te schrikken. 
Zodra de Speciale School onder de bevoegdheid van Openbare Werken 
stond, trad men veel strenger op. Men maakte het toelatingsexamen moei
lijker en wie geen humaniora gelopen had, maakte bijna geen kans meer. 
In 1844 plaatste men zelfs het Latijn op het examenprogramma (23). Het 
hoeft dan ook geen verwondering te baren dat slechts een gering aantal de 
eindmeet haalde. In de meeste gevallen overschreden zij ruim de normale 
studieduur van 5 jaar. Eén student had zelfs 10 jaar nodig om te kunnen af
studeren. 

Sociaal kwamen de studenten uit de meest diverse milieus (Bijlage 1). We 
troffen zowel zonen aan van renteniers als van dagloners en naaisters. Het 
gros behoorde uiteraard tot de burgerij en de middenklassen. Vooral han
delaars, ambachtslieden en kleine winkeliers zagen brood in het inge
nieursberoep, evenals vele lagere staatsambtenaren, vooral uit de sector 
belastingen. Opvallend leek ons het gebrek aan interesse vanwege de inge
nieurs zelf en ook van het onderwijzend personeel. 
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Het feit dat minstens 45 op de 251 een beurs genoten wijst op een beschei
den, minder gefortuneerd milieu. 
Het onderzoek naar de status van de 19de eeuwse ingenieur zou wellicht 
heel wat kunnen verklaren, maar was binnen het bestek van deze bijdrage 
onmogelijk uit te voeren. 

Van de 251 studenten slaagden er 30 voor het ingenieursexamen van Brug
gen en Wegen (Bijlage 2), evenals 31 voor dit van conducteur. Daarnaast 
behaalden er nog 25 ingenieurs en 15 conducteurs het "diplóme honorai
re", 3 eindigden als ingenieur-architect; 148 faalden onderweg (24). 

Waar kwamen zowel de geslaagden als de niet-geslaagden terecht? Laten 
we eerste de groep Bruggen en Wegen volgen. De werkverschaffing bij de 
eerste promoties gebeurde zeer vlot. Zoals het organiek reglement voor
schreef nam het Bestuur van Bruggen en Wegen de best gerangschikten in 
zijn rangen op. Met het oog op de vorming van de komende generaties de
tacheerde zij er ey.kelen naar de Speciale School. Dit was het geval met E. 
Boudin (promotie 1842), eh. Andries (promotie 1844) en later F. Dauge 
(promotie 1852). 
Heel vlug echter overschreed het aanbod aan afgestudeerden de vraag. 
Reeds in 1842 liet inspecteur-generaal van Bruggen en Wegen een waar
schuwende stem horen. 
Een aantal maatregelen volgden. Men stelde het "diplóme de capacité" in, 
verzwaarde het toelatingsexamen, maakte het de conducteurs bijna onmo
gelijk op te klimmen tot een ingenieursfunctie en beperkte de jaarlijkse 
opneming binnen het korps tot twee ingenieurs. 
De toestromende studenten hadden echter geen oog voor deze alarmeren
de signalen en in 1849 bleek de situatie ondragelijk. De minister van Open
bare Werken wist niet meer wat aan te vangen met de promoties 1847 en 
1848. De oplossing lag vervat in een aantal nieuwe besluiten: de creatie van 
een nieuw diploma van civiel ingenieur in januari 1850 (25), de opheffing 
van het verplicht opnemen van twee ingenieurs in februari 1850, het open
stellen van de onderwijssector door toelating van student-ingenieurs tot 
het examen voor geaggregeerd leraar in 1851 en de hervorming c.q. het aan
trekkelijk maken van de Speciale School voor Kunsten en Fabriekswezen 
in 1852 (Bijlage 3). Eerder dan een numerus clausus in te voeren zoals in 
Frankrijk, hoopte men door een diversificatie van de beroepsuitwegen de 
werkloosheid te bestrijden. De regering ontwierp eveneens een plan tot 
uitbreiding van de openbare werken ten einde uit de toeslaande economi
sche crisis te geraken. Intussen hadden de onfortuinlijke ingenieurs een be
trekking gevonden in andere sectoren zoals bij de spoorwegen. Anderen 
aanvaardden een leraarsfunctie, werden stadsarchitect ofkwamen terecht 
op een ministeriële administratie. 

De afgestudeerde conducteurs verging het niet beter. Zij stapten over naar 
de industrie ofhet leger, bekleedden lagere ambten in de administratie of 
werden zelfstandig aannemer. 
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De studenten die hun studie voortijdig afbraken kwamen hoofdzakelijk in 
het onderwijs terecht. 
De hervormingen van begin de jaren '50 leverden geen onmiddellijke re
sultaten op. De neergaande tendens zette zich verder door. Vooral de 
Speciale School leed eronder en zag haar aantal eerstejaars tot enkele een
heden terugvallen. In absolute cijfers uitgedrukt lag het dieptepunt in 
1852-53 met 28 studenten. De werkverschaffing ging er in de jaren '50 
evenmin op vooruit. Nog in 1858 klaagde de Minister van Openbare Wer
ken bij zijn collega van Binnenlandse Zaken over het tekort aan vacatures 
bij Bruggen en Wegen. De meeste afgestudeerden, zo merkte hij op, zoch
ten een betrekking in de privé-sector. 

De heropleving kwam pas 10 jaar later. In 1861-62 overschreed men de 
kaap der 100 ingeschrevenen en van dan af was de aangroei niet meer te 
stuiten. Vanafhet academiejaar 1868-69 totaliseerden de Speciale Scholen 
zelfs meer studenten dan de vier universitaire faculteiten sam~. 

Ook toen de vrije universiteiten zich als concurrent aandienden (Leuven 
verkreeg haar Speciale Scholen in 1864 en Brussel in 1873), bleef Gent een 
gestadige groei kennen. 

Deze explosie van de studentenbevolking was o.m. aan de Belgische eco
nomische expansie en de aanwezigheid van vreemde studenten toe te 
schrijven. België maakte in de 2de helft van de 19de eeuw een economi
sche heropleving mee die haar een eersterangspositie op de wereldmarkt 
bezorgde. Maatregelen als de opheffing van de stedelijke oktrooien (1859-
60), de vrijhandelsverdragen (begin jaren '60) en de afkoop van de Schel
detol (1863) droegen daar enorm toe bij. Ook het Ministerie van Openba
re Werken toonde zich zeer bedrijvig: de haven van Antwerpen breidde 
uit, het kanaal Gent-Terneuzen werd verbreed, het Centrumkanaal uitge
graven, aan de kust begon men met verstevigings- en havenwerken, men 
startte de bouw van de stuwdam op de Gileppe, spoorwegverbindingen 
kregen verdere uitbreiding. Vandaar dat de ingenieursloopbaan velen 
wenkte. Ditmaal gingen zij in op de geboden studiemogelijkheden en be
volkten alle richtingen. 

Uit de hierbij gevoegde overzichten der behaalde diploma's uitgereikt aan 
Belgische ingenieursstudenten aan de RUG tussen 1860-61 en 1889-90 zien 
we dat naast de 210 ingenieurs Bruggen en Wegen, er 157 civiel ingenieurs 
en 140 nijverheidsingenieurs afstudeerden (Bijlage 4). De eersten bekwa
men in deze periode van hoogconjunctuur gemakkelijk een staatsfunctie, 
de tweede groep kwam overwegend terecht bij de spoorwegen, de derde 
vond een betrekking in weverijen en scheikundige bedrijven, suikerraffina
derijen, de glasindustrie, gasbedrijven en vooral constructie-ateliers. De 
sectie architectuur bleef bij dit alles wat ten achter, hoewel de modernise
ring door het gebruik van ijzer in diverse bouwwerken ook in dit beroep 
zijn intrede deed. Slechts 20 Belgen studeerden af voor architect. 
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Vanaf1863 zien we tevens dat een aantal Gentse ingenieurs in het buiten
land hun kans gaan wagen. Zij waren er betrokken bij de aanleg van spoor
wegen en bij de organisatie van het universitair onderwijs (26). 

Een andere reden voor de bloei der Gentse Scholen is de aanwezigheid 
van een groot aantal vreemdelingen. Zij vooral zorgden voor de bevol
kingsexplosie, zij maakten de toegepaste wetenschappen tot de voornaam
ste richting binnen de universiteit. Vanaf1860 kwamen zij hier als het ware 
in golven aan en volgde de ene nationaliteit de andere op. Eerst arriveer
den de Polen en de Brazilianen (1860), daarna de Russen (1866), de Roeme
nen (1871), de Grieken (1873) en ten slotte de Bulgaren (1886). 
Gedreven door gebrek aan hoger onderwijs in hun vaderland of op de 
vlucht om politieke redenen, oorlogen of buitenlandse overheersingen 
kwamen ze hier een bruikbaar diploma zoeken. België trok hen aan. 
Het was een katholiek land met een op liberale beginselen steunende staat
sinrichting en wetgeving. Het bezat een goed gestructureerd onderwijssy
steem met Frans als voertaal. Het genoot de faam van rustig, modern en 
goedkoop te zijn. 
In verschillende steden O.m. te Gent waren vice-consuls of handelspart
ners die de vreemde jongelui konden opvangen. De Gentse Speciale Scho
len kenden geen numerus clausus, iedereen was er welkom. 
Het inwendig reglement stelde de ouders gerust. Hun zonen werden van 
nabij gevolgd en zij konden regelmatig navraag doen over vorderingen en 
prestaties. 
De vreemde studenten gaven de voorkeur aan de richtingen civiel en nij
verheidsingenieur. In de sectie Bruggen en Wegen studeerden er tijdens 
dezelfde periode 1861-1890 slechts 9 af, maar als civiel ingenieur waren zij 
met 247, in Kunsten en Fabriekswezen met 91 (Bijlage 4). Teruggekeerd in 
hun vaderland zorgden zij samen met de naar het buitenland uitgeweken 
Gentse ingenieurs voor de uitstraling. Door hun toedoen verkregen de 
Gentse Speciale Scholen wereldfaam. 
In tegenstelling met de Luikse tegenhanger die de vreemdelingen in de af
deling "ingenieur-mécanicien" in een aparte sectie onderbracht, maakte 
men te Gent nooit onderscheid tussen de nationaliteiten (27). De jury leg
de voor iedereen dezelfde strengheid aan de dag. Men toonde alleen be
grip voor de mindere taalvaardigheid bij de vreemdeling. 

5. VAN "CABANON ALLONGEE" NAAR "INSTITUT DES 
SCIENCES" 

5.1. "Het Paleis" in de Volders straat 

De huisvesting der Toegepaste Wetenschappen begon zeer bescheiden. 
Toen de eerste organieke wet op het hoger onderwijs de ingenieursoplei
ding aan de Gentse universiteit toevertrouwde, waren nog helemaal geen 
voorzieningen getroffen om haar onderdak te geven. 
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De eerste studenten kregen een onderkomen in een inderhaast ontruimd 
lokaal in het universiteitsgebouw van de Voldersstraat, "het Paleis" ge
noemd. Het stadsbestuur dat door art. 7 van dezelfde wet de verantwoor
delijkheid kreeg voor de verbeteringen, vergrotingen en onderhoud der 
universiteitsgebouwen bekostigde in 1837 de bouw van een kleine vleugel 
voor de drie opgerichte ingenieursafdelingen. De Franse Ecole Polytechni
que stond daarbij model. 
Met de creatie in 1838 van de Voorbereidende en Speciale Scholen bleek 
de vleugel reeds te klein. Ingenieurs en conducteurs zaten noodgedwon
gen in hetzelfde, sombere, slecht verluchte en koude lokaal. Het stadsbe
stuur tastte andermaal in de zak. Daar men in de omgeving geen geschikt 
huis vond, bouwde men voor de "bescheiden" som van 11.000 fr. een 
kleine constructie op de binnenplaats van "het Paleis". In 1840 namen de 
ingenieurs hun intrek in de "cabanon allongée". 

Ook de nieuwe constructie liet veel te wensen over inzake hygi~ne. De ge
zondheid van de studenten, die door de toepassing van het intern regle
ment van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in hetzelfde sombere en 
slecht te verluchten lokaal verbleven, leed hier erg onder. 
Het inlassen van enkele gymnastiekoefeningen om hun conditie te verbe
teren had geen effect. De zieken bleven toenemen. Een gealarmeerde be
heerder-inspecteur ging zijn nood klagen bij het stadsbestuur, maar hij 
vond geen gehoor. De provinciale overheid bleek meer toeschietelijk. In 
1844 schonk ze aan de stad het voormalig]ezuïetenklooster dat dienst had 
gedaan als rechtbank van eerste aanleg (de huidige gemeenteschool E. 
Braun) onder de voorwaarde het om te vormen voor universitaire doelein
den. De stadskas stond er echter slecht voor en het gebouw bleef tien jaar 
onbenut. 

5.2. Het Jezuïetenklooster in de Voldersstraat 

Door de reorganisatie van de Speciale School voor Kunsten en Fabrieks
wezen, de oprichting van de afdeling voor civiel ingenieur en de Normaal
school voor Wetenschappen, kroop de beheerder-inspecteur begin de ja
ren '50 opnieuw in zijn pen en herinnerde het stadsbestuur aan zijn over
eenkomst met de provincie. Noodgedwongen begon men in 1856 aan de 
aanpassingswerken die twee jaar duurden. Het gebouw was juist op tijd 
klaar om de explosie van de ingenieursbevolking op te vangen. Alleen de 
Speciale Scholen namen er hun intrek. De Voorbereidende School bleef 
in de "cabanon" op de binnenplaats. 

5.3. Het "Institut des Sciences" tussen de Rogerstraat (Rozier) en 
de Laurierstraat (Plateaustraat) 

Naast het toenemend aantal studenten en de uitbreiding van de bij het on
derwijs gebruikte collecties zorgden vooral het opdrijven van de practica 

• 
43 

voor plaatsgebrek. Meer en meer gingen de hoorcolleges gepaard met 
practische oefeningen waarbij men de student bepaalde proefnemingen 
liet uitvoeren. Dit vereiste grote laboratoria met een grote verscheidenheid 
aan toestellen en instrumenten. De Gentse professoren in de toegepaste 
wetenschappen keken tijdens hun studiereizen in Duitsland en Zwitser
land met bewondering naar de aldaar opgerichte grote instituten en durf
den te Gent hun overbevolkte en slecht uitgeruste lokalen nauwelijks te la
ten zien aan buitenlandse collega's. 
Rector A. Callier klaagde de toestand aan: ''V oyez nos écoles spéciales, ce; 
écoles dont la réputation est européenne, qui sont l'orgueil de notre uni
versité! Elles étouffent dans les locaux trop petits qu'on leur a attribués. 
Un grand nombre de leurs élèves ne peuvent, faute de place, être admis au 
régime intérieur, ou tous les élèves devraient avoir accès. Ceux qui y sont 
admis se voient mesurer d'une main avare l'espace et la lumière. Ce n'est 
pas tout. La place manque pour exposer et conserver convenablement les 
collections, si utiles, si nécessaires. Ces collections sont reléguées dans des 
greniers, au risque de les voir se perdre, se déprécier; il arrive même que les 
directeurs des écoles sont obligés de refuser des objets précieux pour l'en
seignement, des échantillons de matériaux par exemple, qui leur sont of
ferts et pour lesquels ils ne pourraient trouver de place". 
Wilde het Gentse toegepaste onderwijs gelijke tred houden met het bui
tenland, dan was een nieuwe behuizing onvermijdelijk. In een vooront
werp berekende A. Pauli dat men daarvoor een over minstens 14.600 m2 

beschikkend complex moest optrekken. De stad kon dit onmogelijk be
kostigen en P. Van Humbeéck, de eerste Belgische onderwijsminister stel
de op 4 augustus 1879 een krediet van 4.500.000 frank ter beschikking van 
de steden Luik en Gent. Te Gent bestemde men dit geld voor een "Institut 
des Sciences". 
Een door het stadsbestuur aangestelde commissie moest een geschikte lig
ging uitzoeken. Van de twee naar voren gebrachte mogelijkheden - Hen
leykaai of de omgeving van de oude citadel- koos de commissie de laat
ste. Broeckhans, de hoofdingenieur van de stad, verzette zich tegen dit 
project. Volgens hem was deze helling, gelegen tussen de Kortrijkse steen
weg en de Citadel, toen nog in volle platteland gelegen, te ver verwijderd 
van de stadskern. Zelf prees hij de wijk van de Beneden Schelde, tussen de 
Reep en de Lange Boomgaardstraat, aan, een gebied dat dringend moest 
"gesaneerd" worden (28). Met zijn 2 ha was het voldoende groot en bood 
ook het voordeel dichtbij de andere universiteitsgebouwen gelegen te zijn 
(de Voldersstraat, de Ottogracht (universitaire bibliotheek), en Baudeloo 
(plantentuin)). 
De minister vroeg de academieraad om advies en ook zij koos op 20 mei 
1880 met 26 tegen 5 stemmen voor de oude citadel. De Beneden Schelde 
keurde zij af om de volgende redenen: het gebrek aan uitbreidingsmoge
lijkheden, de lang aanslepende onteigeningsprocedure, de hoge nivelle
rings- en constructiekosten (op pijlers), de duurdere grondprijs, de nabij
heid van de Lousberghweverijen die door hun trillingen juiste metingen 
bij laboratoriumonderzoek zouden verhinderen. Daarenboven oordeelde 
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Liggingsp lan van de Bataviawijk waar h et 
"Institut des Sciences" zou opgetrokken 
worden (188 1). 

Petitie uitgaande van de Gentse midden
stand om het nieuwe universiteitsgebo uw 
der wetenschappen op te trekken in het 
stadscentrum (1881). 
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ze dat de uitwasemingen van scheikundige universiteitslaboratoria temid
den een bebouwde kom, veel milieuhinder veroorzaakten. 
Inmiddels had de Gentse bevolking weet gekregen van de plannen en het 
regende protestbrieven. Winkeliers, eigenaars van panden, café-, hotel- en 
schouwburguitbaters protesteerden tegen een mogelijke verwijdering van 
de universitaire installaties uit de stad. 
Het Gentse stadsbestuur zat gewrongen tussen de belangen van de mid
denstand en de uitspraak van de commissie en universitaire instanties. Het 
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Het "Ins titut des Sciences", ingang Tech
nische Scholen. 

zocbt dus naar een compromis dat alle partijen kon bevredigen en liet zijn 
oog vallen op een andere te "saneren" wijk: Batavia. In deze krottenwijk 
kon men mits de nodige onteigeningen beschikken over een oppervlakte 
van 13.400 m2• Daar de beluiken slechts in handen waren van enkele eige
~aars kon men een vlugge onteigeningsprocedure verwachten. Batavia lag 
111 de stad, was rustig gelegen en beschikte daaIenboven over een stevige 
ondergrond. 
Hoewel de academieraad voorstander bleefvan de citadel besloot zij op 24 
december 1880 het Batavia-voorstel te aanvaarden. Ze stelde echter twee 
voorwaarden: ten eerste dat de hogere uitgaven door de aankoop van een 
duurder terrein niets zou afdoen aan de universitaire installaties' ten twee
de dat de stad zich zou verbinden in de toekomst de Kattenberg 'en het Ci
tadelpark voor mogelijke uitbreidingen ter beschikking te houden. 

~ .... ~ . . .... .... . . .. 

, . . 

b~~::i:~h:.;.-

Het laboratorium voor Scheikunde, (on
gev. 1895). 
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In april 1881 schonken gemeentebestuur, ministerie en commissieleden 
hun goedkeuring aan het Batavia-project en begonnen de onteigeningen 
die 1.761.625 fr. kostten. Prof. A. Pauli werd belast met het opmaken van 
de plannen en de eerste steen kon reeds in 1883, in aanwezigheid van de 
Minister van Openbaar Onderwijs, worden gelegd. Toen het neo-klassiek 
gebouw in 1889 voltooid was, had het 2.331.074 fr. gekost (29). 
Het bouwwerk, opgetrokken in natuursteen, beschikte over twee ingan
gen, één rechtover de Guinardstraat bestemd voor de scholen, de andere 
langs de Rogerstraat voor de Wetenschappen. In de voorgevel (huidige 
Plateaustraat) stellen allegorische beeldhouwwerken de vier studierichtin
gen - Bruggen en Wegen, Burgerlijke Bouwkunde, Kunsten en Fabrieks
wezen en Architectuur - voor. Het bouwwerk omvatte 21 auditoria, 5 te
kenlokalen, verschillende bibliotheken met leeszalen, 20 professorenbu
reaus, laboratoria voor scheikunde, fysica, delfstofkunde en elektriciteit. 
Naast verschillende repetitielokalen beschikten de studenten nog over 23 
studiezalen. De verzamelingen konden opgesteld worden in de musea
ruimten op de eerste en tweede verdieping. In samenspraak met de profes
soren ontwierp A. Pauli eveneens kasten en werktafels voor het instituut. 
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Het laboratorium voor toegepaste mecha
nica, PetrooIstraat. 

De ingebruikneming had plaats in de loop van het academiejaar 1889-90. 
Het majestueuze gebouw, erkend als één der mooiste van de stad, beant
woordde aan alle onderwijskundige en wetenschappelijke eisen van het 
ogenblik. Het droeg bij tot de ontplooüug van de Gentse toegepaste we
tenschappen eo verstevigdehuo renommé in het buitenland. De academi
sche overheden betreurden allen de ongelukkige ligging hen opgedrongen 
uit niet-wetenschappelijke overwegingen. "Le nouvel Ins ti tut", verklaarde 
dienaangaande beheerder-inspecteur A. Wagener, "( ... ) est resserré de tous 
c6tés entre les cues plus ou moins étroites. IJ est impossible de I'embrasser 
dans un coup d'reil d'ensemble. II eh êut été tout autrement s'il s'était éle
vé SUf Ie glacis de I'ancienne citadelie. IJ aurait alors de lom frappé les re
gards et symboli é aux yeux de tous, par sa position élevé etson aspect mo
numental, J'importance qu'a acquise de nos jours la science ' . 

5.4. Het laboratorium voor toegepaste mechanica, Petr~)Olstraat 
(Wolterslaan) , 

In de periode vóór 1890 maakte de universiteit ook aanstalten om een la
boratorium voor toegepaste mechanica te verkrijgen. Hoewel het ditmaal 
om een bescheiden constructie ging, de geraamde kostprijs bedroeg 
slechts 200.000 fr., sleepte de uitvoering in die mate aan dat men het labo
ratorium slechts rond de eeuwwisseling kon in gebruik nemen. De verwe
zenlijking ervan was te danken aan drie Gentse professoren,]. Boulvin de 
initiatiefnemer, G. Walters de uitvoerder en E. Boudin de onderhande
laar. 

Prof. J. Boulvin . 

Liggingsplan van de gronden aan de H ei r
nisse bestemd voor het laboratorium voor 
toegepaste mechanica (1883). 
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Gelast met een zending in de Verenigde Staten bracht de pas benoemde 
hoogleraar in de machinebouw,]. Boulvin, in 1881 een bezoek aan het 
technologisch instituut te Hoboken. Hij kwam er diep onder de indruk 
van de diensten die het laboratorium voor toegepaste mechanica aldaar 
aan het onderwijs bewees. Experimentele technieken hadden namelijk 
hun intrede gedaan in het ingenieurs beroep. Door de toenemende vraag 
naar de capaciteiten van machines en materialen voerde men testen en 
metingen uit in daartoe speciaal ontworpen experimentele labo's. Het on
derwijs moest daarop inspelen en de toekomstige ingenieur de mogelijk
heid geven zich daarin te bekwamen. 
Teruggekeerd te Gent viel het]. Boulvin niet moeilijk de inspecteur van de 
Speciale Scholen en tevens hoogleraar in hydraulica en de stabiliteit der 
bouwwerken, E. Boudin, te overtuigen van het nut van dergelijk laborato
rium. De invloedrijke Boudin sprak minister P. Van Humbeéck aan en 
reeds in 1883 kocht de staat een terrein van 1 ha gelegen aan de Beneden 
Schelde ter hoogte van de weiden van de "Heirnisse". Professor G. Wol
ters tevens hoofdingenieur van het arrondissement Gent-Eeklo, werd aan
gewezen om de plannen uit te werken voor een experimenteellaborato
rium waar professoren en studenten hydraulische metingen, stabiliteitson
derzoek en berekening van het vermogen van machines konden verrich
ten. Als uitrusting wenste men "un banc d'épreuve, une chaudière expéri
mentale, un moteur à vapeur expérimental et un réservoir avec bassin de 
jaugeage et un moteur hydraulique". 
De uitvoering van het project hing echter volledig af van de goodwill van 
de regering. Met Van Humbeéck, als bevoegd minister, deed de Belgische 
staat grote uitgaven voor het universitair rijksonderwijs. Zijn katholieke 
opvolger bezat niet dezelfde interesse en liet na de nodige kredieten aan te 
vragen. 
Pas in 1889 geraakten de kanalisatie- en grondwerken af. Telkenjare dron
gen Boudin en de inmiddels rector geworden W olters aan bij de overheid, 
maar het antwoord luidde onveranderd: "que la situation du Trésor ne 
permet pas de réaliser les travaux demandés". 
Tien jaar na de aankoop van het terrein kon men eindelijk de werken star
ten en in 1898 was het gedeelte bestemd voor de weerstand van materialen 
klaar. In 1900 betrok Boulvin met zijn afdeling machinebouw de nieuwe 
lokalen. 
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BESLUIT 

Met de oprichting van de polytechnische afdeling aan de RUG werd een 
mijlpaal geslagen in het professionaliseringsproces van de Belgische inge
nieur. Voortaan was er voor het beroep een specifieke opleiding uitgete
kend, waarvoor Frankrijk duidelijk model had gestaan. 

Tijdens de hier behandelde periode 1835-1890 kenden de Gentse inge
nieursscholen een bijwijlen aarzelend, moeizaam, expansief, triomfante
lijk en woelig bestaan. 
De eerste twee decennia verliepen eerder in een crisissfeer: geen studenten 
in de afdeling Kunsten en Fabriekswezen, onvoldoende uitwegen voor de 
ingenieurs en conducteurs Bruggen en Wegen, gebrekkige huisvesting. 
De fundamentele ingreep in 1838 van het Ministerie van Openbare Wer
ken - werkzekerheid voor de afgestudeerde ingenieurs en conducteurs -
droeg er mede toe bij de technische afdeling overeind te houden. 
Tegen de jaren '60 keerde het tij en begonnen de scholen aan een periode 
van hoogconjunctuur die aanhield tot 1876: de nieuwe richtingen van ci
viel ingenieur en nijverheidsingenieur bleken succesrijk: binnen- en bui
tenlandse studenten stroomden in groten getale toe; als rechtstreeks ge
volg van de versnelde groei van de Belgische economie geraakten afgestu
deerde ingenieurs en conducteurs gemakkelijk aan een betrekking; het duo 
Boudin en Andries probeerde het curriculum aan de behoeften van de tijd 
te laten aansluiten; men verkreeg eigen lokalen in de Voldersstraat. 
In 1876 incasseerde één der Speciale Scholen een eerste klap. De exclusivi
teit der rekrutering van ingenieur Bruggen en Wegen werd in het openbaar 
aangevochten, wat het prestige enorm schaadde. 
Een kort herstel volgde onder het liberaal bewind (1878-1884) toen de tech
nische afdeling o.a. de oprichting van een eigen majestueus instituut be
kwam. Tijdens de daaropvolgende katholieke regeringen startte het onder
mijningsproces van het rekruteringsmonopolie der rijksuniversiteiten, een 
privilegie dat op 10 april 1890 verloren werd. 
Toen de Gentse polytechnische afdeling in 1890 haar intrek nam in het 
weelderige Institut des Sciences wachtte haar onmiddellijk een nieuwe 
taak: concurrentie leveren met de universiteiten te Luik, Leuven en Brus
sel. 
Uittredend rector G. W olters begreep de uitdaging en verwoordde haar in 
1891 als volgt: "Des écoles tenues constamment à la hauteur de la science 
s'imposent à toute nation qui veut maintenir sa place dans la monde civili
sé: sur ce terrain, comme l'a ditJules Sim on, il faut courir ou mourir". 
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NOTEN 

1. In 1818 waren er in de Zuidelijke Provinciën 31 ingenieurs werkzaam, onder wie 18 een 
vakopleiding hadden genoten. 14 doorliepen de Franse Ecole Polytechnique, een aantal 
onder hen studeerde bovendien af aan de Ecole des Ponts et Chaussées. Van deze 31 
ingenieurs hadden er acht hun kennis in de praktijk opgedaan; over vijf bezitten we 
geen informatie. Ter vergelijking: in de Noordelijke Provinciën hadden slechts 12 op 49 
ingenieurs een volledige of gedeeltelijke opleiding genoten. 

2. De School voor Kunsten en Ambachten, ook bekend als Ecole IndustrielIe, bleef na de 
Belgische onafhankelijkheid verder bestaan onder het voogdijschap van de universi
teitscuratoren. De administratieve scheiding tussen beide instellingen werd voltrokken 
bij M.B. van 13 juni 1836. 

3. Voor de RUG zetelder. in de commissie ].B. d'Hane, curator van de universiteit en lid 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en L. Warnkoenig, hoogleraar aan de 
Rechtsfaculteit. 

4. Op 25 maart 1842 creëerde men nog een nieuwe titel, dittnaal na het beëindigen van het 
eerste jaar in de Voorbereidende afdeling. Men sprak toen van "aspirant élève ingé
nieur". 

5. In feite werd dit diploma slechts vanaf1850, met het invoeren van de graad van "ingé
nieur civil" toegekend. 

6. Voor de studenten van de afdeling Bruggen en Wegen was onderwerping aan het regle
ment verplicht; andere ingenieursstudenten konden mits een schriftelijke aanvraag op
genomen worden in het regime. De toestemming hing evenwel af van het aantal be
schikbare plaatsen in de studielokalen. 

7. Bij K.B. van 3 oktober 1845 kreeg Gent een tweede Conseil de Perfectionnement, dit
maal "pour les besoins généraux des écoles préparatoires et spéciales du génie civil". Bei
de raden, bijna op identieke manier samengesteld, smolten evenwel samen op 20 aug. 
1868. De Conseil hield haar laatste samenkomst in 1912. 

8. In 1836/37 bestond het professorenkorps uit vier gewone en zeven buitengewone hoog
leraren, nl.: E. Manderlier, J. Plateau, J. Mareska, A. Timmermans, Ch. Margerin, A. 
Bommart, L. Roelandt, F. Cantraine,]. Kickx, F. Laurent en Ph. De Rote. Er waren ook 
nog twee repetitoren: H. Simonis en E. Le François. 
Voor de Faculteit der Letteren en de Faculteit van de Geneeskunde bedroeg het aantal 
hoogleraren acht, voor de Rechtsfaculteit zeven. 
De wetswijziging van 22 mei 1882 bracht het toegestane maximum aantal voor de Facul
teit der Wetenschappen op 13 hoogleraren. 

9. Alle gedetacheerde ingenieurs behielden hun hiërarchische opklimming binnen het 
korps. Voor hun prestaties als hoogleraar kregen zij een extra-vergoeding. 

10. In 1875 bezaten vier van de zeven repetitoren een ingenieurstitel. Voor de functie van 
"surveillant" deed men steeds beroep op conducteurs. 

11. De toekenning der academische graden behoorde aanva.nkeLijk evenmin tot de be
voegdheden van de universiteit. De wet Van 1835 richttt daarvoor een te Brussel zetelen
de jury op bcstaa.nde uit zeven leden . Kamer en Senaat benoemden elk twee leden, de 
Regering drie . 
Bij wet van 15 juli 1849 ging men over op een "jury combiné" waarin een gelijk aantal 
professoren van het officieel en het vrij onderwijs zetelden. De benoeming der leden ge
schiedde door de Jl.egering. 
Pas in 1876 verkregen de vier universiteiten het absolute recht academische graden toe te 
kennen. 
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12. De Technische Faculteit te Luik kwam reeds in 1893 tot stand. 

13. Naast de directeur en de studie-inspecteurs maakten ook drie afdelingsvoorzitters deel 
uit van de Raad der Scholen. 

14. Het Leuvense leerplan omvatte vier jaar en was vooral gericht op een brede algemene 
vorming. Als lesgevers gebruikte men lagere functionarissen van het Ministerie van 
Openbare Werken. 

15. De Staatsspoorwegen hadden rond de jaren '70 grote behoefte aan ingenieurs. België 
had immers in 1869 de souvereiniteit inzake spoorwegconcessies op zijn grondgebied 
verkregen en vanaf 1873 nam de Staat verschillende privé-spoorlijnen over. 

16. De twee rijksuniversiteiten behielden evenwel hun specifieke opleidingen. Gent leverde 
bijgevolg alleen de diploma's van kandidaat-ingenieur en ingenieur Bruggen en Wegen 
af; Luik deze van kandidaat-ingenieur en ingenieur mijnwezen. 

17. E. Boudin vervulde toen de functie ad interim van de ontslagnemende A.H.E. Lamarle. 
Drie jaar later bekwam hij zijn definitieve aanstelling tot studie-inspecteur. 

18. Reeds in 1862 vroeg de Minister van Openbare Werken). VandersticheleniIet Neder
lands op het studieprogramma van de conducteurs te plaatsen. De Conseil de Perfec
tionnement wees dit in haar zitting van 31 maart 1862 af. 
Onder Boudin en Andries ondernam het Ministerie nog twee nieuwe pogingen, nl. in 
1876 voor de conducteurs en in 1880 voor de ingenieursstudenten. 

19. Op het programma van 1836/37 kwamen de volgende cursussen voor: "Mêcaniquc ap
pljquéc aux.Arts", "Mécanique appliquée aux machines", "Chimie appliquée"~ "Physi
quc appliquée" en "Géométric descriptive avcc applicarionsà la coupe des pie.rrcs età la 
cha.rpente". 

20. Het organiek reglement van 18 oktober 1838 bepaalde dat aan de Speciale School de vol
gende 13 cursussen moesten gedoceerd worden: "Histoire naturelle; Hydraulique prati
que; Minéralogie et géologie; Construction de routes, chemin de fer, ponts, canaux, 
ports de mer; Technologie du constructeur; Histoire comparative de l'exécution des 
grands travaux publics; Architecture civile et histoire de l'architecture; Composition, 
construction et emploi des machines usuelles; Calcul de l'effet des machines; Physique 
et chimie industrielles; Economie sociale; Droit administratif; Comptabilité et admi
nistration des services des Travaux Publics." 

21. In haar zitting van 8 maart 1879 volgde de Conseil de Perfectionnement de zienswijze 
van E. Boudin. Deze laatste achtte het voldoende als de hoogleraar verantwoordelijk 
voor de cursus spoorweguitbating, wal' meer nadruk legde op electrische apparatuur in 
gebruik bij de spoorwegen. 

22. De cursussen in het voorbereidende en het lste specialisa tiejaar waren dezelfde als in de 
Ecole du Génie Civil Pas in het laatste jaar ledjgen de nijverheids ingenieurs cen anon
del ijk lesscnpakkel dat bestond uit volgende cursussen : "Exercices pratiques' Visites des 
fabriques; Projets variés de constructions industrielles; Dcssins ct projets de machines; 
ManipulatioJls chimiqucs et fabrications de pIoduits relatifs aux arts et roanurncrure.s; 
Nivellcment; Travail dans les atcliers~ . 

23. In 1857 mochten de abituriënten bij het toelatingsexamen kiezen tussen Latijn, Duits of 
Engels. Men wilde met deze maatregel de polytechnische scholen openstellen voor leer
lingen die uit de beroepsafdelingen der athenea kwamen. 

24. Tot de eerste promotie conducteurs (1840) behoorden: E. Descamps uit Landelies,J.J. 
Lallement uit Les Bulles, zoon van een landbouwer; Ch. Toeffaert uit Gent, zoon van 
een wever en). Dispaux uit Namen, zoon van een kopergieter. 
De eerste ingénieur honoraire (1841) was de latere burgemeester van Gent: Ch. de 
Kerchove de Denterghem. 

• 
53 

In 1842 boden zich drie studenten aan voor het examen van ingenieur-architect. Daar 
het geen specifieke afstudeerrichting betrof, moest men nog het examenprogramma en 
quotering bepalen, wat bij M.B. van 19 mei 1842 geregeld werd. In 1843 studeerden A. 
Pauli uit Gent, zoon van een handelaar,]. Stoop uit Antwerpen, zoon van een hovenier, 
en E. Rousseau uit Gent, zoon van een bureelhoofd, af als architect. De volgende pro
motie dateert van 1866 (N. Navez uit Mons) toen de graad van ingenieur-architect wet
telijk opgericht was. 

25. Ch. Guillery en A. Balkemo, allebei studenten in de sectie Bruggen en Wegen, stapten 
in 1850 over naar de richting civiel ingenieur en beëindigden hun studies respectievelijk 
in 1851 en 1852. De eerste vestigde zich in Duitsland, de tweede kreeg een functie bij de 
Nederlandse spoorwegen. 

26. ].B. Rombaux uit Soignies waagde als eerste zijn kans in het buitenland. Reeds in 1843 
trok hij naar Italië om er als ingenieur bij de spoorwegen van Piémont te werken. Twin
tig jaar later week 1. Cousin uit, eerst naar Spanje, daarna naar Chili. Naast een leerop
dracht aan de Polytechnische school van Santiago voerde hij als technisch raadgever 
opdrachten uit voor de Chileense regering. 

27. Aan de Luikse universiteit bestond sedert 1875 een "section des mécaniciens étrangers" 
met een driejarige opleiding. De afdeling werd afgeschaft in 1887. 

28. De wijk van de Beneden Schelde overstroomde geregeld. Door het wassende Schelde
water was het een haard voor cholera-epidemieën. 

29. Daar de uiteindelijke kostprijs, door de hogere grondprijs, veel hoger was dan het toege
laten krediet, stemde de regering er in toe 3/4 van de gezamelijke kosten te dragen. Zij 
stond eveneens in voor de wetenschappelijke uitrusting en het meubilair. 
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Bijlage 1 

Sociale afkomst van de Gentse ingenieurs studenten (1836-1846). 

afgestud. afgestud. ing. hon. cond. hon. niet totaal 

ingemeur conducteur + architect afgestud. 

renteniers, eigenaars 2 3 9 15 

vrije beroepen 4 2 3 9 

hogere ambtenaren en militairen 3 3 2 5 13 

lagere ambtenaren en 3 5 7 17 32 

militairen 

industriëlen en 6 2 4 4 32 48 

handelaars 

ambachtslieden en winkeliers 9 4 2 5 29 49 

landbouwers 3 5 10 

arbeiders / naaisters 2 2 6 

onwettige kinderen 2 2 

onbekend 3 13 3 3 44 67 

totaal 30 31 28 15 148 251 

Bijlage 2 

De eerste dertig geslaagde ingenieurs Bruggen en Wegen aan de RUG (1841-1853). 

Naam geboorte- beroep middelbare leeft. aanv. stud. Examen Functie 
plaats vader opleiding aanv. studie duur Bruggen 

stud. & Wegen 

De Permentier, Gustave Soignies bediende atheneum 18 j. 1836/37 5 j. 1841 ing. B. & W . 
belastingen Tournai 

Laurentius, Bernard Gent timmerman atheneum Gent 21 j. 1838/39 4 j. 1841 ing. B. & W. 

Pierard, Téles'phore Charleroi chirurg Eeole Centrale 
Brussel 

18 j. 1839/40 2 j. 1841 ing. B. & W. 

Boudin, Emmanuel Nijvel handelaar college Nijvel 17 j. 1837/38 5 j. 1842 ing. B. & W., 
hoogleraar 
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Colson, Henri Gent winkelier 

Labye, Clément Liège rentenier 

Rombaux, Jean-Baptiste Soignies steenkapper 

Oidier, Félix Brussel slotenmaker 

Andries, Charles Mechelen handelaar 

Andries, Joseph Mechelen handelaar, 

Morelle, Héliodore Peruwelz handelaar 

Crespelle, Jules Peruwelz pasteibakker 

Vansehoubroeek, Léopold Brussel chirurg 

Lamal, Théodore Mechelen geneesheer 

Ledere, Gustave Neufchateau 

De Bruyn, David J. Brussel moeder: 
naahter 

Petit, Félix Brussel 

Ledere, Jean Verviers wever 

Deneef (I), Théodore Leuven rentenier 

Berger, Louis Marilles landbouwer 

Oeclereq, Guillaurne Lille (Frank.) handelaar 

Beaufort, Nieolas Verviers herbergier 

Stoekman, Henri Gent geneesheer 

Bureau, Théophile Gent bediende 

Broeckhans, Johannes Breda aannemer 

Van Troostenberghe, Adolph e Brugge meubelmaker 

Piens, Eugène Gent bakker 

Der.eve, François Gent soldaat 

D.uge, Félix Brussel hehanger 

Mareq, Alexandre Seneffe 

atheneum Gent 18 j. 1837/38 5 j. 

univ. Luik 22 j. 1839/40 3 j. 

21 j. 1838/39 5 j. 

Ecole Centrale 17 j. 1840/41 3 j. 
Brussel 

univ. Leuven 19 j. 1838/39 6 j . 

univ . Leuven 20 j. 

college Touenai 19 j. 

Touenai 18 j. 

Normaalschool 19 j. 
Brussel 

6 j. 

5 j. 

1839/40 6 j. 

1838/39 

1839/40 

1840/41 5 j. 

college 
Mechelen 

18 j. 1839/40 5 j. 

atheneum 21 j. 
Luxembourg 

Ecole Centrale 18 j. 
Brussel 

1838/39 7 j. 

1842/43 4 j. 

atheneum 
Brussel 

20 j. 1840/41 6 j. 

17 j. 1842/43 5 j. 

college Leuven 19 j. 1841/42 6 j. 

Ecole Centrale 18 j. 1842/43 5 j. 
Brussel 

19 j. 1841/42 6 j. 

Ecole induste. 17 j. 1841/42 8 j. 
Verviers 

atheneum Gent 18 j. 1838/39 6 j. 

atheneum Gent 17 j. 1843/44 7 j. 

16 j. 1843/44 7 j. 

atheneum 18 j. 1845/46 6 j. 
Brugge 

atheneum Gent 19 j. 1843/44 8 j . 

atheneum Gent 18 j. 1844/45 7 j . 

atheneum 17 j. 1846/47 6 j . 
Brussel 

college Mons 21 j. 1846/ 47 6 j . 

1842 

1842 

1843 

1844 

1844 

1844 

1845 

1845 

1845 

1845 

1846 

1846 

1847 

1847 

1848 

1848 

1849 

1849 

1850 

1850 

1851 

1851 

1852 

1852 

1853 

ing., schepen open
bare werken Gent 

ing. spo~rwegen te 
Piémont 

Verbonden a. Ecole du 
Génie Civil 

ing. B. & W., 
hoogleraar 

ing. B. & W. 

ing. B. & W. 

ing. B. & W. 

ing. B. & W:o; 

ing. B. & W. 

Ontwateringsdienst 
Min. Binnen\. Z., 
ing. B. & W. 

ing. B. & W. 

ing. B. & W. 

stadsarchitect 

ing. B. & W. 

ing. B. & W., 
hoogleraar 

ing. B. & W . 

spoorwegingenieur 

ing. B. & W . 

ing. B. & W . 

ing. B. & W . 
hoogleraar 
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Bijlage 3 

De eerste twintig afgestudeerde nijverheidsingenieurs van de RUG (1855-1861). 

Naam 

Renard, Emest 

Murillo, Oiego 

Bertrand, Louis 

Rottier, Diomède 

Bay, Adolphe 

Verhuist, Ferdinand 

Vand.mme, Auguste 

Englebert, Félix 

Dutry, Adophe 

Rolin, Hippolyte 

Eyben, Guillaume 

Dhanis , Edouard 

Delange, Alfred 

Meurice, Charles 

Moyson, Octave 

Vandeputte, Fréderic 

Poswick, Oswald 

Liebbrecht, Charles 

Oevis, Pieree 

Willems, Emile 

geboorte
plaats 

Huy 

Madrid 

Gent 

Gent 

Neufchateau 

Gent 

Gent 

Glines 

Gent 

Gent 

Amsterdam 

Antwerpeo 

Brugge 

Gavere 

Gent 

Gent 

Diest 

Gent 

Gent 

Gent 

beroep 
vader 

hoofdboswachter 

eigenaar 

raffinaderij
knecht 

eigenaar 

makelaar 

advocaat 

suiker
raffinadeur 

regent der bank 

directeur 
kostschool 

landmeter 

deurwaarder 

kapitein bij 
geniekorps 

advocaat 

koperslager 

middelbare 
opleiding 

college 
Bouillon 

pensionnaat 
Melle 

leeft. aanv. 
aanv. stud. 
stud. RUG 

19 j . 1850/51 

1854/55 

eind- Functie 
dip!. 

1855 fabrikant Eheik. nijv. 

1855 nijverheidsingenieur in Spanje 

18 j. 1852/53 1856 ingenieur bij Legrand te 
Wetteren 

20 j. 1854/55 

19 j. 1854/55 

1857 repetitor Speciale School 

1857 directeur gasmaatschappij te 
Namur 

17 j. 1852/53 1857 constructeur-mechan. te Gent 

college 18 j. 1852/53 1857 constructeur-mechan. te Gent 
St.-Barbara, Gent 

24 j. 1855/56 1857 bediende glasfabriek Oignies 

19 j. 1855/56 1858 ing. bij constructeur-mech. 
Scribe te Gent 

atheneum Gent 18 j . 1855/56 1858 ing. bij constructeur-mechan. 
Seribe te Gent 

1855/56 1858 Ingenieur in Gentse weverij 

college 1855/56 1858 eigenaar spinnerij 
Mechelen 

18 j. 1856/57 1859 nijverheidsingenieur te Gent 

18 j. 1856/57 1859 bediende glasfabriek te Floreffe 

18 j. 1857/58 1860 onderstationschef spoorwegen 

17 j. 1857/58 1860 nijverheidsingenieur te Gent 

18 j. 1856/57 1860 nijverheidsingenieur te Liège 

18 j. 1858/59 1861 nijverheidsingenieur te Gent 

18 j. 1858/ 59 1861 nijverheidsingenieur te Gent 

18 j. 1858/59 1861 ingenieur bij vlasbedrijf te 
Brussel 
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Bijlage 4.1 

Ecole spéciale du Génie Civil: Uitgereikte diploma's per nationaliteit af
deling "Pants et Chaussées" (1861-1890). 

Uittere ikte België All tillen Nederland Gr. Hert. Peru Silezië dip oma's (Porto Rieo) Luxemburg 

1861 3 3 
1862 3 3 
1863 2 2 
1864 3 3 
1865 4 3 1 
1866 8 8 
1867 1 I 
1868 5 5 
1869 4 3 I 
1870 6 6 
1871 7 7 
1872 8 8 
1873 7 6 I 
1974 7 7 
1875 6 6 
1876 9 9 
1877 10 10 
1878 7 7 
1879 13 13 
1880 11 8 I I 
1881 10 9 I 

I 

1882 9 9 
1883 13 13 
1884 10 10 
1885 16 15 1 
1886 10 10 
1887 8 8 
1888 10 10 
1889 4 4 
1890 4 4 

Bijlage 4.2 

Ecole spéciale du Génie Civil: Uitgereikte diploma's per nationaliteit af
deling "Ingénieur-Architecte" (1866-1890). 

Ult~C"C:lk ~c:: 
D.,) OUlIiit'J, 

Belge n Brazilia nen Bu lgaren Nederlanders Polen Roemenen 

1866 I 1 
1869 1 I 
1870 I 
1871 I 

I 
1 

1872 3 3 
1873 I 
1874 1 1 

1 

1875 2 2 
1878 2 I 1 
1879 2 2 
1880 2 2 
1881 1 I 
1883 I I 
1885 I I 
1886 2 2 
1888 3 3 
1889 4 I 3 
1890 

I 
I 
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Bijlage 4.3 

Ecole spéciale du Génie Civil: Uitgereikte diploma's per nationaliteit afdeling "Ingénieur Civil" (1861-1890). 
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1861 2 1 1 

1862 2 1 1 

1863 11 1 1 6 1 2 1 

1864 9 2 3 2 2 

1865 8 2 1 5 

1866 23 3 1 6 1 2 6 1 2 1 
1867 15 5 1 2 I 4 1 1 
1868 21 4 I 2 1 2 7 4 

1869 10 4 I I 3 1 

1870 17 5 1 1 1 1 1 4 1 2 

1871 12 3 1 1 6 1 

1872 17 6 1 3 4 2 1 

1873 18 4 1 1 I 1 6 2 2 

1874 19 3 I 1 I I 7 2 2 I 
1875 11 2 I 3 3 2 

1876 17 4 2 2 1 3 3 1 1 
1877 18 4 5 1 1 1 5 1 

1878 24 11 3 1 I 6 1 1 
1879 11 4 1 I 1 2 I I 
1880 16 12 2 1 1 

1881 11 6 1 I 1 I 1 

1882 4 3 1 
1883 19 9 1 I 1 2 I 4 

1884 8 5 1 2 

1885 4 1 2 I 
1886 19 13 1 1 2 1 1 

1887 12 8 4 

1888 16 13 2 1 

1889 17 13 3 1 

1890 13 " 9 1 I 2 
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Bijlage 4.4. 

Ecole spéciale des Arts et Manufactures: Uitgereikte diploma's per natio
naliteit afdeling "Ingénieur Civil" (1861-1890). 
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1861 3 3 
1862 5 5 
1863 6 5 1 
1864 4 3 1 
1865 8 6 1 1 
1866 8 6 1 1 
1867 6 2 4 
1868 12 7 1 4 
1869 8 2 ] 5 
1870 14 8 5 1 
1871 14 6 1 5 2 
1872 9 5 1 2 1 
1873 19 8 3 7 1 
1874 16 6 3 I I 5 
1875 10 5 1 I 1 2 
1876 6 1 1 2 1 1 
1877 9 8 1 
1878 6 5 1 
1879 10 7 1 2 
1880 9 6 1 2 
1881 10 10 
1882 9 8 1 
1883 4 3 1 
1884 3 1 1 1 
1885 3 1 1 1 
1886 4 1 I 2 
1887 5 4 1 
1888 4 4 
1889 2 2 
1890 5 3 2 
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DE INGENIEURS OPLEIDING AAN DE RUG 

Van Technische Scholen naar 
Faculteit Toegepaste Wetenschappen (1890-1985) 

door E. Langendries 

Geloofsbelijdenis van de ingenieur. 

''Ik ben een ingenieur. Ik ben zeer fier op mij'n beroep, maar zonder verwaandheid. 
Ik heb tegenover mijn beroep verplichtingen, die ik met geestdrift vervul. 

"Als ingenieur zal ik niet deelnemen aan enige onderneming, die niet eerlijk is. Te
genover hem, die als werkgever oJklant op mijn diensten beroep heeft gedaan, zal ik 
mijn verplichtingen met het maximum aan rendement en toewij'ding nakomen. 

"Wanneer het nodig zal zij'n, zal ik zonder voorbehoud mij'n bekwaamheid en 
kennis ter beschikking stellen van het openbaar welzij'n. Daar ik een bijzondere be
voegdheid bezit, ben ik er toe gehouden deze goed te gebruiken in dienst van de 
mensheid en ik ben mij bewust van de draagkracht van dit feit. 

''Bezorgd om de gunstige faam van het beroep, zal ik het opnemen voor de belangen 
van en de goede naam van iedere ingenieur die, naar mij'n weten, zulks verdient; 
maar, als mijn plicht dit voorschrijft, zal ik niet terugschrikken voor de noodzake
lij'kheid de waarheid bekend te maken omtrent eender wie, die zich, door een wei
nig skrupuleuze daad, dit beroep onwaardig heeft getoond. 

"Sedert het Steentij'dperk is de menselijke vooruitganggebonden geweest aan het ge
nie van mij'n voorgangers in het beroep. Het is dank zij' hen dat de mensen de uitge
breide hulpbronnen, die de stof en de natuurkrachten ons bieden, hebben kunnen 
aanwenden. Door hen werden de principes van de wetenschap en de ontdekkingen 
van de technologie leven ingeblazen en in de praktij'k gesteld. Zonder deze nalaten
schap van opeengestapelde bevindingen, zouden mijn inspanningen van weinig tel 
zijn. Ik wil mij wij'den aan de verspreiding van de kundigheden van de ingenieur, 
en in het bijzonder aan de opleiding van de jongsten in al de regels en tradities van 
mijn beroep. 

"Aan mijn collega l' beloof ik, in dezelfde totale mate als ik dat van hen verwacht, 
rechtschapenheid en goede trouw, verdraagzaamheid en eerbeid, alsmede ver
knochtheid aan de regels en de waardigheid van ons beroep, steeds met de overtui
ging dat onze bijzondere bekwaamheden voor ons de verplichtingen inhouden de 
mensheid in alle oprechtheid te dienen." 

(Vertaling van de enkele jaren geleden gepubliceerde tekst door de ''Engineer's 
Councilfor Professional Development" in de U. SA.). 
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INLEIDING 

De wet van 10 april 1890/ 3 juli 1891 op de toekenning van de academische 
graden, sloot voor de Gentse Technische Scholen een eerste belangrijk 
tijdperk af. De school die haar bestaanszin in grote mate te danken had aan 
het Korps van Bruggen en Wegen, verloor met het verlies van haar rekrute
ringsmonopolie voor het Korps, één der pijlers waarop haar succes als on
derwijsinstelling gebouwd was. Indien de school haar faam wenste te be
houden zouden de Gentse afgestudeerden, nu meer dan vroeger, het be
wijs moeten leveren dat de opleiding die zij hadden genoten evenwaardig, 
zoniet superieur was aan het polytechnisch onderwijs dat de andere uni
versiteiten verstrekten. 

Onderhavige bijdrage vangt aan op het ogenblik dat het onderwijs in de 
Gentse Technische Scholen in volle transformatie was. Het onde{Wijs dat 
vóór 1890 hoofdzakelijk was gericht op het vormen van staatsingenieurs 
zal na die datum steeds meer afgestemd worden op de behoeften van de in
dustrie. De evolutie van exacte en toegepaste wetenschappen weerspiegel
de zich in het ontstaan van nieuwe industrietakken, die op hun beurt nood 
hadden aan gekwalificeerd personeel. De 19de eeuwse encyclopedisch ge
vormde ingenieur bleek steeds minder voorbereid op de eisen die hem 
werden gesteld door de snel evoluerende wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen. Het gebrek aan vakgerichte, gespecialiseerde ingenieurs 
werd steeds groter. De Gentse Technische Scholen speelden op deze be
hoefte in, wat een waaier aan gespecialiseerde ingenieursopleidingen tot 
gevolg had. 

Onze studie concentreerde zich op het ontstaan van nieuwe ingenieursop
leidingen te Gent. Vooral de motieven die aan de basis van een nieuwe op
leiding lagen, trokken onze belangstelling. Ook hebben wij trachten na te 
gaan hoe de studenten toegepaste wetenschappen reageerden op de hun 
geboden nieuwe opleidingen. Tenslotte ging onze aandacht naar de ge
bouwen welke werden opgetrokken om te kunnen voldoen aan de uitbrei
ding van het verstrekt onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. 

Wij zijn er terdege van bewust dat ons onderzoek heel wat facetten van de 
ingenieurSopleiding onberoerd laat. Het beperkte tijdsbestek, het ontbre
ken van detailstudies en statistische gegevens en het feit dat heel wat ar
chiefmateriaal dat betrekking had op de Technische Scholen verloren is 
gegaan, maakten het ons onmogelijk thema's aan te raken als b.v. de aan
groei van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel, de uitbreiding 
van het experimenteel onderzoek, de samenwerking met de industrie, het 
inwendige regime, enz .. Toch hopen wij met deze studie de lezer enig be
wustzijn bij te brengen van hoe de structuur van de huidige Gentse inge
nieursopleiding in het verleden zijn oorsprong vond. Ingenieursstudenten (1903). 
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1. DE GENTSE TECHNISCHE SCHOLEN NA HET VER
LIES VAN HET MONOPOLIE (1890-1914) 

1.1. De "Eeole des Fonetionnaires" wordt een elitesehool. 

De wet van 10 april 1890/ 3 juli 1891 op de toekenning van de academische 
graden bepaalde, dat aan de Gentse Technische Scholen de graad van "in
genieur honoraire des ponts et chaussées" zou vervangen worden door de 
wettelijke graad van "ingenieur des constructions civiles" (burgerlijk 
bouwkundig ingenieur). De programmaverschillen tussen de vroegere en 
de nieuwe opleiding waren miniem. Wel werd in de Voorbereidende 
School voor kandidaat-burgerlijk bouwkundig ingenieur minder belang 
gehecht aan het tekenen en werd daarentegen het overwicht van wis- en 
natuurkundige vakken nog versterkt. In de Speciale Scholen leidend tot 
"ingenieur des constructions civiles" werden de programma-onderdelen 
"conduite et assuidité" en "missions" uit het vroegere curriculum van "in
genieur honoraire des ponts et chaussées" geschrapt. 
Het diploma van kandidaat-ingenieur en ingenieur in de burgerlijke bouw
kunde zou na 1890 uitgereikt worden door een jury samengesteld uitleden 
aangesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar On
derwijs en gekozen uit het onderwijzend en administratief personeel van 
de Technische Scholen. Dit betekende m.a.w. opheffing van de vroegere 
examenjury, welke door het Departement van Openbare Werken werd sa
mengesteld en gedeeltelijk uit functionarissen bestond, welke niet verbon
den waren aan de Technische Scholen. 
Deze nieuwe examenjury was een bijkomend gevolg van de afschaffing 
van het monopolie van de Gentse Technische Scholen als "école des fonc
tionnaires". Voortaan verleende het bezit van de wettelijke graad van bur
gerlijk bouwkundig ingenieur geen rechtstreekse toegang meer tot het 
Korps van Bruggen en Wegen. De wet bepaalde immers dat vanaf 1 janua
ri 1893 voor de samenstelling van het Korps van Bruggen en Wegen rekru
teringsexamens dienden ingericht te worden. Hiervoor zou de examenjury 
bestaan uit professoren en ambtenaren aangesteld door het Departement 
van Openbare Werken. 
Daar de rekruteringsexamens toegankelijk waren voor alle houders van 
een wettelijk ingenieursdiploma, zouden de Gentse ingenieurs zich in het 
vervolg, voor het bekomen van een staatsbetrekking, moeten meten met 
ingenieurs die hun studies aan de vrije universiteiten hadden volbracht. 
Voor de Leuvense en Brusselse universiteiten bracht de wet een aanzienlij
ke verbetering teweeg, vermits hun studenten nu ook toegang kregen tot 
het Korps van Bruggen en Wegen. Met dit vooruitzicht zouden de vrije 
universiteiten ongetwijfeld meer ingenieursstudenten kunnen aantrekken. 
Voor de Gentse afdeling der burgerlijke bouwkunde bleven de gevolgen 
dan ook niet uit. Op 20 maart 1895 liet de Faculteit der Wetenschappen in 
dit verband opmerken: " ... la loi de 1890, en instituant Ie grade légal d'in
génieur des constructions civiles, a profondément altéré la marche pro
gressive de la section des ponts et chaussées de l'école de Gand; les études, 
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Ingenieursstudenten (ca. 1910). 

qui autrefois se faisaient sous l'influence du concours permanent entre les 
élèves, ont été, brusquement et dès la première année qui a suivi l'applica
tion de la loi, en très sérieuse décadence, tant sous Ie rapport de la force 
que sous celui du nombre des élèves. Ce nombre est tombé à une moyen
ne annuelle de deux, pendant trois promotions consécutives. Actuelle
ment, sous l'influence des succès continus remportés dans les concours 
ouverts par l'Etat pour Ie re cru tem ent des ingénieurs, par les élèves sortis 
sous l'ancien régime, ce nombre semble être en sérieux accroissement, 
mais il semble aussi que l'esprit de la jeunesse ait évolué et que la préoccu
pation de conquérir Ie dipl6me l'emporte sur celle d'acquérir des connais
sances". 
De crisis bleek van korte duur. Vanaf1898 kon Gent opnieuw prat gaan op 
een stijgend aantal uitgereikte wettelijke ingenieursdiploma's. De Gentse 
afdeling der burgerlijke bouwkunde leverde elk jaar een kleine groep stu
denten af, die de superioriteit van haar opleiding bewees tijdens de selec-
tie-examens voor staatsbetrekkingen. '*; 

Het inrichten van rekruteringsexamens voor staatsbetrekkingen bracht 
mee dat de programma's die vakken dienden te bevatten, waarvan de ken
nis tijdens de aanwervingsexamens getest werd. Zo bleek alras dat de re-
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kruteringswedstrijden voor de administratie van de spoorwegen noties van 
de metallurgie vereisten, tenvijl de examens voor het beheer der telegrafie 
een grondige kennis van de elektriciteit veronderstelden. De studie-inspec
teurs E. Boudin en F. Dauge drongen dan ook bij directeur A. Wagener 
aan opdat deze bij de regering de nodige stappen zou ondernemen opdat 
bovengenoemde vakken te Gent zouden onderwezen worden. "Ne pas in
stituer les cours dont nous réclamons la création, ce serait exclure systéma
tique nos élèves de tous les emplois d'ingénieur dans l'administration des 
chemins de fer. Ce serait, après leur avoir suscité une sérieuse concurrence 
pour l'admission aux ponts et chaussées, leur fermer impitoyablement 
l'accès de fonctions auxquelles ils ont été admis jusqu'à ce jour et qu'ils 
ont remplies honorablement". 
Op 29 juli 1891 gaf de Verbeteringsraad het voorstel tot uitbreiding van de 
bestaande cursus elektriciteit en haar toepassingen een gunstig advies. De 
metallurgie werd als facultatiefvak binnen de Speciale School voor de bur
gerlijke bouwkunde geïntroduceerd. 
Als dusdanig fungeerde de facultatieve cursus als aanvulling bij de ver
plichte cursus "Technologie des professions élémentaires". In 1903 ver
klaarde studie-inspecteur Depermentier dat de metallurgie, zoals de mees
te facultatieve vakken, te onregelmatig gevolgd werd door een kleine (te 
kleine) groep studenten. Nochtans, aldus de studie-inspecteur, hadden de 
burgerlijke bouwkundige ingenieurs nood aan kennis van de siderurgie en 
volstonden de 12 of13 uren die de cursus "Technologie" hieraan wijdde 
niet meer. 
In 1903 had de programma-herverdeling van Speciale School voor burger
lijke bouwkunde dan ook een verdubbeling van het urenaantal van de me
tallurgie binnen de cursus "Technologie" tot gevolg. Aldus kon de faculta
tieve cursus gehalveerd worden. 

1.2. Nieuwe gespecialiseerde opleidingen leidden tot grote 
bloei. 

1.2.1. VAN DRIE NAAR VI]F WETENSCHAPPELI]KE GRADEN. 

Onrechtsteeks had ~e wet van 1890 ook gevolgen voor de wetenschappe
lijke graden welke door de Gentse Technische Scholen uitgereikt werden. 
Op 22 mei 1891 formuleerden de twee studie-inspecteurs Boudin en Dau
ge een voorstel, dat een hele reeks hervormingen behelsde,zowel binnen 
de Ecole du Génie Civil als de Ecole des Arts et Manufactures. 
Zoals hoger gesteld reikte de Ecole du Génie Civil de wetenschappelijke 
graden van ingénieur civil (civiel ingenieur) en ingénieur-architecte uit. 
Het voorstel Boudin-Dauge beoogde het wegwerken van de kleine pro
gramma-verschillen in de opleiding tot leerling civiel ingenieur en leerling 
ingenieur-architect (1). Zodoende kregen de studenten de gelegenheid om 
de definitieve studiekeuze tot de aanvang van het tweede jaar van de Voor
bereidende School uit te stellen. Aan het programma der Speciale Scholen 
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Vogelvluchtperspectief van de universi
taire klinieken aan de Pasteurlaan door L. 
Cloquet (1896). 

voor civiel ingenieur brachten Boudin en Dauge geen wijzigingen, enkele 
benamingen van cursussen uitgezonderd. 
Grondiger was evenwel de hervorming die voor het architectuuronderwijs 
voorgesteld werd. De opleiding in de Speciale Scholen zou met 1 jaar ver
lengd worden. Boudin en Dauge argumenteerden dat de ingenieur-archi
tecten een meer volledige opleiding nodig hadden, vermits zij onmiddel
lijk na hun studies in staat dienden te zijn om bouwwerken op te richten 
"sans aide, ni conseils". De invoering van het derde jaar zou het mogelijk 
maken een "cours de composition et de pratique architecturales" in te 
richten. Verder zouden de studenten over meer tijd beschikken om bouw
plannen te ontwerpen, en zou hun de samenstelling van meetstaten, prijs
bestekken en lastenboeken aangeleerd worden. 
Zowel het rapport Boudin-Dauge als directeur Wagener, tijdens de bespre
king van het voorstel in de Verbeteringsraad der Speciale Scholen , be
klemtoonden de noodzaak van het derde jaar om de toekomstige architec
ten toe te laten het artistieke peil van de leerlingen van de Academt-e voor 
Schone Kunsten te bereiken. De ervaring had immers uitgewezen dat niet
tegenstaande de ingenieurs-architecten wetenschappelijk beter opgeleid 
waren, zij artistiek de mindere waren van de leerlingen der Academies. 
Vermits het historisch gegroeid was dat de Gentse ingenieurs-architecten 
hun praktische opleiding in de Gentse Academie kregen, werkte deze ach
terstand deprimerend op de studenten-architecten, wat dan weer aanlei
ding gaf tot het verwaarlozen van de tekenactiviteiten. 
Wagener drong dan ook bij de Verbeteringsraad aan om naar Duits voor
beeld de architectenopleiding volledig aan de universiteit toe te vertrou-
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wen. De gelegenheid daartoe was immers ideaal. Prof. Pauli ging met eme
ritaat en werd als hoogleraar architectuur opgevolgd door L. Cloquet, die 
in tegenstelling tot zijn voorganger noch leraar noch directeur was aan de 
Academie. 

In de Verbeteringsraad rezen weinig bezwaren op tegen het hervormings
voorstel voor de architectuuropleiding. Dauge ontzenuwde het argument 
dat het bijkomende jaar leerlingenverlies zou veroorzaken. Volgens hem 
zou de studieverlenging uitsluitend gemotiveerde studenten tot architec
tuurstudies aanzetten, wat de faam van de Gentse school enkel ten goede 
kon komen. 
De Verbeteringsraad keurde het bijkomende jaar unaniem goed, op voor
waarde dat voor de civiel-ingenieurs de mogelijkheid zou bestaan om na 
een aanvullend jaar de titel van ingenieur-architect te verwerven (2). 
Het in 1891 vastgestelde programma bleef tot in 1908 ongewijzigd vigeren. 
Op 7 oktober 1908 wees directeur J.F. Vanderlinden op de onvolkomenhe
den van het bestaande programma, zoals de onderbelasting van het derde 
jaar der Speciale Scholen in vergelijking met de voorgaande jaren en de on
voldoende voorbereiding van de studenten wat betreft tekenen en compo
sitie. Het nieuwe programma (M.B. van 29 oktober 1908) voorzag niet en
kel in een evenwichtiger verdeling van het lesurenpakket, maar liet de artis
tiek vormende cursussen reeds vanaf het eerste jaar van de Speciale Scho
len een aanvang nemen. In 1912 zal de bezorgdheid voor de artistieke vor
ming aanleiding geven om in het eerste jaar van de Voorbereidende Scho
len bij de cursus "dessin à main levée", de bestaande partim "dessin géo
métrique" aan te vullen door partim "dessin architecturale". De nieuwe 
partim bleef weliswaar facultatief, maar enkel studenten die hem met suc
ces hadden gevolgd werden tot de verdere architectuurstudies toegelaten. 
Enkele kleinere programmawijzigingen hadden ondertussen naar een 
evenwichtiger verdeling van het lesrooster gestreefd. Daarbij werden ook 
nieuwe vakken ingevoerd die door de vooruitgang van de techniek of 
maatschappelijke vereisten onontbeerlijk geworden waren, o.m. de toe
passing van de elektriciteit op de bouwkunde, de bouwhygiëne en sanitaire 
installaties, de bouwwetgeving. 

Het reeds geciteerde rapport Boudin-Dauge bepleitte eveneens een gron
dige hervorming van de School voor Kunsten en Fabriekswezen. Vóór 
1891 kende de school uitsluitend de graad van nijverheidsingenieur toe. De 
opleiding werd beschreven als encyclopedisch en weinig gespecialiseerd. 
Het diploma bevatte de vermelding dat de kandidaat "s'était plus spéciale
ment occupé des arts mécaniques ou des arts chimiques et des applications 
de l'électricité". De overtuiging van J. Boulvin dat een ingenieur met een 
vierjarige gespecialiseerde opleiding professioneel evenwaardig was aan 
een ingenieur met een vijfjarige opleiding lag aan de basis van het hervor
mingsplan voor de School voor Kunsten en Fabriekswezen. 
Behoudens de invoering van een cursus metallurgie en de uitbreiding van 
de leergang toegepaste elektriciteit voorzagen Boulvin en Dauge de af-
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Prof. J. Boulvin en repetitor G. Van Enge
len met de studenten werktuigkundig inge
nieur (1911). 

schaffing van de graad van nijverheidsingenieur en een vervanging door 
drie gespecialiseerde graden, nl. deze van werktuigkundig, scheikundig en 
elektrotechnisch ingenieur. 
Het hervormingsplan behelsde eenzelfde opleiding in de Voorbereidende 
Scholen voor de scheikundige en de werktuigkundige ingenieurs. In de 
Voorbereidende Scholen zou het peil van de wiskundige vakken opgetrok
ken worden tot het niveau van civiel ingenieur. In de Speciale Scholen zou 
de opleiding van de werktuigkundigen, behoudens de cursus metallurgie 
en stabiliteit, hoofdzakelijk toegespitst worden op de studie der machines. 
De scheikundige ingenieurs zouden zich gedurende twee jaren toeleggen 
op de studie van de industriële scheikunde, de metallurgie en de mineralo
gie, waarbij veel laboratoriumonderzoek in de opleiding voorzien werd. 
De opleiding tot elektrotechnisch ingenieur omvatte een Voorbereidende 
School die bijna gelijkvormig was met de opleiding tot kandidaat burger
lijk bouwkundig ingenieur. Deze laatsten zouden trouwens zonder exa
men toegelaten worden tot de Speciale Scholen voor elektrotechnisch in
genieur. De exacte programma-inhoud konden wij niet achterhalen, daar 
het document verloren is gegaan. Evenmin vonden wij de notulen terug 
van de Verbeteringsraad der Speciale Scholen waarbij deze instemde met 
het voorstel Boudin-Dauge. 
De hervorming kon evenwel slechts gedeeltelijk doorgevoerd worden. J. 
de Burlet, minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs, op-

Studenten uit de afdeling nijverheidsin
genieur. 
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perde bezwaren tegen het invoeren van de graad van elektrotechnisch in
genieur en wenste de opleiding tot nijverheidsingenieur te Gent te behou
den. 
Blijkbaar kon of wou men te Gent weinig inbrengen tegen de z~~nswijze 
van de minister, misschien wel uit schrik dat een eventueel afWijZen van 
het ministerieel verzoek de ganse hervorming op de helling zou zetten. 
Men had immers te Gent al het vel van de beer verkocht voor hij gescho
ten was. Daar de Verbeteringsraad de hervorming had goedgekeurd en de 
minister zich in principe had akkoord verklaard, was men bij de aanvang 
van het academiejaar 1891-1892 reeds gestart met het nieuwe programma, 
dat naar verluidt goed werd ontvangen. 
Als gevolg van de ministeriële bezwaren diende men nu te Gent ijlings op 
zijn passen terug te keren. In de Verbeteringsraad van 19 nove~ber 1891 
stelde directeur Wagener dat er geen sprake kon zijn van het hermvoeren 
van het oude programma voor nijverheidsingenieur. De Verbeteringsraad 
sloot zich bij Wagener aan en aanvaardde de compromisoplossing. om d.e 
opleiding in de Voorbereidende Scholen voor de drie graden te umformi
seren. 
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H et 4de Jaar werktuigkundig ingenieur 
(1908). 

Dit ontwerp vond genade bij de minister en reeds op 1 decemer 1891 ver
scheen het M.B. tot inrichting van de drie wetenschappelijke graden in de 
School voor Kunsten en Fabriekswezen. Hieruit bleek dat de programm a
voorstellen van Boudin en Dauge voor de opleiding tot werktuigku ndig en 
tot scheikundig ingenieur volledig werden ingewilligd. O ok werd de Voor
bereidende School voor Kunsten en Fabriekswezen voor de drie graden 
uniform gemaakt. De Speciale Scholen voor nijverheidsingenieur onder-. . . . . 
gmgen geen WIJZlgmgen. 
Later zal blijken dat deze opsplitsing veel bijdroeg tot de faam van de 
Gentse ingenieurs. Steeds meer studenten (waaronder veel buitenlanders) 
zouden opteren voor een opleiding tot werktuigkundig ingenieur. Het suc
ces van de opleiding tot scheikundig ingenieur was tot W.O. I gering te 
noemen, terwijl de weinig gespecialiseerde graad van nijverheidsingenieur 
steeds minder studenten aanlokte. 

1.2.2. NAAR VERDERE SPECIALISATIE DOOR AANVULLENDE STUDIf.]AREN 

A. Elektrotechnisch ingenieur 

Het ministeriële veto tegen de inrichting van een elektrotechnische oplei
ding, deed de Gentenaars niet wanhopen. Dit bleek alras in 1898 toen rec
tor P. Van Wetter het advies van de Faculteit der Wetenschappen vroeg 
aangaande de inrichting van een "section spéciale des ingénieur-électri
ciens". De faculteit gaf een vijfkoppige commissie opdracht de kwestie te 
onderzoeken. 
In haar eindrapport stelde de commissie dat de Speciale Scholen nood 
hadden aan de invoering van een grondige cursus in de toegepaste elektri
citeit. De commissieleden constateerden dat de elektriciteit in alle takken 
van de industriële bedrijvigheid haar intrede had gedaan. Elke ingenieur, 
welke zijn opdracht mocht zijn, zou met elektrische toepassingen gecon
fronteerd worden. Het leek de commissie aangewezen om elektrotechni
sche studies enkel als een aanvulling op de ingenieurSopleiding te be
schouwen en niet als een aparte specialiteit. 
Dat Gent nood had aan een elektrotechnische opleiding bewezen, aldus 
het rapport, de 22 oud-studenten die aan andere universiteiten het diplo
ma van elektrotechnisch ingenieur hadden verworven. Ten opzichte van 
de andere Belgische universiteiten mocht Gent niet langer talmen. Luik 
bezat zijn Institut Montefiori. De mijnbouwschool te Bergen en de uni
versiteit te Leuven waren overgegaan tot inrichting van hogere cursussen 
in de elektrotechniek en Brussel zou ongetwijfeld volgen. Niet enkel van
wege het mogelijk studentenverlies, maar vooral omdat de faam van de 
Gentse Technische Scholen dit vereiste, diende elektrotechnisch onder
wijs ingericht te worden. Gezien de overvolle programma's sloot de com
missie de integratie van het elektrotechnisch onderricht bij de bestaande 
ingenieurSopleidingen volkomen uit. De commissie opteerde voor een 
aanvullende éénjarige opleiding, enkel toegankelijk voor de houders van 
een ingenieursdiploma. Op 20 april 1899 keurde de faculteitsraad der W e-
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tenschappen het rapport goed, hierin gevolgd door de Academieraad op 
28 april. 
De Gentse aanvraag kreeg wind in de zeilen als gevolg van een beslissing 
van de Luikse technische faculteit. Op 27 oktober 1899 besloot deze de 
princiepsbeslissing van 8 juni 1896 in de praktijk toe te passen. Dit bete
kende dat vanaf het academiejaar 1901-1902 uitsluitend houders van het 
wettelijk diploma van kandidaat-ingenieur nog als regelmatig leerling zou
den toegelaten worden tot de aanvullende studies van elektrotechnisch in
gemeur. 
De Gentse Speciale Scholen voelden zich door deze beslissing te kort ge
daan. Voor de houders van een wetenschappelijk diploma (die te Gent het 
gros van de afgeleverde diploma's uitmaakten) was het voortaan uitgeslo
ten om te Luik het diploma van "ingénieur-électricien" te verwerven. Vol
gens Gent druiste de Luikse beslissing regelrecht in tegen een ministeriële 
omzendbrief (26 maart 1896) welke de leerlingen van de Gentse School 
voor Kunsten en Fabriekswezen gelijkschakelde met de ingenieurs der wet
telijke graden, wat de toegang tot het Luikse Institut Montefiori betrof. Op 
13 december 1899 besliste de faculteitsraad der Wetenschappen bij de be
heerder-inspecteur aan te dringen om binnen de kortst mogelijke tijd een 
elektrotechnische opleiding te Gent in te richten. In afwachting daarvan 
dienden de bepalingen van de omzendbriefvan 26 maart 1896 van kracht 
te blijven. 
Het rapport over de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Openbaar Onderwijs voor 1900, opgesteld door het Gentse katholieke 
kamerlid A. Ligy, verdedigde met verve het voorstel tot inrichting van 
elektrotechnisch onderwijs te Gent. Ligy hanteerde dezelfde argumenten 
als de faculteitscommissie het jaar voordien, m.n. het groeiend belang van 
de elektriciteit in de nijverheid en de reeds bestaande elektrotechnische 
opleidingen aan andere Belgische universiteiten. Aansluitend wees hij op 
de beslissing van de Luikse technische faculteit, waardoor het naar verluidt 
voor 80% van de Gentse ingenieurs onmogelijk werd om te Luik een elek
trotechnisch ingenieursdiploma te behalen. De Kamerafdeling keurde het 
begrotingsvoorstel goed; de noodzakelijke kredieten voor de inrichting 
van elektrotechnisch onderwijs te Gent werden vrijgemaakt. 
De inrichting van elektrotechnisch onderwijs te Gent verwekte wrevel te 
Luik. De Luikse technische faculteit protesteerde heftig tegen het argu
ment als zouden de Gentse wetenschappelijke gediplomeerden te Luik uit
gesloten worden. Houders van een wetenschappelijke ingenieursgraad 
konden aldaar nog altijd ingeschreven worden als vrije leerling. Na één 
jaar studie zou hen een getuigschrift afgeleverd worden. Het Luikse besluit 
gold niet enkel voor de Gentse studenten maar ook voor Luikse bezitters 
van een wetenschappelijk diploma. De Luikse faculteit argumenteerde 
verder dat er een onderscheid moest gemaakt worden tussen het diploma 
van elektrotechnisch ingenieur te Luik of te Gent behaald. Te Luik werden 
immers enkel de studenten die beschikten over een voldoende wiskundi
ge, werktuigkundlge en natuurkundige voorbereiding tot de studies toege
laten. 
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Het hoeft geen betoog dat Gent deze Luikse opwerpingen niet onbeant
woord zou laten. Op 19 juli 1900 stelde de Gentse faculteitsraad der We
tenschappen, dat het voor Gentse afgestudeerden moest mogelijk blijven 
om te Luik het diploma van elektrotechnisch ingenieur te verwerven, in 
plaats van een getuigschrift waarvan de waarde altijd in twijfel werd getrok
ken. Aan de Gentse studenten de eis stellen het wettelijk kandidaatsdiplo
ma voor te leggen, zou de totale desorganisatie van de Gentse Voorberei
dende Scholen tot gevolg hebben. Het onderscheid dat Luik wil maken 
tussen een Gents en een Luiks diploma getuigde aldus de Gentse protest
nota van Luikse pretentie en van een misprijzen a priori voor de waarde 
van de Gentse diploma's. 
Niettegenstaande de Luikse protesten creëerde het K.B. van 30 oktober 
1900 de wetenschappelijke graad van elektrotechnisch ingenieur binnen 
de School voor Kunsten en Fabriekswezen. 
Het M.B. van 14 november 1900 bepaalde dat de éénjarige opleiding en
kel toegankelijk was voor de houders van een wettelijk ofwetenscltappelijk 
ingenieursdiploma te Gent of aan een gelijkwaardige instelling behaald. 
Het programma behelsde theoretische lessen in de elektriciteit, de algeme
ne en de bijzondere elektrotechniek, gevolgd door toepassingsoefeningen. 
Verder stonden het schrijven van een verhandeling en laboratoriumon
derzoek op het programma. 
De Gentse toelatingsvoorwaarden bleven een doorn in het oog van de Lui
kenaars. In een schrijven aan de Luikse rector en vervolgens aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs beklaagde de Luikse 
technische faculteit er zich over dat de houders van een wetenschappelijk 
diploma opgeleid aan de Gentse School voor Kunsten en Fabriekswezen, 
aldaar tot de studies van elektrotechnisch ingenieur werden toegelaten. 
Ten onrechte, oordeelde men te Luik, vermits deze studenten over geen 
voldoende natuurkundige en mathematische voorbereiding beschikten. 
Beide Rijksuniversiteiten moesten uniforme toelatingsvoorwaarden han
teren, in casu de Luikse, m.n. enkel de houders van een wettelijk kandi
daatsdiploma. 
De Gentenaars, door de minister op de hoogte gebracht van de Luikse be
zwiuen, beten hardnekkig van zich af De minister werd er attent op ge
maakt dat in vergelijking met Luik de Gentse Voorbereidende Scholen 
voor Kunsten en Fabriekswezen meer uren spendeerden aan de studie van 
de analystische meetkunde, de wiskundige analyse en de analytische me
chanica. Dit had tot consequentie, aldus de Gentse faculteitsraad, dat het 
peil van de Gentse Voorbereidende School voor Kunsten en Fabriekswe
zen weinig lager lag dan het niveau bereikt door de Luikse Voorbereidende 
School voor de wettelijke graad. Luik hoefde geenzins te vrezen dat stu
denten die aldaar uitgesloten waren van het behalen van een elektrotech
nisch ingenieursdiploma, te Gent wel tot de opleiding zouden toegelaten 
worden. De directie der Gentse Technische Scholen zou immers enkel 
studenten met een voldoende voorbereiding toelating geven zich als regel
matig leerling in te schrijven. Trouwens, te Gent zouden enkel de bezitters 
van een ingenieursdiploma de graad van elektrotechnisch ingenieur kun-
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nen behalen, wat betekende dat te Gent minimum vijf jaar studie aan het 
diploma voorafgingen tegen vier jaar te Luik. Ongelijke toelatingsvoor
waarden hoefden volgens de Gentse faculteit niet noodzakelijk een onder
scheid in de diploma's te veroorzaken. Trouwens ook de organisatie van 
het elektrotechnisch onderwijs te Gent was geen kopie van het Luikse In
stitut Montefiori. Tenslotte noemde de faculteit het vreemd dat Luik aan 
de Gentse civiele, scheikundige en werktuigkundige ingenieurs een onvol
doende fysisch-mathematische voorbereiding verweet. Hoe verklaarde 
men dan te Luik de goede studieresultaten door deze groep Gentse inge
nieurs in 1900 geboekt tijdens het aanvullend 'jaar voor elektrotechnisch 
ingenieur? 
Met deze vinnige Gentse reactie werd de polemiek tussen Gent en Luik 
aangaande hun elektrotechnische opleiding besloten. 

Ondertussen had de Gentse Faculteit der Wetenschappen zich ook moe
ten buigen over een project tot inrichting van de wetenschappelijke graad 
van ingenieur-geoloog. In 1900 had de Luikse technische faculteit dit 
voorstel aanhangig gemaakt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Openbaar Onderwijs. Op zijn beurt peilde de minister naar de interesse 
van Gent om ook de graad in te richten, "en faveur notamment des ingé
nieurs des constructions civiles qui voudraient compléter leurs études géo
logiques". Het advies van de faculteit was negatief, "car l'enseignement 
qu'il faudrait organiser dans ce but devrait comprendre, en grande partie, 
les matières qui rentrent dans les études spéciales aux ingénieurs des mi
nes". 
Gent liet m.a.w. de inrichting van de graad van ingenieur-geoloog over aan 
Luik, inziende dat de opleiding aldaar meer reden tot bestaan had. In ver
gelijking met de bestaande Gentse ingenieursopleidingen sloot het Luikse 
mijnbouwonderwijs immers beter bij de nieuwe graad aan. 

B. Scheepsbouwkundig ingenieur. 

In 1904 zou het onderwijs in de Gentse Technische Scholen wel aange
vuld worden met de opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur. Art. 4 
van de organieke wet van 15 juli 1849 stipuleerde "dans la faculté des 
sciences on enseignera l'architecture civile, les constructions nautiques, 
l'hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie des
criptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et aux ca
naux". Het duurde tot 1884 vooraleer Gentse studenten op de inrichting 
van scheepsbouwkundig onderricht aandrongen. De poging eindigde 
zonder tastbaar resultaat. 
Anno 1904 bleek de toestand drastisch veranderd. Het initiatief tot inrich
ting van de graad van scheepsbouwkundig ingenieur bleek nu uit te gaan 
van de regering. Gezien de snel ontwikkelende financiële en commerciële 
betrekkingen van België met het buitenland, achtte de regering - aldus di
recteur-generaal Van Overbergh - het ogenblik aangebroken om scheeps
bouwkundig onderwijs in te richten en de Gentse universiteit scheen haar 
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daartoe de aangewezen instelling. De discussie van de Verbeteringsraad 
der Gentse Technische Scholen (6 oktober 1904) toonde aan dat dergelijk 
onderwijs twee vormen kon aannemen. Enerzijds door het inrichten van 
een volledige studiecyclus (bestaande uit twee jaar Voorbereidende en 
twee jaar Speciale School), ofwel via een aanvullend jaar, naar analogie 
met de Gentse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur. De raad opteerde 
tenslotte voor deze laatste mogelijkheid, ervan uitgaande dat de Belgische 
scheepsbouwindustrie weinig ontwikkeld was en de beroepsuitwegen voor 
scheepsbouwkundige ingenieurs daardoor ernstig beperkt waren. Indien 
in de toekomst een grote nood aan scheepsbouwkundigen mocht optre
den, kon nog altijd overgegaan worden tot inrichting van een volledige 
studiecyclus. 

Op 30 november 1904 verscheen het K.B. dat de wetenschappelijke graad 
van scheepsbouwkundig ingenieur binnen de Gentse School van het bur
gerlijk genie instelde, "vu Ie développement qu'on pris les relations de la 
Belgique avec les Pays d'outre-mer et les avantage à résulter de chantiers 
de constructions navales". Het M.B. van 13 december 1904 specifieerde 
dat de opleiding enkel toegankelijk was voor de houders van een Gents 
diploma van ere-ingenieur van bruggen en wegen, burgerlijk bouwkundig, 
civiel of werktuigkundig ingenieur. De directeur der Scholen kon, op ad-
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vies van de studie-inspecteur der Speciale Scholen, de studies ook toegan
kelijk maken voor de houders van een niet-Gents diploma, op voorwaarde 
dat dit bekomen was na het afleggen van examens die minstens gelijkwaar
dig waren met deze die te Gent leidden tot de graad van burgerlijk bouw
kundig, civiel of werktuigkundig ingenieur. 
Door het inrichten van de wetenschappelijke ingenieursgraden konden de 
Gentse Technische Scholen aan de vooravond van de eerste wereldoorlog 
prat gaan op een serie succesrijke gespecialiseerde opleidingen. Bovendien 
schonken de uitslagen behaald door de studenten uit de wettelijke graad 
tijdens de rekruteringsexamens van de staat algemene bevrediging over het 
peil van de Gentse ingenieursopleiding. 

2. DE GENTSE TECHNISCHE SCHOLEN TIJDENS DE 
"VLAAMSCHE HOOGESCHOOL" (1916-1918) 

De Duitse inval in België (augustus 1914) had de sluiting van de 4 Belgi
sche universiteiten tot gevolg. In oktober 1916 werd de Gentse universiteit 
heropend als "Vlaamsche Hoogeschool" . Vermits de Vlaamse universiteit 
onder impuls van de bezettende overheid tot stand kwam, weigerden alle 
Gentse professoren (behoudens 8) elke medewerking. Van de hoogleraars 
verbonden aan de Technische Scholen bleven enkel F. Stöber en E. Hae
rens in functie. Laatstgenoemde werd in oktober 1916 tot beheerder-in
specteur aangesteld. In februari 1918 werd hij in dat ambt opgevolgd door 
E. Van den Berghe. Zoals het ook voor de faculteiten het geval was be
stond het nieuw benoemd onderwijzend personeel der Technische Scho
len niet enkel uit Vlamingen, maar ook uit Nederlanders en één Duits
Hollander. 
Daar de "Vlaamsche Hoogeschool" zoveel mogelijk streefde naar het ver
vullen van het Vlaamse eisenpakket aangaande het hoger onderwijs, plan
de men te Gent de inrichting van Vlaams mijnbouwonderricht (3). Het 
opstellen van het programma leverde geen bijzondere moeilijkheden op 
(4). Het vinden van een geschikte hoogleraar mijnbouwkunde des te meer. 
Tegen het einde van de oorlog had Gent nog steeds geen titularis gevon
den, vooral omdat diverse gecontacteerde Nederlandse mijnbouwkundi
gen een Gents professoraat hadden geweigerd. 
Daar aan de "Vlaamsche Hoogeschool" de Handelsschool van de Rechts
faculteit werd losgekoppeld, een zelfstandige Landbouwhogeschool opge
richt werd en er plannen bestonden voor een aparte Veeartsenijschool, wa
ren de omstandigheden bijzonder opportuun om de Technische Scholen 
van de Faculteit der Wetenschappen te scheiden. 
Principieel opperde de faculteitsraad geen bezwaren tegen het verlenen 
van een zelfstandig statuut aan de Speciale Scholen. Over de Voorberei
dende Scholen - met een overwegend exact-wetenschappelijk program
ma - waren de meningen verdeeld. De "Ontwerp-verordening tot oprich
ting eener Technische tot de Rijksuniversiteit te Gent behoorende Hooge-
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school" opgesteld door beheerder-inspecteur E. Van den Berghe koppelde 
de Voorbereidende Scholen aan de Technische faculteit. Toen de facul
teitsraad op 9 mei 1918 het ontwerp besprak bleek algauw dat niet de orga
nisatievorm van de Technische faculteit de struikelblok vormde, maar wel 
de verminderde invloed die de wetenschappelijke faculteit - als gevolg van 
de splitsing - zou hebben op het leerplan van de Technische faculteit. 
Sommige professoren noemden het niet denkbeeldig dat het aandeel der 
zuiver wetenschappelijke leergangen in de ingenieursopleiding zou ver
minderen. Wanneer dan nog technici aangesteld werden als hoogleraar 
exacte vakken, dan was de daling van het studieniveau bij de Technische 
faculteit onvermijdelijk. 
Na een uitgebreide discussie bereikte de faculteitsraad een vergelijk: het 
leerplan der Technische faculteit zou voor de wis- en natuurkundige vak
ken vastgesteld en uitgevoerd worden door de wis- en natuurkundige facul
teit. Vakken die in de faculteit wetenschappen niet werden gedoceerd, 
maar onontbeerlijk waren voor de ingenieursopleiding, zouden ingevoerd 
worden. De titularissen van deze nieuwe cursussen zouden door de Facul
teit der Wetenschappen voorgesteld worden en tot deze faculteit behoren. 
De faculteitsraad van 15 mei 1918 ging ermee akkoord om ook de Techni
sche faculteit enige inspraak te verlenen inzake het aanstellen van hoogle
raars wis- en natuurkundige vakken voor de Technische faculteit. Alhoe
wel Van den Berghe's "Ontwerp-verordening" geen wijzigingen bracht in 
de studieduur van de diverse ingenieursgraden, gingen tijdens de bespre
king op 9 mei 1918 toch stemmen op om alle ingenieursgraden op vijf 
jaar te brengen. Een beslissing werd niet getroffen, daar er onzekerheid 
heerste over de vraag of de Duitse overheid zich zou laten overhalen om 
de data van de overgangsbepalingen vast te leggen. 
Alhoewel de faculteit over dit punt nog geen opheldering had ontvangen, 
besloot zij op 22 mei 1918 toch in de "Ontwerp-verordening" de bepaling 
op te nemen, welke garandeerde dat de studenten die voor 1 januari 1919 
hun studies hadden aangevat onder de vroegere voorwaarden hun inge
nieurstitel konden behalen. 
De Duitse capitulatie had de sluiting van de "Vlaamse Hoogeschool" tot 
gevolg. De geplande hervormingen konden daardoor geen doorgang vin
den. 

3. DE VERRUIMING VAN DE GENTSE INGENIEURSOP
LEIDING (1919-1951) 

In 1919 hervatte het onderwijs in de toegepaste wetenschappen volgens het 
vooroorlogse concept, m.a.w. in het Frans. Bij de opening van het nieuwe 
academiejaar (21 januari 1919) hield]. Boulvin, als nieuw benoemd studie
inspecteur van de Speciale Scholen, een vurig pleidooi over het nut en de 
algemene noodzaak om het Frans als onderwijstaal in de Scholen te be
houden. Boulvin argumenteerde dat het merendeel van de Gentse inge
nieursstudenten een internationale carrière nastreefde. Voor hun interna-
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tionale contacten en het doornemen van publikaties waarin de nieuwste 
ideeën en technische verworvenheden werden meegedeeld was het ken
nen van een wereldtaal onontbeerlijk. Het gebruik van het Frans als onder
wijstaal was hiertoe de ideale voorbereiding. De Technische Scholen te 
Gent vernederlandsen betekende de toegang ontzeggen aan Walen en 
buitenlanders. Nochtans vormden de vreemde studenten bij hun terug
keer het beste propaganda-instrument voor de Gentse ingenieursopleiding 
en het Belgisch bedrijfsleven. 
De na-oorlogse periode kenmerkte zich aanvankelijk door enkele kleine 
programmawijzigingen (5) en het differentiëren van de opleiding tot,nij
verheids- en werktuigkundig ingenieur (6), hoofdzakelijk veroorzaakt door 
de invoering van onderwijs over auto- en vliegtuigmotoren. 
In 1922 ontving de Faculteit der Wetenschappen een aanvraag die, naar la
ter zal blijken, een cruciale weerslag zou hebben op de ontwikkeling van 
het toegepast onderwijs te Gent: G. Magnel vroeg toelating om voor de 
laatstejaarsstudenten uit de Speciale Scholen een vrije cursus "Pratique du 
calcul de beton armé" te mogen inrichten. Studie-inspecteur F. Keelhoff, 
bij wie Magnel werkleider was, wierp zich op als een fervent verdediger van 
de vrije cursus. Keelhoff wees daarbij op de uitbreiding van het aantal 
bouwwerken in gewapend beton en op de ontoereikendheid van het Gent
se onderwijs daaromtrent. Weliswaar werden de bouwwerken in gewa
pend beton besproken in de cursus "Constructions du génie civil", doch 
aan hun berekening kon in de cursus "Stabilité des constructions" waarvan 
Keelhoff titularis was, onvoldoende aandacht besteed worden, gezien het 
te gespecialiseerd karakter. Na een heftig debat bereikte de faculteitsraad 



F 

80 

Prof. F. Keelhoff. 

geen vergelijk: tien professoren voor, tien tegen en twee onthoudingen. 
Het was uiteindelijk rector Eeman die de knoop doorhakte en de vrije cur
sus toeliet. Het succes en de impact van de cursus bleek alras. De vrije cur
sus werd na korte tijd verheven tot facultatieve en later tot verplichte cur
sus voor diverse ingenieursgraden. Magnel zou trouwens met het onder
zoek dat hij verrichtte in zijn laboratorium voor gewapend beton de Gent
se Technische Scholen wereldfaam bezorgen. 

3.1. De vernederlandsing levert de mijnbouwafdeling op 

In 1923 ging de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit 
niet aan de Technische Scholen voorbij. De wet Nolf (goedgekeurd op 31 
juli 1923) bepaalde dat de Gentse universiteit uit twee afdelingen zou be
staan: de Vlaamse sectie waar 2/3 van de cursussen in het Nederlands en 1/ 
3 in het Frans werd gegeven, en een Franse sectie met2/3 Franse eni/3 Ne
derlandse cursussen. De Franstalige Technische Scholen zouden blijven 
bestaan, doch daarnaast zou een volledige Nederlandse mijnbouwafde
ling ingericht worden. Met het inrichten van Vlaams mijnbouwonderricht 
te Gent voldeed de wetgever aan een Vlaamse eis, die sedert de ont
..: okking van steenkool in de Kempen, een rmme weerklank had gekregen. 
Het toepassingsbesluitvan 12 oktober 1923 omschreefhet taalregime in de 
Technische Scholen nauwkeuriger. Behoudens in de Vlaamse mijn
bouwafdeling zouden al de cursussen in de Technische Scholen in het Ne
derlands en het Frans gegeven worden. De student had de keuze tussen het 
volgen van de cursussen in het Nederlands, het Frans of beide. 
De inrichting van de graad van mijnbouwingenieur leverde voor de Gent
se Speciale Scholen geen noemenswaardige problemen op. Studie-inspec
teur F. Keelhoff constateerde dat het studieprogramma van mijningenieur 
grote gelijkenis vertoonde met de wettelijke graad voor burgerlijke bouw
kunde, zodat alle cursussen, behoudens de mijnbouwkunde reeds te Gent 
werden gedoceerd. Wel diende het onderwijs in de analytische chemie en 
de metallurgie aanzienlijk uitgebreid te worden. 
In de praktijk volgden de mijnbouwstudenten en de studenten burgerlijke 
bouwkunde dezelfde kandidaatscursussen. In de Speciale Scholen - ge
baseerd op het programma van Luik - werd het onderwijs naar de mijn
bouw toe gespecialiseerd. Alhoewel de speciale mijnbouwschool door 
K.B. van 7 oktober 1925 tot stand kwam, meldden de eerste studenten zich 
pas in het academiejaar 1930-1931. Het duurde bijgevolg tot 1933 vooraleer 
Gent twee Vlaamse mijnbouwingenieurs kon afleveren. 
De splitsing van de cursussen bracht geen onoverkomelijke problemen 
mee. In 1923 stelde studie-inspecteur F. Keelhoff voor de lessen slechts 
door één titularis te laten geven in het Frans ofhet Nederlands. De cursus 
in de andere taal zou gedoceerd worden door een repetitor of een geasso
cieerd hoogleraar, onder de wetenschappelijke leiding van de titularis. 
Keelhoff's voorstel werd van de hand gewezen. De professoren die tweeta
lig waren, werden er aan gehouden hun cursus in beide talen te geven. Dit 
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bevorderde de eenheid van het onderwijs en sloot moeilijkheden over het 
directeurschap van laboratoria uit, maar anderzijds leidde het systeem tot 
overbelasting van het onderwijzend personeel. De praktische oefeningen 
werden door de studie-inspecteur zo georganiseerd dat Vlaamse en Frans
talige studenten in hetzelfde studielokaal werden samengebracht. Dit sys
teem vereenvoudigde de samenstelling van de uurroosters, liet toe perso
neel (assistenten en repetitoren) uit te sparen, maakte het bouwen van 
nieuwe lokalen overbodig en bevorderde de contacten tussen de studen
ten van beide taalgroepen. 
Gezien bepaalde professoren het Nederlands niet machtig waren, drongen 
nieuwe benoemingen zich op. Om de goede gang van het onderwij s te ver
zekeren zag Keelhoff zich genoodzaakt regelmatig op tijdige benoemin
gen aan te dringen. Eénmaal verwekte een benoeming moeilijkheden. Op 
10 november 1925 braken tijdens: de openingsles van de nieuwe docent J. 
Van Bogaert relletjes uit, veroorzaakt door Franstalige studenten. Achteraf 
verklaarden de studenten geen taalpolitieke motivaties te hebben gehad, 
maar uitsluitend de wetenschappelijke onkunde van de docent te hebben 
willen aanklagen. De studenten liepen een rectorale blaam op, doch Van 
Bogaert, die verontschuldigingen had geëist, weigerde zijn leeropdracht te 
hernemen. 
In 1923-1924 werden de eerste studenten voor het gemengd regime inge
schreven. In 1924-1925 de eerste voor de Nederlandstalige afdeling. Tij
dens de periode 1923-1940 (het laatste jaar van de tweetaligheid) werden 
aan de Technische Scholen 10.796 inschrijvingen genoteerd, waaronder 
1260 voor het Nederlandse en 885 voor het tweetalig regime. De hoge be
zettingsgraad van de Franse afdeling viel wel enigszins te verklaren door de 

. e aangroei van de buitenlandse bevolking. 

3.2. De wetenschappelijke graden van elektrotechnisch mge
nieur en nijverheidsingenieur 

Verstrekten de Gentse Technische Scholen als gevolg van de verneder
landsing nu de beide wettelijke graden, dan betekende dit geenszins dat 
niet gestreefd werd naar het diversifiëren van de wetenschappelijke graden. 
In 1925 formuleerden de Gentse hoogleraars O. Steels en G. Van Engelen 
een voorstel om het onderwijs in de School voor Kunsten en Fabriekswe
zen aan te vullen met een vierjarige opleiding tot elektrotechnisch inge
nieur. Aan het bestaande aanvullende jaar voor elektrotechnisch ingenieur 
zou niet getornd worden. 
Het voorstel ondervond vooral tegenstand van O. Colard, eens de stuwen
de kracht achter de oprichting en samen met O. Steels titularis van de elek
trotechnische vakken in het aanvullende jaar. 
Een vierjarige cyclus hoorde volgens Colard thuis in de industriële scho
len, waar technici voor de industrie gevormd werden. In plaats van het ni
veau van de universitaire studies te verhogen zou de geplande opleiding ze 
verlagen en de standing van het aanvullende jaar ernstig aantasten. Gebrek 
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aan personeel, lokalen, labo's, materiaal en een enorme toevloed van 
vreemde studenten waren de plagen waarmee Colard de voorgenomen 
elektrotechnische opleiding te Gent geconfronteerd zag. 
Op 14 augustus 1925 keurde de commissie die het voorstel Steels-Van En
gelen onderzocht, de aanvraag goed. De commissie ging daarbij uit van de 
stelling dat een vierjarige elektrotechnische opleiding evenveel recht op 
bestaan had als de overige Gentse wetenschappelijke ingenieursgraden. 
Het programma inspireerde zich gedeeltelijk aan de Gentse opleiding 
voor werktuigkundig ingenieur (het eerste jaar van de Voorbereidende 
School was identiek) alsook aan de elektrotechnische opleidingen van an
dere Belgische universiteiten. 
Uiteindelijk werd de oprichting van de nieuwe wetenschappelijke graad 
uitgesteld tot 1927 en werd ze a.h.w. gekoppeld aan de afschaffing van de 
graad van nijverheidsingenieur. Reeds op 15 september 1926 had studie-in
specteur F. Keelhoff bij directeur C. De Bruyne op de opheffing van de 
graad aangedrongen, vermits de afdeling niet meer voldeed aan df gespe
cialiseerde noden van de industrie en praktisch geen studenten meer aan
trok. Het K.B. van 30 april 1927 schafte de sedert 1852 te Gent bestaande 
graad af. 
Uiteindelijk werd de wens die Boudin en Dauge in 1891 hadden geformu
leerd werkelijkheid: de elektrotechnische ingenieursopleiding verving de 
graad van nijverheidsingenieur. 

3.3. Van twee naar negen wettelijke graden 

Uit wat reeds voorafging zal het de lezer wellicht opgevallen zijn dat de 
Gentse ingenieursopleiding, althans de wetenschappelijke graden, zich re
latief snel aan de evolutie van techniek en industrie aanpaste. Na 1918 ble
ken de academische graden, zoals ze door de wet van 1890-1891 waren vast
gelegd, niet meer aan de eisen van de na-oorlogse maatschappij te vol
doen. Ook de twee wettelijke ingenieursgraden werden het voorwerp van 
diverse hervormingsvoorstellen, die nochtans nooit uitgingen van de 
Gentse Technische Scholen. 

3.3.1. DE HERZIENING VAN DE WET OP DE ACADEMISCHE GRADEN 

Reeds in 1920 concipieerden C. De Keyser, oud-rector van de ULB en A. 
Halleux, directeur van de Ecole des Mines te Bergen, een voorstel dat de 
onbeperkte vermeerdering van de wettelijke ingenieursgraden voorstond. 
Zowel door Gent als door de andere universiteiten werd het ontwerp afge
keurd, hoofdzakelijk uit vrees dat de onbeperkte vermeerdering van de gra
den een daling van het wetenschappelijk niveau van de studies zou veroor
zaken. 
Op 12 juli 1922 maakten P. Hymans (lib.), J. Helleputte (kath.) en J. 
Destrée (SOc.) een wetsvoorstel bij de Kamer aanhangig. 
Hoofdkenmerk was de vervanging van de twee wettelijke graden door de 
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enige graad van burgerlijk ingenieur (ingénieur civil), welke na vijf jaar stu
die te behalen viel. Behoudens een door de wet vast te stellen minimum, 
werden de universiteiten totaal vrijgelaten om andere vakken bij het wette
lijk minimumprogramma te voegen. Het diploma zou al de vakken ver
melden welke deel uitmaakten van het examen, alsook de specialisatie die 
in het bijzonder werd bestudeerd. 
De bijgevoegde "Memorie van Toelichting" somde al de argumenten op 
waardoor moest blijken dat de hervorming van de ingenieursgraden meer 
dan noodwendig was. Als gevolg van de evo.1utie van de techniek en de 
ontwikkeling van de Belgische industrie en handel groeide de nood aan ge
specialiseerde ingenieurs voortdurend aan. Tussen 1890 en 1914 hadden de 
universiteiten dit tekort pogen op te vangen door het inrichten van weten
schappelijke graden. Doch hun succes werd - aldus de Memorie - sterk 
gehinderd door de bepaling dat de staatsdiensten uitsluitend toegankelijk 
waren voor de houders van een wettelijke ingenieursdiploma. 
Bovendien bleek deze bepaling ook negatief voor de staat uit te draaien, 
vermits daardoor verhinderd werd da t gespecialiseerde ingenieurs gerekru
teerd werden. De opleiding van burgerlijk bouwkundige en van mijninge
nieurs voldeed weliswaar volkomen aan de behoeften van het Korps van 
Bruggen en Wegen, van de Mijnen en van de Diensten van het Spoorwe
zen, maar geenszins aan de eisen gesteld door nieuw ontstane staatsdien
sten als Elektriciteit, Zeewezen, Telegrafie, Tractie. En juist deze laatste 
diensten hadden nood aan gespecialiseerde ingenieurs. 
De nieuwe wet op de ingenieursgraden - ging de Memorie van Toelich
ting verder - diende twee kenmerken te vertonen : enerzijds aan de uni
versiteiten voldoende vrijheid geven om hun programma's snel aan de 
evolutie van de techniek en de noden van de industrie aan te passen en an
derzijds alle ingenieursdiploma's, behaald na een grondige opleiding, wet
telijk erkennen. 

Aan de Gentse Technische Scholen viel de hervormingsbeweging niet in 
goede aarde. Vooral studie-inspecteur F. Keelhoff zal verscheidene keren 
optreden als een fervent verdediger van de wet van 1890-1891. Nadat de 
professoren der Gentse Speciale Scholen op 19 januari 1923 het wetsvoor
stel Hymans-Helleputte-Destrée negatief hadden beoordeeld, lichtte stu
die-inspecteur Keelhoff de Gentse beslissing toe. In zijn rapport ontze
nuwde hij stap voor stap de argumenten als zou de ingenieursopleiding, 
zoals ze in 1890-1891 werd geconcipieerd, niet meer voldoen aan de be
hoeften van de staatsdiensten, de vooruitgang van het onderwijs hinderen 
en onvoldoende aangepast zijn aan de evolutie van de industrie. 
De studie-inspecteur ontkende geenszins dat de wettelijke graden hoofd
zakelijk voorbereidden op tewerkstelling binnen de Korpsen van Brug
gen en Wegen en van de Mijnen en inderdaad minder gericht waren op an
dere staatsdiensten. Deze historisch gegroeide toestand vormde voor de 
Gentse ingenieurs nochtans geen onoverkomelijke hinderpaal. De Gentse 
ingenieurs der burgerlijke bouwkunde hadden volgens Keelhoff een zoda
nige algemeen wetenschappelijke en toch voldoende technische opleiding 



84 

genoten, dat zij in staat waren zich snel een nieuwe specialiteit van het in
genieursvak eigen te maken. Trouwens ook de Gentse universiteit had de 
nood aan gespecialiseerde ingenieurs begrepen, en hierop ingepikt door 
het organiseren van aanvullende opleidingen voor elektrotechnisch en 
scheepsbouwkundig ingenieur. Schijnbaar bestond er geen opleiding voor 
wat de Tractie betrof, doch in de realiteit volgden de Gentse studenten der 
burgerlijke bouwkunde dezelfde cursus machineleer als de werktuigkundi
ge ingenieurs en bezaten zij hierover evenveel kennis als een meer gespe
cialiseerd ingenieur. 
Alhoewel de opinie van de Gentse professoren over het karakter van de in
genieursopleiding (encyclopedisch of gespecialiseerd) verdeeld was, kon 
Keelhoff niet nalaten zijn persoonlijke zienswijze naar voren te brengen 
door tegen een te sterke specialisatie te waarschuwen. Een ingenieur haal
de volgens de studie-inspecteur meer baat uit een brede algemene 
vorming, die hem toeliet te specialiseren als de nood zich voordeed, dan 
uit een te gespecialiseerde opleiding die in een klein land als Betgië het 
potentiële gevaar van werkloosheid inhield. 
De programma's vastgesteld in 1890-1891 vertoonden volgens Keelhoff 
voldoende soepelheid, vermits de wetgever alleen de algemene lijnen van 
de verplichte vakken had bepaald. Elk hoogleraar beschikte zodoende 
over genoeg vrijheid qua inhoud en methode van zijn cursussen. Het hing 
dus uitsluitend van de hoogleraar af of zijn cursus de evolutie van de door 
hem gedoceerde wetenschap volgde of niet. 
Aangaande het inspelen van de cursussen op de vooruitgang van de indus
trie wenste Keelhoff onderscheid te maken tussen de wettelijke en weten
schappelijke graden. De wettelijke graden hadden tot doel staatsambtena
ren te vormen, die nood hadden aan een algemene en een grondig weten
schappelijke vorming zonder dat de technische opleiding uit het oog werd 
verloren, wat de opleidingsduur van vijf jaar verklaarde. Deze opleiding 
beantwoordde volkomen aan de behoeften van de staatsingenieurs, die tij
dens hun carrière zouden geconfronteerd worden met een grote diversiteit 
aan problemen. 
Anders was het gesteld met de wetenschappelijke graden, die een inge
nieur op vier jaar klaarstoomden voor tewerkstelling in de industrie en bij
gevolg een opleiding dienden te verstrekken die de evolutie van de indus
trie nauwkeurig volgde. Alhoewel wetenschappelijk niet zo hoogstaand als 
de wettelijke graad, vormden de wetenschappelijke graden precies door 
hun praktijkgerichtheid en gespecialiseerd karakter uitstekende inge
nieurs. Door het oprichten van nieuwe wetenschappelijke graden hadden 
de Gentse Technische Scholen voortdurend ingespeeld op de industriële 
behoeften, wat het succes van deze graden dan ook verklaarde. 
In tegenstelling tot Gent hadden de drie andere universiteiten - aldus 
Keelhoff - hun wetenschappelijke graden verwaarloosd en koos het me
rendeel van de studenten voor de wettelijke graden. De gevolgen bleven 
dan ook niet uit, nl. een daling van het studie niveau in de wettelijke graden 
doordat de hoogleraars zich geconfronteerd zagen met een doorsnee intel
ligent publiek. 
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Anders was het gesteld te Gent. Daar werd ervoor gezorgd dat het niveau 
van de wettelijke graad zodanig hoog gehouden werd, dat deze uitsluitend 
door een superieur intelligente groep studenten kon gevolgd worden. De 
Gentse superioriteit bleek trouwens duidelijk tijdens de selectiewedstrij
den voor het Korps voor Bruggen en Wegen, waar de meerderheid van de 
eerste plaatsen naar Gentse afgestudeerden gingen. De ganse hervormings
beweging van de ingenieursgraden schreef Keelhoff dan ook toe aan de 
drie andere universiteiten, die het verval van hun wetenschappelijke gra
den wensten te stoppen door ze te vervangen door wettelijke graden. Ieder
een toelaten tot de wettelijke graden zou onvermijdelijk een daling van het 
peil van de ingenieursstudies veroorzaken alsook de teleurgang van het eli
tekarakter van de wettelijke graad. 
Speciaal voor de Gentse Technische Scholen zou de invoering van de wet
telijke graad van 'ingénieur civil' ook het einde betekenen van de Gentse 
wetenschappelijke graad van 'ingénieur civil'. Volgens Keelhoff zou dit 
een harde klap betekenen vermits juist deze graad sedert 50 jaar het succes 
en de faam van de Gentse scholen in het buitenland uitmaakte. 
Alhoewel uit KeelhofPs reactie kon opgemaakt worden dat Gent het status 
quo wenste te behouden, bleek dit alras volkomen onmogelijk. Meewer
ken aan de hervorming en het beperken van de schade voor de Gentse 
scholen was de enige oplossing. Gent greep dan ook gretig de kans aan, 
toen bleek dat over het voorstel Hymans-Helleputte-Destrée te onderhan
delen viel. 
P. Nolf, minister van Kunsten en Wetenschappen benoemde een officieu
ze commissie (7) die het bovengenoemde wetsvoorstel zodanig diende aan 
te passen dat het voor alle universiteiten aanvaardbaar was. Alhoewel het 
vergelijk dat de commissie bereikte door Leuven werd afgekeurd, vormde 
het commissierapport toch de basis van een regeringsontwerp. Naar wat F. 
Keelhoffbeweerde zou dit ontwerp onder invloed van een (door ons niet 
teruggevonden) rapport dat hij in samenspraak met de Gentse hoogleraars 
van de Technische Scholen opmaakte, nog verder zijn aangepast aan de 
Gentse desiderata. Volgens de studie-inspecteur behelsde het ontwerp de 
invoering van 8 wettelijke graden die elk vijf jaar studie zouden omvatten. 
Het programma zou drie delen bevatten: a) cursussen gemeenschappelijk 
voor alle graden, b) cursussen die het minimumprogramma uitmaakten 
van elke specialiteit, c) cursussen, niet door de wet voorzien, maar door de 
universiteit bij het wettelijk minimum te voegen. 
Het ontwerp dat minister Nolf op 26 februari 1924 bij de Senaat indiende 
voorzag inderdaad de invoering van acht wettelijke ingenieursgraden (8). 
De gemeenschappelijke kandidaatsopleiding (twee jaar) bracht praktisch 
geen veranderingen aan het kandidatuurprogramma van 1890-1891, be
houdens het vervangen van de proefondervindelijke natuurkunde door de 
algemene natuurkunde. Het curriculum voor de Speciale Scholen (drie 
jaar) voorzag zowel gemeenschappelijke als bijzondere vakken eigen aan 
elke graad. Voortaan moesten de examinandi bij de eindproef een werk in
dienen over een vraagstuk dat verband hield met de door hen gekozen vak
ken. 



86 

De bepaling dat de ~niversiteiten zelf nog cursussen bij de opleiding 
mochten voegen - dIe Keelhoff had vermeld - bleek niet weerhouden. 
De verklaring hiervoor vonden wij in de Memorie van Toelichting: "De 
Regeering is van mening geweest dat zoo de wet de gemeenschappelijke 
vakken bepaalt, zij hetzelfde moet doen voor de bijzondere vakken. Men 
mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat het hier een wettelijk diploma 
geldt, dat den houder zekere voordeelen verleent waaraan waarborgvereis
ten moeten beantwoorden. De opgegeven vakken zijn trouwens een door 
allen noodig geacht minimum en de bewoordingen zijn algemeen genoeg 
om de vrijheid van onderwijs der universiteiten niet te belemmeren". 
Het ontwerp Nolf werd te Gent gunstig onthaald. Enkele (kleine) pro
grammawijzigingen werden voorgesteld, die zowel betrekking hadden op 
de gemeenschappelijke als op de bijzondere vakken. 
De Gentse hoogleraars betreurden dat de graad van elektrotechnisch
werktuigkundig ingenieur (waarvan Boulvin zich vóór de oorlog voorstan
der had getoond) niet werd voorzien. Men legde zich nochtans bij het re
geringsontwerp neer, vermits ingezien werd dat het groot aantal gemeen
schappelijke vakken de inrichting van de graad praktisch onmogelijk 
maakte. Een gecombineerde graad vereiste volgens de Gentse professoren 
immers minder gemeenschappelijke vakken en een snelle aanvang van de 
bijzondere cursussen. De Gentse hoogleraars protesteerden tegen de ge
ruchten dat de regering maatregelen overwoog, waardoor het mogelijk zou 
worden binnen het tijdsbestekvan vijf jaar zowel de graad van elektrotech
nisch als van werktuigkundig ingenieur te behalen. 
Te Gent drong men ook aan op de invoering van een artikel bij het ont
werp dat de ingenieurstitel zou beschermen en misbruiken zou sanctione
ren. Enkel houders van een wettelijk of wetenschappelijk ingenieursdiplo
ma, uitgereikt door de Belgische universiteiten, de met de universiteiten 
gelijkgestelde inrichtingen of door de examencommissie van de Staat, 
zouden zich ingenieur mogen noemen (9). 
Het wetsontwerp- Nolf was een lange parlementaire carrière beschoren. 
Nadat het op 24 februari 1924 in de Senaat was neergelegd, werd het aldaar 
op 15 februari 1925 met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. Op 19 fe
bruari 1925 werd het ontwerp bij de Kamer ingediend en door de diverse 
Kamerafdelingen onderzocht, maar de ontbinding van het parlement ver
hinderde verder onderzoek. Het was 15 februari 1928 vooraleer het wets
ontwerp opnieuw door de middenafdeling van de Kamer werd besproken. 
In haar verslag verklaarde de middenafdeling zich te kunnen aansluiten bij 
de reeds tijdens de parlementaire debatten gewijzigde of aangevulde arti
kels (10). 
Tijdens de Kamerdebatten stelden de Vervierse volksvertegenwoordigers 
S. Winandy (kath.) en]. Hoen (SOc.) voor om ook de wettelijke graad van 
textielingenieur in het ontwerp op te nemen en de Ecole Supérieure des 
Textiles te Verviers toe te laten deze graad te verlenen. De invoering van de 
graad van textielingenieur veroorzaakte weinig tegenwerpingen. De Belgi
sche textielnijverheid kenmerkte zich immers door een hoge tewerkstel
lingsgraad en vormde een belangrijke schakel in onze buitenlandse han
del. 

87 

De gelijkschakeling van de Ecole Supérieure des Textiles met de universi
teiten verwekte te Gent ongerustheid. Indien de wetgever Verviers erken
de, zouden volgens Keelhoff ook andere hogere technische instituten de
zelfde eisen gaan stellen. Nochtans kon Keelhoff zich verzoenen met een 
tussenoplossing waarbij de kandidaatsopleiding aan een universiteit zou 
gebeuren, gevolgd door de eigenlijke specialisatie te Verviers. 
Op 24 maart 1929 keurde de Kamer in eerste lezing de gelijkschakeling van 
Verviers goed. Bij de definitieve stemming op 17 april 1929 stelde minister 
Vauthier (Kunsten en Wetenschappen) in naam van de regering voor deze 
faciliteit aan Verviers niet toe te kennen. Vauthierverklaarde dat hij met de 
vertegenwoordigers van Verviers een overeenkomst had gesloten, waarbij 
de Ecole Supérieure des Textiles afzag van haar onmiddellijke gelijkscha
keling met de universiteit. Als aanloop tot een latere gelijkstelling aan
vaardde de school het statuut welke ook het Institut Saint-Louis te Brussel, 
het Collège Notre Dame de la Paix te Namen en de Ecole des Mines te 
Mons vroeger hadden genoten, nl. een gemengde examenjury van leer
krachten uit de school en uit het staatsonderwijs. 
De Kamer sloot zich bij Vauthier's voorstel aan. Uiteindelijk werd de wet 
op de academische graden op 17 april door de Kamer en op 7 mei 1929 
door de Senaat goedgekeurd. Op 21 mei 1929 werd ze door Koning Albert 
ondertekend. Voortaan konden dus negen wettelijke ingenieursgraden be
haald worden na een gemeenschappelijke kandidatuur van twee jaar. In 
laatste lezing had de Kamer de kandidatuursopleiding gediversifieerd. 
Voor de aspiranten voor de graad van burgerlijk metaalkundig of schei
kundig ingenieur mochten bepaalde kandidaatsvakken (11) vervangen wor
den door scheikundige aanvullingen. Te Gent gebeurde dit evenwel niet 
en bleef de eenvormige kandidaatsopleiding bestaan tot 1948. 
Met als voornaamste doel de universitaire wetenschappelijke research te 
stimuleren en de onderwijsbevoegdheid van de kandidaat te evalueren, 
voorzag de wet de inrichting van de graad van geaggregeerde voor het ho
ger onderwijs. Het examen behelsde drie proeven. Vooreerst diende de 
examinandus een origneel proefschrift en drie stellingen neer te leggen. 
Daarna moesten proefschrift en stellingen voor de examencommissie ver
dedigd worden. Als laatste onderdeel volgde een mondelinge les over een 
onderwerp door de commissie aangeduid. Als voorwaarde gold dat het 
examen pas twee jaar na het behalen van de graad die er toegang tot ver
leende mocht afgelegd worden. Voor de ingenieur was het bezit van een 
burgerlijk ingenieursdiploma de vereiste toelatingsvoorwaarde (12). 

3.3.2. DE AANPASSING VAN DE GENTSE TECHNISCHE SCHOLEN AAN DE 
NIEUWE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Alhoewel de wet van 1929 stipuleerde dat het onderricht in de Speciale 
Scholen slechts met ingang van het academiejaar 1932-1933 volgens de 
nieuwe wettelijke bepalingen diende te verlopen, startte men te Gent on
middellijk met de beraadslagingen voor het samenstellen van de nieuwe 
programma's. Goedgekeurd door de raad der professoren der Speciale 
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De promotie burgerlijke bouwkunde (mei 
1930). 

Scholen op 4 augustus 1930 was het de bedoeling dat de programma's van
af1930 ook daadwerkelijk in praktijk zouden worden gebracht. Veel pro
blemen met de samenstelling van de programma's heeft men te Gent niet 
ontmoet, vermits al de leergangen, door de wet van 1929 vastgesteld, reeds 
te Gent werden gedoceerd. Daardoor deden zich geen bijkomende perso
neelsmoeilijkheden voor. 
In de Gentse Speciale Scholen voor burgerlijke bouwkunde zouden naast 
de bestaande wetenschappelijke graden van ingenieur-architect en inge
nieur der burgerlijke genie (de nieuwe benaming voor het vroegere civiel 
ingenieur) acht wettelijke ingenieursgraden ingevoerd worden. De inrich
ting van burgerlijk textielingenieur werd niet voorzien. Wel dacht men er 
aan om die opleiding als wetenschappelijke graad in te voeren "die veel 
meer kans zou hebben van te lukken". 

Deze opvatting druiste wel regelrecht in tegen een advies van Prof. De 
Meulemeester die het vak "Technologie der textielstoffen" doceerde. 
Reeds op 16 december 1929 was hij tot de bevinding gekomen dat een vier
jarige wetenschappelijke opleiding "arrivera ou bien à former des ingé
nieurs insuffisamment préparés aux diverses branches de l'industrie tex
tile, ou bien de former des ingénieurs techniciens possédant une culture 
générale insuffisante" . Volgens hem kon een textielingenieur, in staat om 
een textielbedrijf te leiden, slechts op vijf jaar gevormd worden. Uiteinde
lijk zal Gent toch de wettelijke graad van textielingenieur inrichten, vooral 
nadat het gerucht de ronde deed dat Verviers de wettelijke graad zou orga
niseren en te Gent een aanvraag tot inschrijving was binnengekomen (13). 
Voor de invoering van de graad van metaalkundig ingenieur zag Gent zich 
geconfronteerd met materiële moeilijkheden, daar het bestaande labo 

Prof. D. De Meulemeester. voor metallurgie niet voldoende was uitgerust om aan de gespecialiseerde 
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Prof. F. Swarts met de studenten burgerlijke 
bouwkunde (1933). 
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eisen van de nieuwe opleiding te voldoen. Vertrekkende van de hypothese 
dat er zich in 1930-1931 studenten voor die graad zouden aanmelden dien
de volgens studie-inspecteur Keelhoffhet labo bij het volgende academie
jaar klaar te zijn, ofWel kon Gent het wettelijk programma niet volgen. 
Op het Ministerie van Onderwijs reageerde men nogal koel op deze Gent
se eis en stelde men voor de inrichting van de graad met twee jaar uit te stel
len en ze pas te laten aanvangen wanneer de wet het vereiste. 
De Gentse pmgramma's werden door K.B. van 15 november 1930 officieel 
bekrachtigd. Naar alle waarschijnlijkheid traden de nieuwe programma's 
vanaf 1931-1932 geleidelijk in werking, telkens er zich studenten voor de 
nieuwe specialiteiten aanboden (14). 

De nieuwe wettelijke graden hadden te Gent aanvankelijk weinig succes 
(15). Behoudens voor de van oudsher bestaande graad van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur en in mindere mate voor mijningenieur, bleef de 
voorkeur van de Gentse studenten uitgaan naar de kortere wetenschappe
lijke opleidingen. Wanneer met ingang van het academiejaar 1935-1936 de 
studieduur van de vijf te Gent bestaande wetenschappelijke graden (16) op 
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vijf jaar werd gebracht, zal deze tendens een einde nemen. De verlenging 
van de studieduur en de vernederlandsing, welke de vreemdelingen deed 
wegblijven, worden algemeen als de twee factoren beschouwd die bijdroe
gen tot de verminderde aantrekkingskracht van de Gentse wetenschappe
lijke ingenieursopleiding. 

Artikel 18 van de wet van 21 mei 1929 hield de bepaling in waardoor het 
voor studenten die in de Speciale Scholen de richting elektrotechniek of 
werktuigkunde volgden ook mogelijk was de graad van burgerlijk werk
tuigkundig-elektrotechnisch ingenieur te behalen. Het sleepte tot in 1950 
aan, vooraleer de Gentse Technische Scholen het voorbeeld van de andere 
Belgische universiteiten volgden en de gecombineerde graad inrichtten. 
De studies werden evenwel zo georganiseerd dat de student werktuigkun
de-elektrotechniek zich enkel kon specialiseren in de richting sterkstroom. 
De studiekeuze diende bij de aanvang van de Speciale Scholen gemaakt te 
worden, vermits door de programmering van cursussen en oefenmgen er 
nadien geen overgang meer mogelijk was voor studenten uit de werktuig
kunde of uit de elektrotechniek. Daar de studies in de gecombineerde 
graad veel zwaarder waren, kon de examenjury een kandidaat die na één 
jaar niet voldeed wel verwijzen naar de afdeling elektrotechniek of werk

tuigkunde. 

3.4. De uitbreiding van de postgraduate opleidingen 

Tijdens de jaren dertig zouden de Gentse Technische Scholen de drang 
naar specialisatie trachten op te vangen door het inrichten van aanvullen
de ingenieursopleidingen. De bestaande postuniversitaire graden (elektro
technisch en scheep bouwkundig ingenieur) werden aangevuld met de 
wetenschappelijke graden van luchtvaart- en automobielkundig ingenieur 
(1930), aardkundig ingenieur (1933) en het doctoraat in de toegepaste we

tenschappen (1938). 

3.4.1. LUCHTV AART- EN AUTOMOBIELKUNDIG INGENIEUR 

De historiek van de opleiding tot luchtvaart- en automobielkundig inge
nieur startte voor de eerste wereldoorlog. Prof J. Boulvin had toen plan
nen gekoesterd om een bescheiden cursus in vliegtuig- en automobielmo
toren in de afdelingen nijverheids- en werktuigkundig ingenieur te intro
duceren. Het uitbreken van de oorlog had de verwezenlijking ervan ver-

hinderd. 
Op 26 mei 1919 richtte minister van Kunsten en Wetenschappen A. Har
mignie een schrijven aan de Gentse rector, waarin hij stelde dat de minister 
van Oorlog hem had verzocht na te gaan "qu'il y a lieu de créer dans une 
ou dans les universités de l'Etat des cours spéciaux donnant Ie brevet d'in
génieur en aeronautique". Studie-inspecteur Boulvin hierover gepolst, 
nam opnieuw zijn voorstel uit 1914 ter hand, breidde het uit en eind 1919 
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werd de cursus "Applications des machines" gesplitst (17). Het eerste deel 
zou de vroegere cursus bevatten, behoudens de studie van de locomotie
ven, het tweede partim zou alle machines betrekking hebbende op het 
transport per spoor, te land, te water en in de lucht bestuderen. 
Blijkbaar voldeed deze cursus niet volledig aan de naoorlogse behoeften. 
In het midden van de jaren twintig kreeg de Russische ex-generaal en lucht
vaartdeskundige D. Jacovleff te Gent de toelating om een vrije cursus 
"Theorie en bouw van vliegtuigmachines" te doceren. Alhoewel deze cur
sus in 1929 tot facultatief vak werd verheven, wenste F. Keelhoff een uitge
breidere vorm van onderwijs in die specialiteit. De Gentse Technische 
Scholen, aldus de studie-inspecteur, dienden in te spelen op de stijgende 
vraag naar specialisten in de auto- en vliegtuigbouw. Gent mocht niet blij
ven onderdoen voor Luik en Brussel waar dergelijke gespecialiseerde inge
nieursopleidingen met volledig leerplan bestonden. 
Na met D. Jacovleff en G. Van Engelen overleg te hebben gepleegd opteer
de de Gentse studie-inspecteur voor een éénjarige aanvullende opleiding. 
Uit de vergelijking van binnen- en buitenlandse opleidingsprogramma's 
had men geconcludeerd dat de meeste vakken welke deel uitmaakten van 
de opleiding tot auto- en luchtvaartingenieur, te Gent reeds op het pro
gramma van diverse ingenieurs graden stonden (met uitzondering dan van 
de opleidingen tot scheikundig, metaalkundig, bouwkundig en textielin
genieur). Bijgevolg zou het aanvullende jaar toegankelijk zijn voor alle 
houders van een wettelijke of wetenschappelijke ingenieursdiploma, be
houdens de vier hierboven aangehaald. 
Het Ministerie van Onderwjs verklaarde zich akkoord met het Gentse ont
werp. Door het K.B. van 6 februari 1930 en het M.B. van 10 februari 1930 
werd het onderwijs aan de Gentse School voor Kunsten en Fabriekswezen 
uitgebreid met de wetenschappelijke graad van vliegtuig- en autobouw
kundig ingenieur. 

Van 1931 tot 1944 behaalden 18 ingenieurs te Gent het aanvullende diplo
ma. Na 1944 was de aantrekkingskracht van de opleiding quasi nihil. Mis
schien was het onder invloed van dit afnemend succes dat Gent in 1946 ne
gatief adviseerde op een Luikse aanvraag om de wettelijke graad van lucht
vaartkundig ingenieur in te voeren. 
Het Gentse advies wees op de geringe afzetmogelijkheden voor de afgestu
deerden (max. 5 à 9 per jaar), de strakheid van de wetgeving waardoor de 
wettelijke programma's niet snel genoeg aan de veranderende techniek 
konden aangepast worden en de naijver onder de Belgische universiteiten, 
die alle over dezelfde opleidingen wensten te beschikken. In hun wedijver 
hielden ze noch rekening met de toekomstmogelijkheden van hun afge
studeerden, noch met de financiële repercussies veroorzaakt door het dure 
en uitgebreide proefondervindelijk materiaal en de behoefte aan gespecia
liseerd personeel. 

Praktisch terzelfdertijd met het voorstel om te Gent auto- en luchtvaart
kundig onderwijs in te voeren, gingen er ook stemmen op om, naar Luiks 
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voorbeeld, de graad van radio-elektrotechnisch ingenieur in te richten. In 
1929 en 1930 werkte een speciale faculteitscommissie een programma voor 
een aanvullend studiejaar uit. 
Het Ministerie van Onderwijs, dat niet bijster gelukkig was met het Gentse 
plan, stelde voor om de radio-elektriciteit op het programma voor de elek
trotechnische ingenieurs te plaatsen. De Gentse faculteitscommissie kon 
hiermee niet akkoord gaan en bleef aandringen op een aanvullend studie
jaar, toegankelijk voor burgerlijke elektrotechnische en elektrotechnische 
ingenieurs, alsook voor licentiaten in de natuurkunde en doctors in de wis
kunde. 
In 1934, misschien wel als gevolg van de economische crisis en de afne
mende studentenpopulatie binnen de Gentse Technische Scholen, zag de 
faculteit toch afvan de inrichting van de graad. Men gaf toe dat het schep
pen van nieuwe graden niet altijd beantwoordde aan de dringende nood
zakelijkheid en bovendien afbreuk kon doen aan de bestaande grlden, ter
wijl ook grote financiële uitgaven voor materiaal en gespecialiseétd perso
neel onontbeerlijk waren, wou men hoogstaand onderwijs verschaffen. 
In 1946 bracht prof. J.C. Cnops nog even de mogelijkheid voor een aan
vullend jaar radio-elektrotechnisch ingenieur ter sprake doch blijkbaar 
zonder verdere gevolgen. De instelling van een wettelijke graad in deze 
specialiteit (waarnaar vooral de Luikse universiteit snakte) werd door Gent 
zowel in 1932 als in 1946 en 1947 van de hand gewezen. 

3.4.2. AARDKUNDIG INGENIEUR 

Op 1 juli 1930 maakte prof. A. Schoep bij studie-inspecteur Keelhoff een 
voorstel aanhangig om in de Technische Scholen een opleiding tot inge
nieur-geoloog te voorzien. Keelhoff nam nota van het voorgestelde pro
gramma, doch ondernam geen uitvoeringspogingen. 
In 1932 - enkele maanden nadat A. Schoep beheerder-inspecteur en zo
doende ook directeur van de Technische Scholen geworden was - kwam 
er plots schot in de zaak. Schoep schreef een briefje naar studie-inspecteur 
Keelhoff waarin hij deze attent maakte op zijn voorstel uit 1930. Op 28 ok
tober 1932 keurde de Faculteit Wetenschappen het ontwerp-Schoep goed. 
De wetenschappelijke graad van aardkundig ingenieur werd evenwel niet 
ingericht binnen de Technische Scholen maar bij de Faculteit der Weten
schappen (KB. van 16 oktober 1933) (18). De tudies waren toegankelijk 
voor alle wettelijke mijningenieurs en de wetenschappelijke mijninge
nieurs, te Gent gediplomeerd. Na het afleggen van een examen over mijn
bouw konden ook burgerlijke bouwkundige ingenieurs en de Gentse civie
le ingenieurs de graad behalen. 

3.4.3. DOCTORAAT IN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

De wet van 21 mei 1929 had in de Faculteiten van de Wijsbegeerte en Lette
ren en van de Wetenschappen de graad van doctor, die vroeger uitgereikt 
werd na het beëindigen van de studies, vervangen door licentiaat. De doc-
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torsgraad bleef sedertdien voorbehouden voor licentiaten, die een bijko
mend proefschrift hadden afgeleverd en openbaar verdedigd. De doctors
titel, die hoofdzakelijk bedoeld was om de wetenschappelijke research te 
stimuleren, was door de wet niet voorzien de toegepaste wetenschappen. 

In 1933 vroeg de Luikse technische faculteit de mening van Gent aangaan
de de mogelijke ~nrichting van het doctoraat in de toegepaste wetenschap
pen. Volgens LUlk moest aan een burgerlijk ingenieur na één jaar persoon
lijke studie o.l.v. een hoogleraar, het afleggen van een mondelinge proef 
en het indienen van een thesis de doctorsgraad verleend worden (19). 
De Gentse faculteitscammissie belast met het onderzoek van het Luikse 
voorstel hechtte haar goedkeuring aan de inrichting van het doctoraat, 
maar stelde dat de graad slechts mocht verleend worden na het indienen 
en verdedigen van een proefschrift en van stellingen welke betrekking had
den op de technische wetenschappen. Vermits Gent - in tegenstelling tot 
Luik (20) - worstelde met een ernstig tekort aan laboratoria, zodat per
soonlijk onderzoek op grote schaal quasi uitgesloten was, stelde de com
missie voor de termijn van 1 jaar op 3 jaar te brengen en de graad enkel toe 
te kennen aan hen die werkelijk bewezen gespecialiseerd te zijn in één bij
zonder technisch vak. Werkzaamheden, uitsluitend bestaande uit labora
toriumonderzoek, zouden enkel voor een beperkt aantal vakken gelden 
(zoals b.v. de nijverheidsscheikunde). Tenslotte oordeelde Gent dat het 
doctoraat moest toegankelijk zijn voor zowel de wettelijke als de weten
schappelijke ingenieursgraden. Het Gentse advies waarschuwde tegen de 
overhaaste inrichting van de nieuwe graad. 
Tenslotte werd een commissie van Luikse en Gentse professoren samenge
steld, welke op 4 maart 1935 een akkoord bereikte over een ontwerp KB., 
dat Gentse en Luikse zienswijzen verzoende. Niemand zou tot het examen 
toegelaten worden zo hij niet sedert ten minste twee jaar houder was van 
een wettelijk of wetenschappelijk ingenieursdiploma. Het examen behels
de het schrijven en verdedigen van een proefschrift en het indienen van 
bijkomende stellingen (21). 

Het KB. van 27 december 1938 dat de wetenschappelijke graad van doctor 
in de toegepaste wetenschappen invoerde, bracht de voorziene termijn te
rug op één jaar en eiste dat de kandidaat onder leiding van een professor 
van de faculteit onderzoekingen had gedaan, of werken van technische 
aard had uitgevoerd, die door de faculteit als belangwekkend werden er
kend. Het examen dat zowel toegankelijk was voor de houders van een 
wettelijke als van een wetenschappelijke ingenieursgraad bestond uit het 
indienen en verdedigen van een proefschrift, over een vraagstuk dat ver
band hield met één der vakken die op het programma van de faculteit 
voorkwamen (22). 
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3.5. De scholen krijgen een democratischer beheer 

De Gentse polytechnische scholen werden na 1929 niet uitsluitend geken
merkt door de specialisering van de ingenieursopleidingen, maar eveneens 
door een aantal structurele hervormingen. 

Tijdens de parlementaire debatten die aan de totale vernederlandsing van 
de Gentse universiteit in 1930 voorafgingen, was de omvorming van de 
Technische Scholen tot Technische faculteit ter sprake gekomen. Minister 
Vauthier polste daarop naar de Gentse desiderata. Op 21 mei 1931 conclu
deerde de Gentse commissie, belast met het onderzoek van de eventuele 
hervorming en hierin bijgetreden door de Faculteit der Wetenschappen, 
"il n'est pas opportun, au moment actuel et il n'y a d'ailleurs ni urgence ni 
nécessité à modifier en ce moment un état de choses auquel d'ailleurs, ap
rès une existence de près d'un siècle, on doit reconnaître d'incontestables 
qualités". De commissie stelde voor de bestaande situatie tot 1<:1,35 te be
houden, d.w.z. tot op het ogenblik waarop de Technische Scholen defini
tief zouden vernederlandst worden. 

Begin januari 1934 lieten tien Gentse professoren minister van Onderwijs 
Lippens een "Ontwerp van Koninklijk Besluit aangaande de herinrichting 
van de Technische Scholen" geworden (23). Na gewezen te hebben op de 
veroudering van programma's CD onderwijsmethodes werd voorgesteld 
om de bestaande wetenschappelijke graden van vier jaar af te schaffen en 
eventueel nieuwe wetenschappelijke graden van vijf jaar op te richten. 
Ook de aanvullende graden, die reeds als wettelijke graad bestonden, zou
den verdwijnen. 
Binnen de Scholen zou een Raad van Bestuur gecreëerd worden, bestaan
de uit de directeur, de studie-inspecteurs en de drie afdelingsvoorzitters 
(24). Tot zijn bevoegdheden behoorden het doorvoeren van hervormin
gen, die niet in strijd mochten zijn met de bestaande wetgeving. De Raad 
zou de inrichting van repetities, praktische oefeningen, examens en het 
reglement van inwendige orde bepalell. Tevens mocht de Raad ook wijzi
gingen aan programma s uurroosters en de inhoud va~ . cur~.ussen voor
stellen. De afdclingsvoorzitters zouden verantwoordelijk ZIJD vOOr het 
coö.rdineren van hetonderwij in hun afdeling en hervormingsvoorstellen 
bij de Raad van Bestuur indienen. 
De faculteitscommissie, belast met het onderzoek van het bovengenoem
de ontwerp sloot zich bij de meeste voorstellen aan. Uitzondering vormde 
evenwel de afschaffing van de wetenschappelijke graden. Welging de 
commissie akkoord om de wetenschappelijke graden te behouden en hun 
studieduur op vijf jaar te brengen. 
Het K.B . van 26 april 1934 verlengde de studieduur en richtte tegelijkertijd 
de Raad der Scholen op (25). Deze trof onmiddellijk beslissingen omtrent 
de regeling van oefeningen, repetities, schafte het systeem van de vrije leer
lingen af, verlengde de opleiding tot burgerlijk conducteur van twee tot 
drie jaar, wijzigde het systeem van puntentoekenning, enz .... 
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4. DE FACULTEIT DER TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
(1951-1985) 

4.1. De oprichting van de Faculteit 

In deze historiek maakten wij reeds tweemaal gewag van een poging om de 
polytechnische scholen van de Faculteit der Wetenschappen te scheiden. 
In 1918 bloedde de actie dood, als gevolg van het bruuske beëindigen van 
de "Vlaamse Hoogeschool" en in 1931 wachtte men liever de totale verne
derlandsing af, vooraleer een einde te maken aan een toen bijna honderd
jarige toestand. De Faculteit der Toegepaste Wetenschappen kwam er 
uiteindelijk toch, als gevolg van de wijziging van de wet op de organisatie 
van het hoger onderwijs. 

Op 15 oktober 1951 ontving de Gentse rector een schrijven vanwege het 
Ministerie van Onderwijs waarin hem werd meegedeeld dat de wet van 15 
juli 1849 zou herzien worden. Vermits de wet een éénvormige inrichting 
van beide rijksuniversiteiten beoogde, kreeg Gent de vraag toegespeeld of 
men de bestaande Faculteit der Wetenschappen wenste te behouden, dan 
wel te splitsen, zoals dit sedert 1893 te Luik het geval was. 
Op 26 november 1951 stelde een faculteitscommissie vast dat" ... onze Fa
culteit zich tot nog toe behoorlijk heeft gekweten van haar opdrachten, 
niettegenstaande het feit dat in het onderwijs bij de enen de nadruk wordt 
gelegd op het fundamenteel wetenschappelijke, bij de anderen op het toe
gepast wetenschappelijke. Dat verschil in oriëntatie was geen beletsel voor 
een hartelijke en succesvolle samenwerking, en waar in de toekomst het 
steeds moeilijker zal worden de grens tussen fundamentele en toegepaste 
wetenschap te trekken, is een nauw contact tussen beide richtingen van on
derzoek, zoals dat thans in onze Faculteit kan plaats vinden, zeer zeker ge
wenst". 
Blijkbaar legde Brussel zich bij dit standpunt neer. Artikel 1 van de wet van 
28 april 1953 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs in de rijks
universiteiten, stipuleerde immers dat iedere rijksuniversiteit bestond uit 
de Faculteiten van de Letteren en Wijsbegeerte, van de Rechtsgeleerdheid, 
van de Wetenschappen, van de Geneeskunde en bij voorkomend geval, 
van de Toegepaste Wetenschappen. 
Dezelfde wet richtte binnen de universiteiten een Raad van Beheer op, be
staande uit de rector, de ondervoorzitter, de dekens van de faculteiten en 
één vertegenwoordiger van elke faculteit. Juist deze bepaling zal de Facul
teit Wetenschappen uiteindelijk tot de splitsing bewegen, vermits daar
door vier vertegenwoordigers in de Raad zouden zetelen i.p.v. twee bij het 
behoud van de eenheid. 
Niettegenstaande dit argument bleef de faculteit toch voor de plitsiQg al
lergi ch. De contacten met Luik hadden immer uitgewezen dat men al
daar geen. pi itsing meer zou aanvragen. Ook over de wijze waa rop de split-
ing diende doorgevoerd te worden kon Luik geen pa klaar antwoord ge

ven. Te Gent dacht men aan een soort van gentlemen's agreement waarbij 
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de faculteit naar buiten toe zou gesplitst lijken, doch naar binnen onver
deeld zou blijven. 
Een definitief akkoord bleef uit. Men was dan ook te Gent volkomen ver
rast toen op 18 november 1954 een wetsvoorstel werd ingediend, dat de 
Gentse Technische Scholen tot faculteit wenste te verheffen (26). Op 25 
januari 1955 beraadslaagde de faculteitscommissie-splitsing over dit voor
stel. Eens te meer kantte deze zich tegen de splitsing, maar drong wel aan 
op een dubbele vertegenwoordiging binnen de Raad van Beheer. 
Dit bleek uiteindelijk een onhaalbare eis, zodat de splitsing als enig alter
natief overbleef. Daardoor zouden niet enkel de vier vertegenwoordigers 
in de Raad van Beheer bekomen worden, maar bovendien lag de weg open 
voor ruimere kredieten en meer personeel. Vooral nadat de Gentse Acade
mieraad op 17 juni 1955 de motie had goedgekeurd om de Veeartsenij- en 
de Landbouwschool tot één gezamelijke faculteit om te vormen, en daar
door de weg voor de oprichting van meer faculteiten geopend was, legde 
de Faculteit Wetenschappen zich definitief bij de scheiding neà. 
De nadelen die Luik door de afscheiding had ondervonden, d.i. vervreem
ding en onenigheid, wilde men te Gent ten alle prijze vermijden. De split
singsovereenkomst stipuleerde dat de vergaderingen van beide faculteiten 
op dezelfde dag zouden plaatsvinden, de leden van de ene faculteit de ver
gadering van de andere mochten bijwonen, en er een consultatieve stem 
hadden. Zij hadden wel stemrecht indien het besprokene hun leerop
dracht betrof. Om "de eenheid en de continuïteit van het onderwijs, en 
het zuiver universitair karakter dat aan de vorming onzer ingenieurs zulk 
een bijzonder prestige bezorgde" te waarborgen, zouden de Voorberei
dende Scholen tot de bevoegdheid van beide faculteiten behoren. 
Het regelen van problemen die beide faculteiten aanbelangden, zou door 
een gemengde commissie, bestaande uit de twee dekens, de pro-dekens en 
de secretarissen gebeuren. De professoren wier voornaamste opdracht in 
de Voorbereidende Scholen lag, zouden administratief tot de polytechni
sche faculteit behoren. Zo zouden de twee faculteiten, wat betreft het aan
tal professoren, labo's en diensten ongeveer gelijkwaardig zijn. Aan de ver
worven rechten, het inwendig regime, de Raad der Scholen en het exa
mensysteem werd niet getornd. 

Nadat op 7 februari en op 14 maart 1956 de Academieraad en de Raad van 
Beheer van de rijksuniversiteit te Gent het ontwerp hadden goedgekeurd, 
werd bij wet van 11 februari 1957 de Faculteit der Toegepaste Wetenschap
pen de vijfde Gentse faculteit. 
De faculteit kreeg de gebruikelijke facultaire beheersstructuur, m.n. een 
decaan en een faculteitsraad. Zoals in de splitsingsovereenkomst vastge
legd was, hielden de Facul tei ten van de Wetenschappen en van de Toege
paste Wetenschappen op dezelfde dag hun vergaderingen. Naast de be
raadslagingen over de eigen aangeJegenheden werd telkens een gemeen
schappelijk gedeelte voorzien. 
Na verloop van enkele jaren bleek de samenhang van beide faculteiten te 
verminderen. Op 30 mei 1968 stelde de Faculteit der Toegepaste Weten-
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schappen voor het kandidatuuronderwijs voor burgerlijke ingenieurs los 
te koppelen van de Faculteit der Wetenschappen. De snelle ontwikkeling 
van zowel de exacte als de toegepaste wetenschappen en de forse aangroei 
van de studentenbevolking maakten het gemeenschappelijk kandidatuur
onderwijs steeds minder houdbaar. 
Met de volledige verantwoordelijkheid voor de ingenieurSopleiding op 
zich te nemen, beoogde de faculteit een meer soepele wisselwerking te be
werkstelligen tussen enerzijds de geïnteresseerden in de ingenieursoplei
ding (de werkgevers, de industrie) en anderzijds de verantwoordelijken 
voor de opleiding (de faculteit). De nieuwe structuur zou het contact tus
sen de lste en 2de cyclus van de ingenieursopleiding verinnigen, doordat 
men niet langer gedwongen zou zijn om het programma van de kandida
turen zodanig op te stellen dat het én voor de ingenieurs én voor de wis- en 
natuurkundigen geschikt was. De splitsing trad met ingang van het acade
miejaar 1971-1972 in werking. 
Zoals hoger gesteld was bij de oprichting van de faculteit de traditionele 
beheersstructuur van de vroegere Technische Scholen behouden geble
ven. Wel was sedert 1951 een einde gemaakt aan de koppeling van het ambt 
van beheerder-inspecteur van de universiteit en van directeur van de Tech
nische Scholen. Prof. E. Blancquaert werd toen aangesteld als beheerder
inspecteur (27), terwijl prof. F. Vanderheyden tot directeur van de Scholen 
werd benoemd. De directeur behield zijn functies als voorzitter van de 
Raad der Scholen en van de examencommissies (28). 
Na 1957 bleven ook de studie-inspecteurs in dienst. Wel werden zij niet 
meer officieel door een K.B. benoemd, maar door de faculteit als dd. in
specteurs aangesteld. In 1966 werd aan directeur F. Vanderheyden ook de 
functie van studie-inspecteur der Speciale Scholen toegewezen. 
Naarmate de diensten van de faculteit zich organiseerden, werden de tra
ditionele beheers structuren van de Technische Scholen overbodig. In 1971 
werd de Raad der Scholen afgeschaft en in 1974 - na F. Vanderheyden's 
emeritaat - werd het ambt van directeur en van studie-inspecteur van de 
Speciale Scholen gesupprimeerd (29). Er gingen toen ook stemmen op om 
de functie van studie-inspecteur der Voorbereidende Scholen eveneens af 
te schaffen. De faculteitsraad besliste evenwel deze functie - het laatste 
ovelblijfsel van de beheersstructuur vastgelegd in 1838 - te behouden. 

4.2. De evolutie van wetenschap en techniek maken nieuwe in
genieursopleidingen noodzakelijk 

De jonge faculteit werd algauw geconfronteerd met de aanpassing van 
haar onderwijs aan de snelle ontwikkeling van de techniek. 
Na de tweede wereldoorlog leidde deze evolutie tot een nooit gekende di
versiteit en complexiteit van allerlei technische produkten die een sterke 
invloed uitoefenden op onze levenswijze. Het aantal en de verbruikswaar
de van de nieuwe produkten, de nieuwe produktiemethoden, de ontwik
keling van de hieraan ten grondslag liggende theorieën vormden het be-
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langstellingsveld van de ingenieur. Als gevolg daarvan steeg de omvang 
van de voor het onderwijs in aanmerking komende kennis zo ontzaglijk en 
evolueerde de kennis in sommige vakgebieden zo snel, dat deze op korte 
tijd verouderd was. De enorme uitbreiding van de kennis stootte op de 
beperkte mogelijkheden van hetgeen een student tijdens zijn vijfjarige op
leiding kon assimileren. Het werd steeds moeilijker om binnen bovenge
noemde tijdsbestek een ingenieur te vormen, die grondig alle aspecten van 
zijn beroep kende en waarvan de kennis vele jaren kon meegaan. 

De ingenieurSopleiding was geconfronteerd met een dualiteit. Enerzijds 
bepaalde de wet van 21 mei 1929 het programma en liet bijgevolg niet veel 
speling toe. Anderzijds was men verplicht voortdurend nieuwe cursussen 
in te lassen, welke noodzakelijk waren gezien de technische vooruitgang 
(30). Na de oorlog dienden o.m. vakken als regeltechniek en kernenergie 
op het programma ingeschreven te worden. Bovendien won de overtui
ging veld dat de ingenieurs opleiding niet louter op technische":vakken 
mocht georiënteerd worden. De ingenieur had immers een rol te 
vervullen in het maatschappelijk en sociaal-economisch bestel. Vakken 
waarin zijn sociale, economische en organisatorische rol behandeld wer
den, kwamen op het curriculum (31). 
Doorgaans slaagde men er te Gent in de evolutie van bepaalde vakgebie
den in de bestaande ingenieurs opleidingen te incorporeren. Om overbe
lasting van de studenten te vermijden ging de invoering van nieuwe vak
ken over het algemeen gepaard met het reduceren van minder essentiële 
doch wettelijk verplichte cursussen. 
Toch kon de explosieve ontwikkeling van sommige wetenschappelijke dis
ciplines in het universitair onderwijs enkel opgevangen worden door de in
richting van nieuwe gespecialiseerde ingenieursopleidingen. Behoudens 
één uitzondering (natuurkundig ingenieur) werden aan de Gentse Facul
teit der Toegepaste Wetenschappen de nieuwe opleidingen steeds in de 
vorm van een aanvullend studiejaar ingevoerd. 

4.2.1. INGENIEUR IN DE NUCLEAIRE WETENSCHAPPEN. 

De enorme vlucht die de kernenergie sedert de bom op Hiroshima nam, 
veroorzaakte een grote nood aan gespecialiseerde krachten. In België zou 
de ingebruikname van de eerste kernreactor te Mol het tekort aan dergelij
ke specialisten aan het licht brengen. Aangezien in 1954 het Centre d'Etu
des des Applications Nucléaires (C.E.A.N.) over een reserve aan inge
nieurs-kernspecialisten wou beschikken, peilde die instelling naar de mo
gelijkheden van de universiteiten om een dergelijke opleiding te verzor
gen. De Gentse en ook de andere universiteiten verklaarden zich bereid de 
vorming van kernfYsici op zich te nemen. Op verzoek van het C.E.A.N. 
verzorgde de Gentse universiteit een "stoomcursus" in de kernweten
schappen, ten behoeve van enkele personen die in mei 1955 naar Amerika 
werden gestuurd voor verdere opleiding. De cursus gold als voorbereiding 
op de uitbouw van een gestructureerde kernopleiding. 
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Eind 1954 schonk de Union Minière 2 miljoen frank aan de Gentse uni
versiteit, met als doel kernonderwijs in te richten toegankelijk voor inge
nieurs en scheikundigen. Ongeveer terzelfdertijd begonnen geruchten te 
circuleren dat de vrije universiteiten een opleiding tot kerningenieur plan
den. Bij minister van onderwijs Leo Collard werd aangedrongen om de 
opleiding ook aan de rijksuniversiteiten mogelijk te maken. 
De Gentse Technische Scholen hierover geraadpleegd spraken zich uit 
voor de invoering van een wettelijke ingenieursgraad. Meer bepaald wen
ste men de instelling van een wettelijke graad van natuurkundig ingenieur. 
In afWachting van de genoemde wettelijke gra~d kon Gent akkoord gaan 
met de tijdelijke inrichting van een wetenschappelijke graad van nucleair 
mgemeur. 
Het programma dat te Gent uitgewerkt werd, zag het aanvullend jaar voor 
kerningenieur vooral in het verlengde van de opleiding tot metaalkundig 
of scheikundig ingenieur liggen. Nochtans maakte een aangepast pro
gramma de studies ook toegankelijk voor de houders van een ander inge
nieursdiploma (32). 
Het programma dat op 1 november 1955 klaar was, werd door de Gentse 
Academieraad (7 februari 1956) en de Raad van Beheer (14 maart 1956) 
gunstig geadviseerd. Toch sleepte het tot 18 juni 1959 aan vooraleer de 
Gentse universiteit werd gemachtigd het wetenschappelijk diploma van 
ingenieur in de nucleaire wetenschappen uit te reiken. Nadat de eerste 
kerningenieurs in 1961 afstudeerden, levert de Gentse universiteit bijna 
elk academiejaar kerningenieurs af. 

4.2.2. NATUURKUNDIG INGENIEUR. 

Zoals hoger vermeld had de Gentse universiteit reeds in 1954 op de invoe
ring van een wettelijke graad van natuurkundig ingenieur aangedrongen. 
Pas in 1958 deed de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen een officiële 
aanvraag tot inrichting van een wetenschappelijke graad van natuurkundig 
mgemeur. 
De aanvraag werd gemotiveerd als het gevolg der na-oorlogse uitbreiding 
van de industrie in de richting van de toepassingen van de natuurkunde. 
Gent had trouwens op dat ogenblik een achterstand in te halen. Niet al
leen verschafte de Luikse universiteit een opleiding tot natuurkundig inge
nieur, maar in de Technische Hogeschool te Delft fungeerde deze oplei
ding sedert jaren. Dat de faculteit opteerde voor een wetenschappelijke 
graad valt toe te schrijven aan de snelle ontwikkelingen binnen de fYsica, 
die in het onderwijs beter konden opgevangen worden door een weten
schappelijke graad. Daardoor werd het immers mogelijk om op korte ter
mijn cursussen en oefeningen te wijzigen, vakken uit te breiden of te sup
pnmeren. 
Het K.B. van 26 januari 1960 voerde te Gent de wetenschappelijke graad 
van natuurkundig ingenieur in. De opleiding behelsde een vijfjarige stu
die cyclus, met een eigen kandidatuur los van de andere wettelijke en we
tenschappelijke kandidaatsopleidingen. In de Speciale Scholen werden 

... 
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naast de gemeenschappelijke vakken drie specialisaties voorzien: "kernwe
tenschappen", "inwendige bouw der materialen" en "elektronica". 
In 1964 was de faculteit blijkbaar van oordeel dat de programma's vol
doende gestabiliseerd waren. Daarom steunde Gent de pogingen van de 
ULB om de wetenschappelijke graad in een wettelijke te laten omzetten. 
Deze pogingen bleven tot op heden zonder resultaat. Wel werd in 1980 
het predicaat "burgerlijk" toegevoegd aan de benaming van de graad en de 
afgeleverde diploma's. 
De graad van natuurkundig ingenieur was de laatste graad die te Gent met 
een volledig curriculum werd ingericht. Nadien zal het onderwijs in de 
Gentse ingenieursscholen enkel nog uitgebreid worden met postgraduate 
opleidingen. 

4.3. De afschaffing van de wetenschappelijke graden. 

Na de wet van 21 mei 1929 waren te Gent de vijfbestaande wetenschappe
lijke ingenieursopleidingen behouden gebleven. Vanaf1935 leidde de ver
lenging van de studieduur tot vijf jaar, de verzwaring van de studiepro
gramma's en het wegblijven van de buitenlanders tot een verminderde 
aantrekkingskracht van de opleidingen. Belgische studenten gaven im
mers de voorkeur aan de wettelijke ingenieursgraden. 
Na de oorlog bewerkstelligden verschillende maatregelen een geleidelijke 
gelijkschakeling tussen wettelijke en wetenschappelijke graden. Zo werden 
met ingang van het academiejaar 1959-1960 de examenminima gelijkge
steld (33). Door middel van diverse programmahervormingen werd het 
programma-onderscheid tussen beide ingenieursopleidingen stilaan geni
velleerd. 
De afschaffing van de wetenschappelijke graden was het dan ook logisch 
gevolg van deze evolutie. Het K.B. van 30 augustus 1963 schafte alle Gent
se wetenschappelijke graden af, behoudens de aanvullende graden en de 
graden van natuurkundig ingenieur en van burgerlijk conducteur (34). 

4.4. De explosie van de aanvullende studiejaren. 

4.4.1. VERVOER- EN VOERTUIGTECHNIEK VERVANGT AUTOMOBIEL- EN 
VLIEGTUIGBOUW. 

In juli 1967 stelde de afdelingsraad werktuigkunde en elektriciteit voor het 
aanvullend jaar auto- en vliegtuigbouw, dat sedert 1930 aan de Gentse uni
versiteit bestond, grondig te hervormen. Volgens de afdelingsraad maakte 
de evolutie van de techniek het niet langer mogelijk om terzelfdertijd zo
wel in auto - als in vliegtuigbouw te specialiseren. Het programma werd te 
omvangrijk en beide richtingen liepen al te zeer uiteen. Daarom wenste de 
afdelingsraad het aanvullende jaar te splitsen in enerzijds vervoer- en voer
tuigtechniek en anderzijds in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. 
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Voor de richting vervoer- en voertuigtechniek had de afdelingsraad een 
programma samengesteld, waarbij naast technische cursussen ook vakken 
vermeld werden als bedrijfsbeheer, economie, reglementering en leiding 
van vervoersondernemingen. Deze opleiding, die aan geen enkele Belgi
sche universiteit bestond, stelde zich tot doel ingenieurs te vormen die te
werkgesteld konden worden in een onderneming die voertuigen bouwde 
of uitbaatte of in een administratie belast met de regeling van vervoerpro
blemen. 
Met de richting luchtvaart- en ruimtevaarttechniek zou Gent het voor
beeld van de Luikse universiteit volgen, waar binnen de studies voor elek
trotechnisch-werktuigkundig ingenieur de keuzerichtingen "constructions 
aeronautiques" en "techniques spaciales" bestonden. Voor deze richting 
had de raad enkel een voorontwerp uitgewerkt. Naast een algemeen in
zicht in de lucht- en ruimtevaarttechniek was het de Gentse bedoeling de 
opleiding in drie groepen te splitsen: "aerodynamica en magnetohydrody
namica", "propulsie, structurele studie en mechanica" en "geleidingstech
nieken en elektronica". 
Naar verondersteld werd zouden slechts weinig studenten voor deze spe
cialisatie opteren. Grote uitgaven aan nieuw personeel en laboratoria 
mochten derhalve niet gebeuren. Daarom zou de medewerking gevraagd 
worden van het te St. Genesius Rode gevestigde "V on Karman Institute for 
Fluid Dynamics". Alhoewel de directie van het instituut het Gentse voor
stel gunstig onthaalde, kon toch geen samenwerking tot stand gebracht 
worden. In 1968 weigerde de regering nog langer kredieten aan het Von 
Karman Institute toe te kennen, zodat het met verdwijning gedoemd was. 
Bovendien mocht het Engels, de voertaal van het Institute, niet als onder
wijstaal aan de Gentse universiteit gebruikt worden. De geplande richting 
luchtvaart- en ruimtevaarttechniek bleef zonder uitvoering. 
Het had er de schijn van dat deze mislukking ook de invoering van de ver
voer- en voertuigtechniek zou treffen. In 1970 werd toch een nieuw voor
stel ingediend. Op 21 januari 1971 verklaarde de Raad van Beheer zich ak
koord om het aanvullend jaar luchtvaart- en automobielkundig ingenieur 
te vervangen door de aanvullende wetenschappelijke graad van ingenieur 
in de vervoer- en voertuigtechniek. Nadat de minister van Nationale Op
voeding zijn goedkeuring hechtte aan de beslissing van de Raad en o.m. 
een beperking van de financiële implicaties voor leeropdrachten oplegde, 
werd de graad op 21 april 1971 officieel ingesteld aan de Gentse Faculteit 
der Toegepaste Wetenschappen, met ingang vanaf het academiejaar 1971-
1972. 

4.4.2. DEGRAADVANINGENIEURINDETELECOMMUNICATIETECHNIEKEN. 

In het midden van de jaren zestig bleek dat de razendsnelle ontwikkeling 
van alles wat met elektronica en informatiebehandeling te maken had, niet 
langer binnen de normale ingenieursopleiding kon opgevangen worden. 
Dit was dan ook de reden waarom op 22 januari 1968 een aantal professo
ren -specialisten in de elektronica- een aanvullend studiejaar voorstelden. 
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Alhoewel voor de houders van een diploma zwakstroom de opleiding in 
het verlengde van hun vorming lag, werd het aanvullend jaar in de tele
communicatietechnieken eveneens opengesteld voor alle bezitters van 
een universitair ingenieursdiploma, alsook voor licentiaten in de natuur
kunde. 
Het curriculum van het aanvullend jaar bestond uit zeven verplichte cur
sussen aangevuld met keuzevakken, theoretisch en praktisch persoonlijk 
werk en het afleveren van een thesis. Het programma dat in de loop van 
1968 door de faculteitsraad en de Academieraad was goedgekeurd, stoot
te in de Raad van Beheer op bezwaren veroorzaakt door de niet nader om
schreven groep "keuzevakken" . Wanneer deze gedefinieerd werden als "te 
kiezen uit het programma van de universiteit" ging de Raad van Beheer ak
koord met het aanvullend jaar telecommunicatietechnieken, met ingang 
van het academiejaar 1969-1970. 

4.4.3. INGENIEUR IN DE BOUWMECHANICA. 

Op 29 april 1968 werd aangedrongen op de inrichting van een postgra
duaat voor burgerlijk bouwkundige ingenieurs en ingenieurs-architecten, 
waarvan het programma in hoofdzaak gespecialiseerde onderwerpen in 
verband met de sterkteberekening van constructies zou bevatten. 
Gesteld werd dat het aanvullend jaar niet bedoeld was als uitbreiding van 
de normale ingenieursstudies. Maar niettegenstaande de cursussen van het 
gewone programma voortdurend aangepast werden aan de technische 
evolutie, was het in de praktijk onmogelijk gebleken om deze nog verder 
uit te breiden en viel er niet aan te denken bijkomende vakken in te voeren. 
langs de andere kant manifesteerde zich in de nijverheid en in het weten
schappelijk onderzoek een behoefte aan academjci met een grondige en 
uitgebreide kennis voor theorieën, die voor speciale problemen in het do
mein van de civiele techniek toepa selijk waren. Het aanvullende jaar 
bouwmechanica was dus in hoofdzaak bedoeld als specialisatiejaar voor 
studenten die zich later zouden bezighouden met de studie van speciale 
bouwwerken of voor hen die werkzaam zouden zijn in het wetenschappe
lijk onderzoek of het onderwijs. 
Na de faculteitsraad (29 januari 1969) keurde ook de Raad van Beheer de 
nieuwe wetenschappelijke graad goed. Alhoewel de inrichting vanaf het 
academiejaar 1969-L 970 gepland was, werd deze met één jaar uitgesteld 
(35). Gebruik makend van djt uitstel bracht de faculteit een aantal wijzi
gingen aan het oorspronkelijke leerplan aao. Het werd o.m. mogelijk de 
opleiding over twee jaar te spreiden. Op 18 maart 1970 werden deze wijzi
gingen door de Raad van Beheer goedgekeurd, niettegenstaande zij bijko
mende kosten meebrachten welke door de faculteit als otlotltbeerlijkwer
den bestempeld. Nadat de minister van Nationale Opvoeding de voorzie
ne meeruitgaven had gelimiteerd, werd op 16 december 1970 de weten
schappelijke graad van ingenieur in de bouwmechanica opgericht. 

4 
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4.4.4. BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR EN SPECIAAL LICENTIAAT IN DE KW AN-
TITA TIEVE BEDRIJFSKUNDE. 

In 1953 werd het Seminarie voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek aan 
de Gentse Technische Scholen toegevoegd. Onder impuls van het Semi
narie zouden steeds meer niet-technische vakken in het ingenieurscurricu
lum opgenomen worden (36). Sedert 1962 verzorgde het Seminarie ook 
een postgraduaat "Specialisatieprogramma in Produktiebeheer", bestemd 
voor afgestudeerde ingenieurs met enkele jaren praktijkervaring in het pro
duktiebeheer (37). Het programma streefde naar een diepgaande aanvul
lende vorming in de moderne methodes van 'het produktiebeheer en in 
het bijzonder de mathematische technieken. Van 1962 tot 1968 werd het 
programma vier keer ingericht en volgden 42 burgerlijke ingenieurs de 
cursussen. Op 30 oktober 1968 keurde de faculteit het voorstel goed om 
dit post-graduaat, dat als een reeks vrije cursussen was opgezet, om te vor
men tot de post-universitaire opleiding van bedrijfskundig ingenieur. 
De faculteit noemde de nieuwe graad noodzakelijk, gezien de evolutie die 
zich in de ingenieurstaak had voorgedaan. Het traditionele ingenieurswerk 
(ontwerpen en ontwikkelen van produktiemiddelen en produkten) werd 
steeds meer aangevuld met bedrijfsorganisatorische opdrachten. De groep 
ingenieurs die op het terrein van de bedrijfsorganisatie en het produktiebe
heer werkzaam waren, werd steeds groter. Van hen werd een vorming in 
kwantitatieve denkmethodes en wiskundige besliskunde toegepast op het 
bedrijfsbeheer verwacht. Een dergelijk vorming kregen zij tijdens hun nor
male ingenieursopleiding niet. Deze lacune in de opleiding verklaarde dan 
ook het succes van het reeds genoemde Specialisatieprogramma in Pro
duktiebeheer. 
Na het advies van de Faculteit van de Economische Wetenschappen te 
hebben ingewonnen (38) keurde de Raad van Beheer op 16 september 
1970 de inrichting van de graad van bedrijfskundig ingenieur goed. De op
leiding legde het accent op de kwantitatieve denktechnieken van het pro
duktiebeleid. Daardoor kwam zij in het verlengde van de ingenieursoplei
ding te liggen. Het programma werd over twee jaar gespreid, doch het exa
men was eenmalig. 
De opleidjng die oorspronkelijk uitsluitend toegankelijk was voor de hou
ders van een wettelijk of een wetenschappelijk burgerlijk ingenieursdiplo
ma, werd op vraag van de Faculteit der Landbouwwetenschappen ook 
opengesteld voor landbouwingenieurs en voor ingenieurs in de scheikun
de en de landbouwindustrieën. In 1977 maakt de hervorming van het leer
plan en de wijziging van de toelatingsvoorwaarden de opleiding eveneens 
toegankelijk voor ingenieurs in de handelswetenschappen en voor licen
tiaten in de economie. Vermits licentiaten geen ingenieursgraad konden 
verwerven kreeg de graad van bedrijfskundig ingenieur voor hen de bena
ming van speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde. 

4.4.5 , HET SPECIAAL DOCTORAAT IN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN. 

Eind 1973 maakte de rector er de Faculteit der Toegepaste Wetenschap
pen attent op dat zij ten onrechte de wetenschappelijke graad van speciaal 
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D e goudmijnen van Kilo-Moto werven 
ingenieurs en conducteurs aan. 

doctor in de toegepaste wetenschappen uitreikte (39). Om administratief 
volledig in orde te zijn moest de faculteit bij de Raad van Beheer eerst om 
de oprichting van de graad verzoeken. 
Dit laatste gebeurde op 19 december 1973, zodat de Raad van Beheer op 
18 januari 1974 het speciaal doctoraat officieel bij de Faculteit der T oege
paste Wetenschappen kon in.stellen. 
Het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen kon behaald wor
den door hen die sedert twee jaar houder waren van een Belgisch wettelijk 
of wetenschappelijk burgerlijk ingenieursdiploma of van een Gents docto
raa t in de toegepaste weten chappen. Het examen omvatte het indienen 
en openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. 

4.5. De afbouw van kwijnende disciplines. 

'.0; 
4.5.1. INGENIEUR IN DE MI]NBOUWKUNDE. 

Het mijnbouwonderwijs dat in 1923 te Gent, als gevolg van de verneder
landsing tot stand kwam, kon moeilijk beschouwd worden als een succes
rijke discipline (40). Toen tijdens de jaren zestig de Belgische steenkoolnij
verheid zienderogen achteruit ging, was het dan ook niet verwonderlijk dat 
er zich te Gent weinig kandidaten voor een opleiding tot mijningenieur 
aanboden. Op 18 december 1968 besloot de faculteit logischerwijze deze 
studie af te schaffen. Het gering aantal studenten en het bestaan van een 
Vlaamse mijnbouwopleiding te Leuven - zoveel dichter bij het mijngebied 
- waren volgens de faculteit twee argumenten welke de opheffing recht
vaardigden. Met ingang van 1970-1971 werd met de geleidelijke afschaf
fing van de Gentse mijnbouwopleiding een aanvang genomen. 
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4.5.2. BURGERLIJK CONDUCTEUR. 

In 1969 ging de faculteit over tot de afschaffing van de opleiding tot bur
gerlijk conducteur. Daarmee verdween een studierichting welke in 1838 
bij de Ecole du Génie Civil was ingericht geworden. Naar analogie met 
de titel van ingénieur des ponts et chaussées was toen ook de graad van 
conducteur des ponts et chaussées in het leven geroepen. Deze graad 
verleende rechtstreekse toegang tot lagere functies binnen het Korps van 
Bruggen en Wegen. 
De opleiding was bedoeld voor studenten die zich aangetrokken voelden 
tot de toegepaste wetenschappen, doch voor wie de zware en lange inge
nieursstudies door een gebrek aan voorbereiding of uit financiële motie
ven niet haalbaar waren. 
Met de wet van 1890/1891 verviel voor de wetenschappelijke graad van 
conducteur civil de rechtstreekse toegang tot het Korps van Bruggen en 
Wegen. In 1934 besloot de Raad der Scholen de conducteursopleiding 
van twee tot drie jaar te verlengen. Sedert 1950 ijverde de Nationale Bond 
der Burgerlijke Conducteurs voor een vierjarige opleidingscyclus. Alle po
gingen in die zin mislukten. 
De universitaire conducteursopleiding ondervond steeds meer concurren
tie van de technische ingenieurs. Niet enkel trokken deze niet-universitaire 
studies een stijgend aantal studenten aan, maar bovendien namen de tech
nische ingenieurs de taken van de burgerlijke conducteurs steeds meer en 
meer over. Het gevolg was dat de conducteursopleiding nog bij weinigen 
gegadigd was.Dit argument werd dan ook door de faculteit gehanteerd om 
de conducteursopleiding met ingang van 1969-1970 te supprimeren. 

4.6. Grondige hervonning in de programma's. 

4.6.1. DE HERZIENING VAN EERSTE EN TWEEDE CYCLUS OPLEIDING. 

In 1970 richtte de Gentse rector en hoogleraar aan de Faculteit der T oege
paste Wetenschappen, D . Vandepitte, een brief aan de decaan van zijn fa
culteit. De rector wees erop, dat in de afgelopen jaren het toegepast onder
wijs te Gent een groot aantal verbeteringen had ondergaan door een aantal 
programmawijzigingen en het invoeren van gespecialiseerde graden. Deze 
hervormingen hadden nochtans geen verandering gebracht in de aard van 
de programma's. Deze waren zeer eenzijdig technisch gebleven. Zich be
roepend op diverse publikaties stelde de rector vast dat "de opleiding van 
de ingenieurs met het oog op eigen menselijke behoeften niet veelzijdig 
genoeg is, maar daarenboven dat de eenzijdige exact wetenschappelijke en 
technische oriëntatie van hun opleiding hun geschiktheid voor en hun 
kansen op leidende functies in de maatschappij ernstig in het gedrang 
brengt". 
Rector Vandepitte zag de hervorming aanvangen van in de kandidaturen. 
Reeds daar moest de niet-technische vorming verstrengeld worden met de 
wiskundige en technische opleiding. De integràtie van de geestesweten-

I 
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schappen, eventueel in de vorm van keuzevakken hield de reductie in van 
tamelijk ver van de studierichting afstaande technische vakken van be
schrijvende vakken en van snel verouderde gedeelten van de gespeciali
seerde parate kennis. Anderzijds dienden de nieuwe programma's reke
ning te houden met de stijgende invloed van rekentuigen en van de i.nfor
matica op de maatschappij in haar geheel en in het bijzonder op de tech
niek en de industriële en commerciële gedeelten van de samenleving (41). 
Na rijp beraad besloot de faculteitsraad de programma's van de faculteit 
Van de grond af te hervormen. Elke afdelingsraad werd belast met het op
stellen van een nieuw programma voor zijn afstudeerrichting. De verschil
lende voorstellen werden door een faculteitscommissie gecoördineerd. 
Het nieuwe studieprogramma werd vanaf het academiejaar 1973 in de eer
ste kandidatuur ingevoerd. In 1978 studeerde de eerste lichting "nieuwe 

ingenieurs" af. 
Daar de inhoud van de ingenieursopleiding in dit gedenkboek het voor
werp uitmaakt van het hoofdstuk "Inhoud van Onderwijs en On'8erzoek, 
evolutie tot heden", wensen wij ons te beperken tot enkele algemene doel
stellingen en kenmerken van de programma herziening. 
Het nieuwe programma wenste in te spelen op het beeld dat de maatschap
pij zich van een ingenieur vormde. In 1972 werd door een werkgroep van 
de stichting Industrie-Universiteit een ingenieur als volgt geprofileerd: 
"Een ondernemer, gevormd in de logische analyse van systemen en in 
staat deze logika toe te passen tot beheersing van een technologie, reke
ning houdend met sociale en ekonomische omstandigheden". Een inge
nieur diende bijgevolg een voorbereiding te ontvangen die voereerstafge
stemd was op het aankweken van een geesteshouding, gericht op logische 
analyse, in tweede instantie op het verwerven van voldoende inzicht op 
een gebied van de techniek en tenslotte op het verwerven van het vereiste 
begrip voor de sociale en ekonomische vooIWaarden waarin de ingenieur 
zijn taak zal moeten uitvoeren. 
Het nieuwe Gentse programma beoogde het bijbrengen van vaardigheden 
in het gebruik van kennis, het meegeven van een goede methodologische 
scholing en het ontwikkelen van het kritisch denkvennogen. Daar de ken
nis zo weinig mogelijk tijdsgebonden mocbtzijn bestond ze hoofdzakelijk 
uit een algemene theoreti che basis en uit een minimum aan parate ken
nis. Door middel van keuzevakken kon de student zijn opleiding volgens 
zijn eigen belangstelling uitbouwen. 
In de kandidaturen streefde het programma naar het aanleren van een aan
tal hulptechnieken en fYsische inzichten in de basiswetens.chappen wis
kunde, scheikunde en natuurkunde. In deze sterk wiskundige georiënteer
de basisvakken werd de student van meet af aan attent gemaakt waarvoor 
de aangeleerde technieken moesten dienen. Deze methode moest ertoe 
bijdragen dat de student tijdens deze theoretische opleidingsperiode 
zijn technische motivatie niet verloor. Het nieuwe kandidatuursprogram
ma incorporeerde de cursu sen staats- en ociale huishoudkunde en nijver
heidsrecht beide bedoeld om de student bewust te maken van zijn latere 
sociaal-economische verantwoordelijkheid. Tenslotte bevatte het nieuwe 
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kandidatuurscurriculum een aantal technische cursussen. Deze moesten 
d?or de s~d~nt z~dan.i.g.gekozen w?rden, dat zij aansluiting gaven op de 
dl~lomanchtlllg dIe hl) III de SpeCIale Scholen wilde volgen. 
DIt betekende dat in de kandidatuur de studenten een eerste studiekeuze 
maken (42). De oefeningen en cursussen van dit specifieke deel werden in 
het studieprogramma van de Speciale Scholen voor elk van de betrokken 
diploma-richtingen hernomen. Studenten die in de kandidatuur met suc
ces examen over deze cursussen aflegden, worden in de Speciale Scholen 
voor deze cursussen en oefeningen vrijgesteld. Dit procédé maakte het de 
s~ud~nten ~ogelijk in de Speciale Scholen toch nog een andere diploma
nchtlllg te kiezen, dan deze waarvoor in de kandidatuur was geopteerd ge
worden. 
Bij het.opstellen van de nieuwe programma's voor de Speciale Scholen zag 
men ZIch geconfronteerd met de dualiteit polyvalentie-specialisatie. Bij 
polyvalentie wordt de algemene vorming nagestreefd zonder te sterk te 
specialiseren. Daardoor wordt bijscholing, nascholing of omscholing ver
gemakkelijkt. Tevens geeft ze aanleiding tot grote flexibiliteit, doordat een 
bredere waaier van beroepsactiviteiten openligt en verschuivingen op de 
arbeidsmarkt beter kunnen opgevangen worden. Anderzijds zal de polyva
lent gevormde ingenieur bij de aanvang van zijn beroepscarrière genood
zaakt zijn zich de technologische scholing van zijn werkkring eigen te ma
ken. Een eng gespecialiseerde opleiding daarentegen levert een onmiddel
lijk bruikbaar ingenieur in één bepaalde specialiteit af. Een aangepaste 
werkkring vinden, vormt hier het grootste probleem. 
De verschillende afdelingsraden beoordeelden de verhouding specialisa
tie-polyvalentie niet gelijk. In één geval leidde het streven naar polyvalen
tie tot het versmelten van de vroegere afstudeerrichtingen werktuigkunde, 
werktuigkunde-elektrotechniek en elektriciteit-sterkstroom tot de nieuwe 
richting werktuigkunde-elektrotechniek (43). Als gevolg van deze herver
deling werd de graad van elektrotechnisch ingenieur gereduceerd tot de 
specialiteit zwakstroom (44). 
Het volledig verplicht programma werd afgeschaft. Per diplomarichting 
dienden de gemeenschappelijke cursussen aangevuld te worden met een 
aantal keuzevakken of paketten waardoor de student de mogelijkheid ge
boden werd zich volgens zijn persoonlijke belangstelling te specialiseren. 
Uitgaande van het principe dat een cursus voor gebruikers aan andere be
hoeften diende te voldoen dan een cursus voor ontwerpers, werden de 
technische cursussen buiten de gekozen specialiteit in een andere versie 
gegoten. De keuzevakken streefden niet uitsluitend naar technische spe
cialisatie, maar tevens gold de verplichting dat minstens drie niet-techni
sche cursussen in de Speciale Scholen moesten gevolgd worden. 
Vanwege de sterk vormende waarde hechtte het nieuwe programma meer 
belang aan het "afstudeerwerk". In het laatste (soms ook voorlaatste) stu
diejaar werd op het uurrooster een aantal uren voor het afstudeelWerk 
voorbehouden. 
Het nieuwe programma werd tenslotte gekenmerkt door de indeling van 
het academisch jaar in twee semesters. Vanaf de tweede kandidatuur wor-
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den de st~~enten voortaan bij het einde van elk semester geëxamineerd. 
Het repetItJ.esysteem bleef behouden, maar dan uitsluitend voor de meest 
omvangrijke cursussen. De repetities verlopen nu over het algemeen vol
gens het openboeksysteem, waarbij de student getest wordt naar zijn be
kwaamheid om de leerstof toe te passen. 

4.6.2. DE RATIONALISATIE VAN DE POST-UNIVERSITAIRE INGENIEURSOPLEI
DINGEN 

De programmahervorming van de kandidaturen en de proeven werd logi
scher wijze gevolgd door de herziening van de aanvullende ingenieursop
leidingen. Deze hervorming drong zich op, daar sommige cursussen die 
vroeger tot het leerplan van post-universitaire opleidingen behoorden nu 
in de tweede cyclus opgenomen werden. Anderzijds zouden de aanvullen
de graden in de toekomst geconfronteerd worden met kandidaten, die een 
grondig gewijzigde vooropleiding achter de rug hadden. Een bijkomende 
reden om spoed achter de hervorming te zetten was een bezuinigingsbe
slissing van de Raad van Beheer. Programma's welke gedurende drie 
opeenvolgende jaren door geen enkele student meer gevolgd werden, zou
den afgeschaft worden. 
Op 27 oktober 1976 belastte de fac~lteit een commissie met het formule
ren van de nodige hervormingsvoorstellen. Na raadpleging van de afde
lingsraden en een onderzoek van de door hen geformuleerde voorstellen, 
legde de commissie op 5 januari 1977 haar rapport bij de faculteitsraad 
neer. Bij het formuleren van haar aanbevelingen had de commissie zich 
door twee criteria laten leiden. Enerzijds de hervormingen van de eerste 
twee cycli van de ingenieursopleiding en anderzijds de voorstellen tot 
taakverdeling tussen de Nederlandstalige universiteiten wat betreft het in
richten van post-graduaatonderwijs. 
De commissie oordeelde het weinig zinvol om bijzondere aanvullende 
studieprogramma's te laten bestaan die rechtstreeks via de tweede cyclus 
konden behaald worden. De afschaffing van de aanvullende graden van 
scheepsbouwkundig en van elektrotechnisch ingenieur (richting sterk
stroom en richting zwakstroom) werd voorgestaan. Eveneens werd de 
opheffing aanbevolen van de studierichting elektrotechnisch ingenieur 
(richting elektrothermie en elektrochemie) en van ingenieur in de vervoer
en voertuigtechniek. Beide graden konden weliswaar niet via de tweede cy
clus behaald worden, maar de geringe belangstelling voor de opleiding 
rechtvaardigde hun schrapping. 
In overeenstemming met de afdelingsraden werd besloten de aanvullen
de studiejaren bouwmechanica, telecommunicatietechnieken en bedrijfs
kundig ingenieur te behouden. De belangstelling welke deze graden geno
ten en het feit dat zij aansloten bij een terrein waarop aan de RUG spits
onderzoek werd verricht, pleitte voor hun behoud. Een bijkomende re
den was dat Gent de enige Vlaamse universiteit was, die beschikte over een 
opleiding tot ingenieur in de bouwmechanica en in de telecommunicatie
technieken. 
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De graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen zou omgevormd 
worden tot nucleair ingenieur. Het ontbreken van een tweede cyclusoplei
ding in de kemwetenschappen en het stijgend impact van de nucleaire sec
tor op technisch en economi ch vlak droegen bij tot het grote succes van 
deze Gentse postgraduate opleiding. En dit niettegenstaande de opleiding 
ook aan de KUL, de ULB de ULgvoorhanden was, en aan de UeL in voor
bereiding was. 
De commissie telde lichte programmawijzigingen voor nucleair, bedrij6-
kundig en ingenieur in de telecommunicatiete hnieken in het vooruit
zicht. Deze waren noodzakelijk geworden gezien de hervorming van het 
tweede cyclu onderwijs, de 0pgedane ervaringen tijdens de voorbije oplei
dingssessies en de evolutie van de techniek. 
De opleiding tot aardkundig ingenieur genoot de laatste jaren weinig be
langstelling, vermits het studieprogramma hoofdzakelijk gericht was op 
verdere specialisatie in de mijnbouw en deze discipline sedert 1969 aan de 
faculteit niet meer voorhanden was. Afschaffing leek wenselijk. Anderzijds 
bestond er wel belangstelling vanwege de burgerlijke bouwkunde voor een 
meer uitgebreide vorming op het domein van de aardwetenschappen en 
de technieken van burgerlijke bouwkunde die hiermee verband hielden. 
Een dergelijke opleiding bestond te Luik, te Mons en aan de ULB, maar 
ontbrak aan de Vlaamse universiteiten. 
Wegens de Gentse traditie in de burgerlijke bouwkunde, de aanwezigheid 
van het Rijksinstituut voor Grondmechanica en van het Geologisch Insti
tuut leek het de commissie aangewezen om te Gent de specialisatieoplei
ding in de geotechniek uit te bouwen. De opleiding zou deels betrekking 
hebben op de geologie en deels toepassingen betreffen in verband met de 
civiele techniek. 
Tenslotte werd de oprichting van de nieuwe graad van ingenieur in de au
tomatiseringstechniek voorgesteld, waarvan het concept nauw zou aan
sluiten bij dat van ingenieur in de telecommunicatietechnieken (45). Het 
studieprogramma zou uit bestaande cursussen samengesteld worden, zo
dat de oprichting van de graad geen financiële weerslag zou hebben. De 
graad kon te Luik en aan de ULB behaald worden, maar was aan de Vlaam
se universiteiten onbestaande. Vermits de faculteit sedert jaren een uitge
sproken activiteit op het gebied van de regeltechniek en de systeemtheorie 
ontwikkelde, leek het de commissie aangewezen om te Gent een derde cy
clus te voorzien. Deze oprichting zou ook de gangbare mening de kop in
drukken dat enkel in het hoger technisch onderwijs de specialisatie "auto
matie" kon behaald worden. 
De commissie besloot haar rapport met de opmerking dat de rationalisatie 
van het derde cyclusonderwijs binnen de faculteit, een vermindering van 
450 u. theorie en 570 u. praktische oefeningen tot gevolg zou hebben. 
Nadat de faculteitsraad op 5 januari 1977 de commissievoorstellen - met 
enkele detailwijzigingen - aanvaardde werd het ontwerp naar de Raad van 
Beheer doorgestuurd. Uiteindelijk bracht deze enkel een paar kleine wijzi
gingen aan het programma voor bedrijfskundig en voor ingenieur in de au
tomatiseringstechniek aan. Nadat de minister van Natioale Opvoeiding 
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zich akkoord verklaarde met de financiële gevolgen kon de Raad van Be
heer op 18 maart 1977 de graad van ingenieur in de automatiseringstech
niek inrichten. Tegelijkertijd werden de leerplannen goedgekeurd voor be
drijfskundig en ingenieur in de geotechniek. 
De geplande hervormingen traden met ingang van het academiejar 1977-
1978 in werking. 

4.7. Nieuwe noden eisen nieuwe opleidingen 

De hervorming van het derdecyclusonderwijs was nog maar pas achter de 
rug of de faculteit werd al opnieuw geconfronteerd met behoeften naar 
nieuwe gespecialiseerde opleidingen. 

4.7.1. GEAGGREGEERDE VOOR HET HOGER SECUNDAIR ONDERWI~ 

Op 10 december 1979 verzocht de Vereniging van Vlaamse Technische en 
Industriële Ingenieurs de RUG om, naar analogie met de KUL en de ULB, 
de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de toegepaste weten
schappen in te stellen en de opleiding voor industriële ingenieurs toegan
kelijk te maken. 
Dit verzoek leidde tot de oprichting van de aggregatie voor het hoger se
cundair onderwijs met het examenprogramma zoals dit door wet van 
21.5.1929 was vastgelegd geworden voor de Faculteiten Letteren en Wijs
begeerte en de Wetenschappen (46). 
Over de toelating van de industriële ingenieurs tot de aggregatie was men 
binnen de universiteit verdeeld. Omdat de industriële ingenieurs bleven 
aandringen werd een voorstel uitgedokterd welke twee vormen van aggre
gatie voorzag. Beide opleidingen behelsden hetzelfde programma, doch 
voor de burgerlijke ingenieurs zou de graad de benaming krijgen van 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en voor het hoger on
derwijs van het korte type in de toegepaste wetenschappen. Voor de indus
triële ingenieurs werd de benaming voorzien van geaggregeerde voor het 
hoger secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs van het korte type 
in de technologie. Uiteindelijk zou enkel de eerste graad ingericht worden 
(12 februari 1982) en werden de industriële ingenieurs (voorlopig) niet toe
gelaten. 

4.7.2. HET AANVULLEND JAAR TEXTIELINGENIEUR VERVANGT HET AANVUL
LEND JAAR IN DE TELECOMMUNICATIETECHNIEKEN 

Bovengenoemde graad is tot op heden het laatste postgraduaat welke aan 
de faculteit werd ingericht. De technologische ontwikkeling welke de tex
tielsector sedert enkele jaren doormaakte had een sterke vraag naar hoog
geschoolde technische kaders doen ontstaan. Anderzijds was de textielin
dustrie opgezadeld met een negatief imago dat weinig rooskleurige toe
komstperspectieven inhield. Het gevolg was dat weinig studenten voor 
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een textielopleiding kozen, waardoor het tekort aan gespecialiseerde inge
nieurs nijpend werd. De instellingen van het hoger niet-universitair onder
wijs hadden dit tekort reeds bemerkt en stimuleerden de textielgerichte op
leidingen. 
De Gentse universiteit - de enige instelling welke in het Vlaamse land de 
opleiding tot burgerlijk textielingenieur verzekerde - mocht niet nalaten 
op de behoefte van de industrie in te pikken. Dit kon quasi onmiddellijk 
door de mogelijkheid te voorzien om burgerlijke ingenieurs tot textielin
genieurs om te scholen. Volgens de faculteit kon dit door het inrichten van 
een aanvullend studiejaar leidende tot de wetenschappelijke graad van tex
tielingenieur. Bijkomende kosten zou de graad niet meebrengen vermits 
het programma uit reeds bestaande cursussen zou samengesteld worden. 
Vooraleer het voorstel in de Raad van Beheer ter tafel kwam, stelde de rec
tor aan de faculteit voor de geplande wetenschappelijke graad te vervangen 
door een andere oplossing, in casu de mogelijkheid voor de houder van 
een wettelijk diploma om een ander wettelijk diploma te behalen. Aanslui
tend wees de rector erop dat in het verleden aanvullende wetenschappelij
ke graden die een wettelijke tegenhanger kenden (elektrotechnisch en 
scheepsbouwkundig ingenieur) door de faculteit zelf waren afgeschaft. 
De faculteit bleef bij haar standpunt om een wetenschappelijke graad te 
creëren. Op 21 september 1984 legde de Raad van Beheer zich bij deze 
wens neer, en werd de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen vanaf 
1984-1985 een nieuwe wetenschappelijke ingenieursgraad rijker (47). 

Tegelijkertijd met de oprichting van de wetenschappelijke graad van tex
tielingenieur ging de Raad van Beheer over tot de afschaffing van de oplei
ding tot ingenieur in de telecommunicatietechnieken, vermits de graad ge
durende drie achtereenvolgende jaren geen studenten meer had aange
trokken. 

4.8. De verkorte ingenieurs opleiding 

De Gentse polytechnische scholen stelden hun onderwijs ook open voor 
niet academisch gevormde ingenieurs. Sedert de opleiding tot technisch 
ingenieur in 1933 tot stand kwam, bleken sommige technische ingenieurs 
na afloop van hun studies interesse voor het verwerven van een burgerlijk 
ingenieursdiploma te vertonen. Vermits zij reeds enkele jaren technische 
studies achter de rug hadden, wensten zij tijdens hun universitaire oplei
ding zekere faciliteiten, in ca u een verkorte tudieduur, te genieten. 
Aanvankelijk weigerde men te Gent enige toegevingen te doen. De techni
sche ingenieurs waren gedwongen de vijfjarige cydus volledig door te ma
ken. Op het einde. van de jaren vijftig kregen de technische ingenieur te 
Leuven en te Brussel de toelating om een verkort tudieprogramma af te 
werken. Onder die invloed diende Gent van zijn rigoureus standpunt afte 
stappen. De technische ingenieurs kregen de mogelijkheid om via een aan
gepast programma een wetenschappelijke ingènieursgraad te verwerven. 
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Na het toelatingsexamen waren zij verplicht de Voorbereidende Scholen 
volledig te volgen. In de Speciale Scholen werden zij van bepaalde vakken 
vrijgesteld. 
Elke aanvraag werd apart onderzocht, waarna het leerprogramma werd 
vastgesteld. Dit leidde tot een aantal omslachtige en langdurige procedu
res vooraleer de technische ingenieur in het bezit van zijn examenpro
gramma kon gesteld worden. 
In 1976 ontwierp de faculteit een "Ontwerp van verkort studieprogramma 
voor technische ingenieurs die de graad van burgerlijk ingenieur (weten
schappelijke graad) of natuurkundig ingenieur (wetenschappelijk graad) 
wensen te behalen". Op 9 juli 1976 keurde de Raad van Beheer het voor
stel goed. Na een aangepaste toelatingsproefkon de technische ingenieur 
na één jaar studie de graad van kandidaat-ingenieur behalen en twee jaar 
nadien de burgerlijke ingenieurstitel. Het verkorte studieprogramma be
stond uit een veelheid aan programma's, die telkens verschillend waren 
naar gelang van de vooropleiding van de technische ingenieur e~ de bur
gerlijke ingenieursgraad die hij wenste te behalen. Bijkomende uitgaven 
bracht het verkorte studieprogramma niet teweeg vermits het enkel cursus
sen bevatte die deel uitmaakten van het gewone ingenieurscurriculum 
(48). 
Sedert 1977 bestond aan de faculteit ook de mogelijkheid voor architecten 
om via een verkorte opleiding de wetenschappelijke graad van burgerlijk 
ingenieur-architect te verwerven. Tot nu toe schreef zich geen enkele ar
chitect voor die opleiding in. 

5. STUDENTENBEVOLKING 

In 1890-1891 maakte de wet op de academische graden de universitaire stu
dies uitsluitend toegankelijk voor de houders van een gehomologeerd hu
manioragetuigschrift. Het gevolg daarvan was een daling van de Gentse 
studentenbevolking (49), met uitzondering evenwel van de Gentse poly
technische scholen. Daar bleef de studentenpopulatie stijgen en dit zowel 
binnen de "Ecole du Génie Civil" als binnen de "Ecole des Arts et Manu
factures". De verklaring voor dit verschijnsel lag in het toelatingsexamen, 
dat van oudsher de toegang tot de ingenieursstudies regelde en onvoldoen
de voorbereide kandidaten elimineerde. De wet van 1890-1891 bracht aan 
dit toelatingsexamen weinig fundamentele wijzigingen. Voor de houders 
van een humanioradiploma werd het alleszins versoepeld, vermits deze 
werden vrijgesteld van ondervragingen over talen, geschiedenis en aard
rijkskunde. 
Na de daling van de studentenbevolking in de "Ecole du Génie Civil", tus
sen 1885 en 1890, deed zich naderhand een heropleving van de populatie 
voor (130 in 1890, 198 in 1900 en 423 in 1913). De wet van 1890 had dus 
geenszins de gevreesde negatieve gevolgen met zich meegebracht. Toch 
was het hoofdzakelijk te danken aan de aantrekkingskracht van de weten
schappelijke graad van civiel ingenieur dat de cijfers dergelijke proporties 
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aannamen. Een parallelle stijging manifesteerde zich eveneens in de "Bco
Ie des Arts et Manufac~~res" (~5 in 1890, 133 in 1900 en 296 in 1913). Dit 
succes. was hoofdza~ehJk te WIjten aan de nieuwe wetenschappelijke gra
den, die sedert 1891m de School gecreëerd waren. VooraJ de werktuigkun
de en bet aanvullende jaar elektrotechniek trokken studenten aan. 

In 1902 deed de eerste vrouwelijke student haar intrede in de polytechni
sche scholen. De Russische Valentine Klebnikoff schreef zich in voor de 
eerste proef ingenieur-architect, nadat zij te Luik het kandidaatsdiploma 
van mijningenieur had behaald. In 1905 studeerde zij als ingenieur-archi
tect af en in 1909 was Rebecca Hardstein (eveneens van Russische nationa
liteit) de tweede vrouwelijke Gentse ingenieur-architect. Zij waren de twee 
enige vrouwen die vóór de oorlog te Gent een ingenieursgraad verwierven. 
Voor 1914 nam geen enkel Belgisch meisje een inschrijving Voor de toege
paste wetenschappen. Het ontbreken van een adequate middelbare 
schoolopleiding, alsook de zware studies verhinderden waarschijnlijk hun 
participatie. 
In 1919 werd H. Mallebrancke de eerste Belgische vrouw die aan de Tech
nische Scholen ingeschreven werd. In 1924 bekwam zij het wettelijk diplo
ma van burgerlijk bouwkundig ingenieur en in 1925 slaagde zij met grote 
onderscheiding voor het aanvullend jaar elektrotechnisch ingenieur. In 
1932 was Marie-Louise Compernolle de eerste Belgische die aan de School 
voor Kunsten en Fabriekswezen het diploma van scheikundig ingenieur 
verwierf. 

Na 1890 bleven de buitenlandse studenten een niet onaanzienlijk aandeel 
uitPlaken van de aanwassende studentenbevolking van de Gentse poly
technische scholen. Deze buitenlandse toevloed vormde het voorwerp 
van een rapport van rector Schoentjes aan de minister van Kunsten en We
tenschappen (21 juni 1914). De rector constateerde daarbij dat de buiten
landse belangstelling zich hoofdzakelijk op de Technische Scholen con
centreerde. Dat buitenlanders aan onze Belgische staatsuniversiteiten stu
deerden was volgens de rector een positief verschijnsel "car elle porte au 
loin la réputation de notre enseignement supérieur et contribue à établir 
entre la patrie BeIge et les pays étrangers, des relations industriell~s et com
merciales favorables à notre situation économique". 
Maar opdat de resultaten gunstig zouden blijven moesten de studenten 
over een voldoende voorbereiding beschikken om met vrucht universitai
re studies te volbrengen. Hun vooropleiding diende met de Belgische ge
lijkwaardig te zijn. Nu was in de praktijk gebleken dat vele buitenlanders 
een onvoldoende middelbare opleiding hadden genoten. In het begin van 
het academiejaar overspoelden zij de auditoria van de toegepaste weten
schappen, om na verloop van enkele weken met stille trom te verdwijnen. 
Rector Schoentjes schreef deze toestand toe aan artikel 9 van het inwendig 
reglement van de Technische Scholen. Daardoor konden studenten die 
een wetenschappelijke graad wensten te behalen van het toelatingsexamen 
vrijgesteld worden, indien zij houder waren van "des diplómes ou certifi-
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cats conférés à la suite des examens équivalents". In de praktijk werden de
ze vrijstellingen zelden aan Belgen en hoofdzakelijk aan vreemdelingen 
toegestaan. 
Juist omdat zich in de categorie der vrijgestelden het grootste aantal studie
mislukkingen voordeden, sloot de rector zich aan bij een wens welke de 
Faculteit Wetenschappen op 5 juni 1914 had geformuleerd. Voortaan zou
den de vrijstellingen slechts bij hoge uitzondering toegekend worden. De 
studenten die geen toelatingsexamen wensten te doen, zouden hun dip
loma('s) moeten voorleggen aan de commissie benoemd door de faculteit 
en voorgezeten door de directeur der Scholen. Naar alle waarschijnlijk
heid verhinderde het uitbreken van de oorlog de uitvoering van de getrof
fen maatregelen. 
Vanaf1919 bood zich aan de Gentse Technische Scholen opnieuw een stij
gend contingent buitenlanders aan. De aangroei nam sterk toe vanafl923 
en hield tot 1930 stand (zie bijlage 1). In de periode 1927-1932 oversteeg de 
buitenlandse studentenbevolking zelfs de Belgische (50). >;. 

De redenen voor deze evolutie waren van uiteenlopende aard. Vooreerst 
waren er de vele vooral uit Oost-Europa afkomstige studenten die hun va
derland uit politieke motieven ontvluchtten en hun heil zochten in het 
gastvrij en als goedkoop bekend staande België. Dat zij de Gentse T echni
sche Scholen kozen was niet enkel te wijten aan de faam van de 
Gentse ingenieursopleiding, maar tevens aan de soepele Gentse toelatings
voorwaarden voor vreemden. In tegenstelling met wat de faculteit vóór de 
oorlog voorgenomen had, bleef te Gent het systeem van vrijstelling voor 
het toelatingsexamen aan buitenlanders bestaan. Indien zij toch een toela
tingsproef dienden af te leggen, behelsde dit uitsluitend een test over be
schrijvende meetkunde. 
Daarentegen onderwierpen de andere Belgische universiteiten alle studen
ten aan hetzelfde toelatingsexamen, en werd zelfs de Franse taalkennis van 
de buitenlandse abituriënten getest. Dergelijke strenge eisen werden te 
Gent niet gesteld. 
Mogelijk werd deze soepelheid ook uit anti-flamingantische overwegin
gen gehandhaafd. De massale buitenlandse invasie manifesteerde zich im
mers tijdens het Nolfregime. In de Technische Scholen hadden de studen
ten toen de keuze tussen een uitsluitend Franse, een uitsluitend Neder
landse of een tweetalige opleiding. Vermits de buitenlandse studenten 
voor de Franse taalrol opteerden, waren zij een niet onbelangrijk propa
ganda-instrument in handen van de voorstanders van het behoud van de 
Franse Technische Scholen (zie bijlage 2). Met allerhande middelen dien
den de buitenlanders behouden en/of aangetrokken te worden. Daaron
der behoorden o.m. het handhaven van de reeds genoemde vrijstellingen 
van het toelatingsexamen, maar eveneens de organisatie van Franse taalles
sen (op kosten van het universiteitsvermogen), vermits sommige buiten
landers een belabberde Franse taalkennis aan de dag legden. 
Tevens stelden de Gentse academische overheden zich soepel op tegen
over buitenlandse studenten die met financiële moeilijkheden kampten. 
Uitstel van betaling van de inschrijvingsrechten werd verleend, terwijl naar 

Getuigschrift van middelbaar onderwijs 
van een Bulgaar die te Gent ingenieurs
studies wenste aan te vangen (1922). 
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verluidt ook heel wat buitenlanders vergoedingen kregen uitbetaald uit 
hoofde van werkzaamheden in de laboratoria. 
Het stijgend aantal vrije leerlingen was een bijkomende aanwijziging dat 
sommige buitenlanders studeren en werken combineerden. Indien een 
student geen inschrijving nam voor het intern regime, was hij vrijgesteld 
van het volgen van leergangen, herhalingen en oefeningen, maar kon hij 
toch examen afleggen. Hij was dan wel verplicht tot het behalen van hoge
re examenpunten (51). 
De wet van 5 april 1930 maakte een eind aan het Nolfregime. Met ingang 
van het academiejaar 1930-1931 werd de Gentse universiteit volledig verne
derlandst. Voor de Technische Scholen werd de vernederlandsing uitge
steld tot 1935-1936. Vanaf1930-1931 werden de Scholen met een dalende 
studentenbevolking geconfronteerd die tot 1940 aanhield. De spectaculai
re achteruitgang was natuurlijk koren op de molen van de anti-flamingan
ten, die van oudsher hadden voorspeld dat de vernederlandsing de dood
steek aan de Gentse Technische Scholen zou geven. 
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Ongetwijfeld heeft de vernederlandsing bijgedragen tot de verminderde 
aantrekkingskracht; doch de dalende tendens manifesteerde zich reeds op 
een ogenblik dat de volledige vernederlandsing nog geen aanvang had ge
nomen. Bijgevolg moest de stuclentenafname nog aan andere factoren toe
geschreven worden. 
Vooreerst was er het wegblijven van de buitenlanders sedert 1931. Behalve 
de factor vernederlandsing, was de terugval van de vreemde studentenpo
pulatie hoofdzakelijk te wijten aan een serie protectionistische maatrege
len van Oosteuropeese landen, die met allerlei middelen hun studenten 
verhinderden te emigreren. Vooral de verplichting om in eigen land te stu
deren en het invoeren van ingewikkelde procedures om deviezen naar het 
buitenland over te brengen verminderden automatisch de aantrekkings
kracht van buitenlandse studies. Praktisch terzelfdertijd werden de Gentse 
Technische Scholen voor buitenlanders minder aantrekkelijk. Het af
schaffen van het vereenvoudigd toelatingsexamen en van het systeem van 
de vrije leerlingen, respectievelijk in 1933 en 1934 maakten de Gentse 
ingenieurs studies voor hen moeilijker toegankelijk. 
Nochtans mag de achteruitgang niet uitsluitend aan de buitenlanders toe
geschreven worden. Ook de eigen Belgische studentenbevolking nam af. 
Eén der redenen hiervoor waren de lage geboortecijfers van tijdens en kort 
na de eerste wereldoorlog. Bovendien brak na 1929 de economische de
pressie uit, welke ook voor ingenieurs een verminderde kans op tewerkstel
ling in de industrie bood. Het was trouwens niet uitsluitend Gent die met 
een afnemende studentenbevolking kampte, maar ook Leuven, Brussel, 
Bergen en Luik trokken minder ingenieursstudenten aan. Tijdens dezelfde 
periode kwam eveneens de opleiding tot technisch ingenieur tot stand. Dit 
ingenieursdiploma, verstrekt door de hogere technische scholen, vereiste 
niet de lange en zware universitaire studies. Het was sneller en bijgevolg 
goedkoper te behalen, een argument dat tijdens een economische depres
sie zeker niet van betekenis gespeend was. 
In 1935 werd het peil van de Gentse wetenschappelijke ingenieursgraden 
opgetrokken en hun studieduur van vier tot vijf jaar verlengd. Deze maat
regelen veroorzaakten niet enkel een daling, maar ook een verschuiving 
van de studentenbevolking. Bij een gelijke studieduur en bijna even zware 
studies (52) begon de voorkeur van de Gentse studenten steeds meer en 
meer naar een wettelijke graad te gaan, die bovendien kans bood 
op tewerkstelling in staatsdiensten. 
Het jaar 1940 vormde het werkelijke dieptepunt voor de Gentse T echni
sche Scholen. Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog herpakte de 
School zich. Het bevolkingscijfer begon aan een langzame opgang, maar 
het duurde tot 1968/1969 vooraleer de faculteit het topjaar 1926/1927 over
schreed (53). De stijgende tendens hield tot 1971 aan, waarna de studenten
bevolking stagneerde. 
De vergelijking van de statistieken (bijlagen 3 en 4) liet toe te constateren 
dat de wetenschappelijke graden met volledig leerplan na de tweede we
reldoorlog praktisch geen studenten meer aantrokken. Hun afschaffing, in 
1963, was dan ook de enige logische oplossing om deze negatieve evolutie 
te beëindigen. 

s 
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Groepsfoto promotie ingenieurs (1968). 
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De wettelijke diplomarichtingen daarentegen werden gekenmerkt door 
een omgekeerde tendens. Na een eerder moeizame start vóór de oorlog 
trokken ze pas tijdens en na de oorlog studenten aan. Opvallend was het 
groot aantal diploma's uitgereikt in de afdeling burgerlijke bouwkunde. 
De verklaring voor dit verschijnsel lag in de historiek van de Gentse 
Technische Scholen. De huidige graad van burgerlijk bouwkundig inge
nieur is de rechtstreekse opvolger van de in 1838 ingestelde graad van ingé
nieur des pont et chaussées. De actuele opleiding tot burgerlijk bouwkun
dig ingenieur is weliswaar gespecialiseerd, doch werd binnen het domein 
van de civiele techniek toch nog voldoende algemeen gehouden. Zodoen
de werd aan de afgestudeerden een brede waaier van tewerkstellingsmoge
lijkheden verschaft. 
Sedert de jaren zestig werd de burgerlijke bouwkunde, wat betreft het aan
tal afgestudeerden, overvleugeld door de sector elektrotechniek. Waar
schijnlijk werden de studenten tot die opleidingen aangetrokken door de 
veelheid van beroepsuitwegen: telecommunicatie, informatica, automati
sering, fabricatie van elektronische componenten en apparatuur. 
Ook de aanverwante afdeling werktuigkunde-elektrotecniek en de werk
tuigkunde trokken een grote groep studenten aan. De tewerkstellingskan-
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sen voor deze ingenieurs dienden gesitueerd in elektriciteitsbedrijven, ma
chineconstructieateliers, onderhouds-, energie-, en instrumentatie dien
sten van de chemische en de metaalnijverheid, evenals in exploitatie- en 
constructiebedrijven van de transportsector. 
Daar de beroepsuitwegen voor de andere ingenieursgraden beperkter wa
ren (en nog zijn), was het logisch dat zij minder studenten aantrokken. Op
merkelijk evenwel was de aangroei van het aantal ingeniems-architecten, 
dit niettegenstaande het bestaan van een niet-universitaire architectenop
leiding en de verplichting om na de universitaire studies nog twee jaar sta
ge te lopen vooraleer het beroep van architect te mogen uitoefenen. 
De sd1eepsbouwkunde kende te Gent een gestadige vooruitgang. Wellicht 
valt deze te danken aan het feit dat Gent vandaag de enige Vlaamse univer
siteit is waar de scheepsbouwkunde nog als ingenieursdiscipline bestaat. 
De opleiding tot textielingenieur was te Gent nooit een succesrijke oplei
ding. Mogelijk werden de studenten afgeschrikt door het gespecialiseerde 
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karakter van de opleiding welke voorbereidde op tewerkstelling in een sec-
tor welke weinig rooskleurige toekomstperspectieven bood. Bovendien 
konden in de textielbranche ook scheikundige en werktuigkundige inge
nieurs aan hun trekken komen. 
De na-oorlogse groei van de chemische en de metaa lverwerkende nijver
heid (vooral van de non-ferrometalen) verklaarde voor een groot gedeelte 
de stijgende tendens van de cheikundige en metallurgische ingenieurs op
leidingen. 

De wetenschappelijk graad van natuurkunclig ingeniem tro . een klein, 
doch stijgend contingent studenten aan. Deze opleiding richtte zich tot 
studenten die niettegenstaande zij een ingenieursloopbaan wilden opbou
wen zich toch aangetrokken voelden tot de zuivere wetenschappen, in ca
su de fysica. Dank zij de specialisaties in de Speciale Scholen werden be
roepswerkzaamheden in sectoren als de kernwetenschappen en de elektro

nica mogelijk. 
Tijdens de jaren zeventig werd de Faculteit der Toegepaste W etenschap
pen gekenmerkt door de vermenigvuldiging van de aanvullende opleidin
gen. D eze werden noodzakelijk vermits de ontwikkeling van bepaalde we
tenschappelijke en technische disciplines nog onmogelijk in hun totaliteit 
binnen de vijfjarige il1genieursopleiding te incorporeren vielen. De post
graduate opleidingen voldeden dan ook aan de behoefte vao sommige in
genieurs om hun basisvorming in één bepaalde richti ng met gespeciaLi
seerde kennis aan te vullen. Ui t bijlage 5 kan opgemaakt worden, dat de 
aanvullende wetenschappelijke graden een beperkt publiek aantrokken, 
en de belangstelling voor een gespecialiseerde opleiding enorm wisselval
lig en tijdsgebonden was. 

ln vergelijking met de andere facul teiten wa het groeiritme van de toege
paste wetenschappen beduidend lager. De explosie van het aantal Gentse 
alumni vanaf de zestiger ·aren deed zich immer vooral voor in de sector 
menswetenschappen en minder bij de exacte wetenschappen. 
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De verklaring voor het minder snel aangroeien van de studentenpopulatie 
van de toegepaste wetenschappen moet hoofdzakelijk aan twee factoren 
toegeschreven worden: nl. het toelatingsexamen en de moeilijkheidsgraad 
van de studies. 
Het belang van het toelatingsexamen werd nooit in twijfel getrokken. Ook 
niet wanneer de wet van 8 juni 1964 de universitaire studies toegankelijk 
maakte voor de houders van een gehomologeerd getuigschrift van het 
middelbaar onderwijs en van het bekwaamheidsdiploma, bekomen na het 
afleggen van het maturiteitsexamen. Voor de ingenieursstudies bleef het 
toelatingsexamen van kracht (54). 
Niettegenstaande de ingenieursstudies algemeen erkend werden als een 
zware studierichting lag het slaagpercentage hoger dan in de andere facul
teiten. Een eerste reden voor dit verschijnsel was dat de studies enkel be
gaafde studenten aantrokken. Maar daarnaast gaf de aanwezigheid van het 
verplicht inwendig regime de studenten een bijkomende kans om hun stu
dies met succes te bekronen. 
Door het geleid studieregime werden de studenten regelmatig geconfron
teerd met ondervragingen, herhalingen en oefeningen. Vermits de kwote
ringen van de repetities meetelden voor het bepalen van het studieresul
taat had de student die op het examen al eens minder presteerde, dank zij 
een goed inwendig regime, een grotere kans om te slagen. 
Bovendien bood het repetitiesysteem het bijkomende voordeel dat de stu
denten tijdens het jaar hun leerstof volledig hadden doorgenomen en zo
doende wisten met welke gedeelten zij moeilijkheden hadden. Aldus be
schikten zij over de gelegenheid om tegen het examen hun achterstand 
weg te werken. 

Gezien de relatief trage aangroei van het aantal afgestudeerde ingenieurs 
kon het aanbod nauwelijks de vraag naar ingenieurs voldoen. De toegepas
te wetenschappen vormden en vormen nog steeds een afstudeerrichting 
gekenmerkt door lage werkloosheidscijfers. Na de tweede wereldoorlog 
veroorzaakte de technologische ontwikkeling van diverse industriesecto
ren een grote behoefte aan gespecialiseerde ingenieurs. Nochtans bleef de 
Belgische nijverheid in vergelijking met andere sterk geïndustrialiseerde 
landen lange tijd achter om een beroep te doen op universitair 
gevormde ingenieurs. In 1973 bedroeg de bezetting van de industrie 1 inge
nieur op 100 werknemers. Deze verhouding was verschillend naar gelang 
van de bedrijfssectoren. Ze lag beduidend hoger in research-intensieve sec
toren als de petro-chemie, de chemische en de elektronische nijverheid, 
dan in de arbeidsintensieve bedrijvigheden als b.v. de bouwnijverheid. 

Als belangrijkste afzetgebieden voor burgerlijke ingenieurs fungeren nog 
steeds de nijverheid, gevolgd door de overheidssectoren, het wetenschap
pelijk onderzoek en in heel beperkte mate het onderwijs. 
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6. GEBOUWEN 

6.1. De uitbreiding van het laboratoriumcomplex in de Petrool
straat 

In 1900 maakte de invoering van het aanvullend jaar voor elektrotechnisch 
ingenieur de oprichting van een laboratorium voor nijverheidselektriciteit 
onontbeerlijk. Op 10 augustus 1900 bereikten de stad Gent en de staat een 
akkoord om het laboratorium in de Petrooistraat in te planten. De staat 
zou 3/4 en de stad 1/4 van de bouwkosten dragen (een verdeelsleutel die 
sedert de oprichting van het Institut des Sciences courant werd gehan
teerd). De kosten voor water, gas, verwarming, verlichting, meubilering en 
uitrusting waren voor de staat; het onderhoud van het gebouw voor de 
stad. 
Op 17 september 1900 keurde de regering het ontwerp en de kÓstenra
ming, opgemaakt door prof. O. Steels, goed. Tegen het einde van het jaar 
was het nieuwe laboratorium praktisch klaar. 
Alhoewel er voldoende gronden beschikbaar waren, zullen in de PetrooI
straat geen nieuwe laboratoria meer opgericht worden. Het gebrek aan fi
nanciële middelen, vooral omdat de stad Gent als bouwheer diende te fun
geren, bleek een hinderpaal voor diverse uitbreidingen. 
In 1926 waren er vanwege het Ministerie van Financiën ernstige plannen 
om een gedeelte van dure braakliggende gronden als bouwgronden te ver
kopen. 
Studie-inspecteur Keelhoff toonde zich een hardnekkig tegenstander van 
de verkoop. De mogelijke uitbreiding van diverse laboratoria zou daar
door ernstig in het gedrang komen. Zo was volgens de studie-inspecteur 
het laboratorium voor nijverheidselektriciteit aan uitbreiding toe, vooral 
met het oog op de invoering van de vierjarige opleiding tot elektrotech
nisch ingenieur. Terzelfdertijd wees Kee1hoff op de miserabele behuizing 
van het laboratorium voor mechanica, waar niettegenstaande allerlei mi
nisteriële beloften, geen verandering in kwam. Verder bepleitte hij de 
bouw van een laboratorium voor hydraulica, waarvan het nut reeds 40 jaar 
geleden werd erkend en wiens oprichting aan de basis lag van de aankoop 
van de terreinen aan de Petroolstraat. "Ce sont uniquement des circon
stances et des considérations étrangères aux intérêts de l'enseignement et 
de l'Etat qui ont empêché sa création". Het ontbreken van een dergelijk la
boratorium had tot gevolg gehad, dat de ingenieurs van het Korps van 
Bruggen en Wegen onvoldoende onderlegd waren in hydraulica. Hier
door waren in het land heel wat dure en overbodige openbare werken uit
gevoerd. 
Al deze argumenten maakten volgens Keelhoff de verkoop van een gedeel
te van de gronden aan de Petrooistraat ongewenst. De verkoop ging uitein
delijk niet door, maar ook de bestaande laboratoria werden niet uitge
breid. 

De Technische Scholen in de Plateaustraat. 

~ Rljkliunluerliitelt, (jent 
TechnlKhe Scholen. 22, Jozef f"lateaustraat. 
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6.2. De uitbreiding van het 'Institut des Sciences' (Plateaustraat) 

De aangr?ei van het aantal studenten en het steeds aan belang winnende 
laboratonumonderzoek hadden tot gevolg dat het Institut des Sciences 
aan de Pla~eaustraat in he.t begin van de twintigste eeuw te klein werd. Op 
18 februan 1905 drong duecteur J. Vanderlinden bij het Gentse stadsbe
stuur op de algemene uitbreiding van het gebouwencomplex aan. In zijn 
aanvraag wees Vanderlinden op het gebrek aan lokalen veroorzaakt door 
de stijgende. studentenp.opulatie. peze aangroei had tot de overbevolking 
van de studIezalen geleld. Om dIe reden was het intern regime enigszins 
versoepeld geworden. De verplichte aanwezigheid, vroeger bepaald van 
8u. tot Bu. en van 15u. tot 18u., was afgeschaft geworden. Voortaan bleven 
de deuren open e? mochten de studenten zonder uitgangsbewijs het ge
bouw verlaten. NIettegenstaande deze faciliteiten bleef het lokalentekort 
acuut. De studiezalen, tevens als teken-, ontwerp- en oefenzalen funge
rend, werden naar ruimere leslokalen overgebracht. De grotere tafels die in 
de leszalen werden geplaatst, verhoogden weliswaar het comfort van de 
studenten om nota's te nemen, maar beperkten anderzijds het aantal be
schikbare zitplaatsen. Vermits de meeste auditoria te klein geworden wa-
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Het "Institut des Sciences". ingang Facul
teit van de Wetenschappen. 

Kaft van de ontwerpen van het architecten
bureau van L. Cloquet (1896). 

ren, werden veel cursussen naar het grootste auditorium van de bouwkun
de overgebracht. Dit veroorzaakte dan weer een overbelasting van de zaal 
en een constante verhuizing van het didactisch materiaal. Het veelvuldig 
gebruik van dit auditorium bracht mee dat sommige lessen reeds om Bu. 
moesten aanvangen, wat sommige studenten die buiten Gent verbleven, 
moeilijkheden bezorgde om tijdig de school te bereiken. 
Vanderlinden vroeg dan ook de bouw van twee nieuwe auditoria, zowel 
voor de Speciale als voor de Voorbereidende Scholen. De vrijgekomen 
studiezalen konden dan ter beschikking gesteld worden van de repetito
ren, als leslokalen fungeren voor de aanvullende ingenieurs opleidingen of 
ingenomen worden door bepaalde kleinere afdelingen en diensten (labo, 
leeszaal, vestiaire). Het laboratorium voor elektriciteit zou naar de kelder
verdieping overgebracht worden, de ingang van de studenten zou verlegd 
worden, een nieuwe traphal diende gebouwd, terwijl ook lokalen moesten 
voorzien worden voor het onderwijs in de sterrenkunde en het opstellen 
van het astronomisch en geologisch instrumentarium. De totale kosten 
van de verbouwingen schatte Vanderlinden op 90.431 fr. voor de Voorbe
reidende en 134.166 fr. voor de Speciale Scholen. De staat beloofde 3/4 
van de kosten op zich te nemen. 
Het Gentse stadsbestuur opperde blijkbaar geen bezwaren tegen de uit
breidingsplannen welke door L. Cloquet ontworpen waren en de bouw
stijl van Pauli volkomen respecteerden. Nog hetzelfde jaar kon gestart wor
den met de verbouwingswerken, die het optrekken van de laagste vleugel 
van de Voorbereidende en de Speciale Scholen behelsden. In de Voorbe
reidende School werden een leeszaal en vier auditoria, die elk meer dan 
200 toehoorders konden bevatten ingericht, terwijl diverse laboratoria en 
lokalen uitgebreid en verbeterd werden. 

> 
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In de Speciale Scholen werden twee auditoria en een grote leeszaal inge
richt. Het laboratorium voor theoretische elektriciteit werd van het gelijk
vloers naar de kelder overgebracht en ruimer behuisd. 
De nieuwe traphal gaf toegang tot de gevraagde lokalen voor het sterren
kundig onderwijs. Een observatorium en een groot terras voor weerkundi
ge observaties werden gebouwd. Op de zolder van de oostvleugel van de 
Speciale School werd een grote zaal voor de grafische oefeningen van de 
studenten architectuur en een museum van de architectuur ingericht. 
Na de eerste wereldoorlog zagen de Technische Scholen zich verder ge
confronteerd met een toenemende studentenbevolking. Studie-inspecteur 
Keelhoff vroeg dan ook de verbouwing van de leegstaande zoldergedeel
ten van de Plateaustraat aan. Nieuwe leslokalen, een professorenkabinet, 
een collectie zaal voor spoorwegmateriaal werden op de zolder voorzien. 
Daar in oktober 1925 - het ogenblik waarop de vernederlandsing van de 
Speciale Scholen aanving - de verbouwingen nog niet begonnen waren, 
moest men zich noodgedwongen behelpen met het bijpl;atsen van stoe
len in de auditoria en het continue gebruiken van steeds dezelfde lokalen, 
zonder enige kans op verluchting. Wanneer die gevraagde lokalen uitein
delijk klaarkwamen is ons onbekend. 
Na de tweede wereldoorlog werden op de binnenplaats van het Plateau
complex een grote tekenzaal, die ook als auditorium bruikbaar was, en het 
Instituut voor Bodemkartering opgetrokken. 

6.3. Het Technicum in de Sint-Pietersnieuwstraat 

In 1930, één jaar na de nieuwe wet op de academische graden, kwam er 
plots schot in de kwestie van de laboratoria. Het advies van de studie
inspecteur der Speciale Scholen werd gevraagd aangaande de wenselijk
heid om een nieuw laboratoriumcomplex op te richten in de buurt van het 
Casino of van de Sterre. 
Na overleg met de professoren der Technische Scholen concludeerde 
Keelhoff dat de ideale oplossing bestond uit de bouw van een labocom
plex in de onmiddellijke nabijheid van de Plateaustraat. Doch deze oplos
sing leek de studie-inspecteur wishfull-thinking: een geschikt terrein was 
niet voorhanden, de kosten zouden enorm oplopen en het zou vele jaren 
aanslepen vooraleer de nieuwe labo's gebruiksklaar zouden zijn. 
Noodgedwongen werd geopteerd voor het behoud, het verbeteren en uit
breiden van de bestaande inrichtingen in de Petroolstraat. In concreto 
werd aangedrongen op het onderbrengen van het laboratorium voor me
tallurgie in een eigen gebouw. De bestaande huisvesting (twee lokalen in 
het laboratorium voor weerstand der materialen) en de uitrusting waren 
immers onvoldoende om vanaf1931-1932 een degelijke opleiding tot bur
gerlijk metaalkundig ingenieur te verschaffen. 
Keelhoffherhaalde nogmaals de bekende Gentse desiderata, zoals het uit
breiden van het laboratorium voor machineleer. Dit laatste om te vermij-
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Het stalen gebinte van het Technicum. 

... 

den dat de toestellen in het kolenhok ondergebracht bleven of helemaal 
geen onderdak vonden en in openlucht stonden te roesten. 
Eens te meer bepleitte Keelhoff de inrichting van een laboratorium voor 
hydraulica, dat meer dan noodwendig was, zeker voor een universiteit die 
als eerste het vak op het programma plaatste. Het laboratorium voor theo
retische elektriciteit (ondergebracht in de kelders van de Plateaustraat) had 
te kampen gehad met vochtige en ongezonde lokalen. Sedert de installatie 
van de nieuwe centrale verwarming was dit euvel verholpen, maar het ge
brek aan ruimte bleef onopgelost. 
Het advies van Keelhoff werd door beheerder-inspecteur C. De Bruyne 
naar de minister van Kunsten en Wetenschappen doorgestuurd. Een tijd
lang bleef het kalm. In 1932 ging de staat over tal de aankoop van de sedert 
de oorlog leegstaande fabriek Feyerick in de Sint-Pietersnieuwstraat, en be
stemde ze voor het vestigen van de nieuwe universitaire laboratoria (55). 
Het 1,5 ha grote terrein bood twee voordelen: nl. het was gelegen in de na
bijheid van de polytechnische scholen in de Plateaustraat en van de Schel
de. Maar daarentegen was het gekenmerkt door enorme niveauverschillen 
(17 m. tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Schelde), had het een lang
gerekte vorm en was het relatief klein om een complex te bevatten, waarin 
diverse laboratoria, ateliers en een thermische centrale moesten onderge
bracht worden. 
De plannen voor het Technicum werden ontworpen door de Gentse 
hoogleraren G.Magnel enj.N. Cloquet. De ontwerpers hadden de keuze 
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tussen het gebruik van gewapend beton (behalve voor de buitenmuren die 
in baksteen zouden opgetrokken worden) of van een stalen geraamte. De 
eerste oplossing werd verworpen als zijnde te belemmerend: de pijlers uit 
gewapend beton zouden in de benedenverdiepingen immers onestheti
sche proporties aangenomen hebben. Bovendien moest de structuur zich 
gemakkelijk lenen tot allerlei aanpassingen zowel per verdieping als per 
afdeling, zonder dat de belendende laboratoria of ateliers in hun werking 
gehinderd werden. Daarom werd de voorkeur gegeven aan het stalen kar
kas als dragend element van zowel de bevloering uit gewapend beton als 
van de gemetselde binnen- en buitenmuren. Een reden te meer was dat een 
stalen geraamte een grotere bescherming tegen mogelijke constructiefou
ten bood. Daardoor moest geen permanente controle op het gebruike ma
teriaal uitgeoefend worden, wat wel het geval zou geweest zijn bij het aan
wenden van gewapend beton. 

In 1933 werd het oude fabriekscomplex gesloopt en in 1934 startte men 
met de bouw van een eerste blok dat volledig werd ingenomen door het la
boratorium voor hydraulica. Alhoewel het gebouw reeds in 1935 klaar was, 
werd het pas op 7 juni 1937, in aanwezigheid van de Minister van Onder
wijs,]. Hoste, officieel ingehuldigd. In dezelfde maand werd ook een twee
de blokin gebruik genomen. Hierin vonden de laboratoria voor gewapend 
beton (56), weerstand der materialen, grondmechanica (57) en nijver
heidselectriciteit een nieuw onderkomen. 
Nog vóór de oorlog kwamen een derde en een vierde blok klaar. Eerstge-
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De technische laboratoria langs de Schelde. noemde werd ingenomen door de technologie der textielstoffen, de metal
lurgie, de metallografie, de theoretische elektriciteit, de sterkstroom en de 
telecommunicatie. Het vierde blok was volledig bestemd voor machine
technologie en de auto- en vliegtuigbouw. Later werd daar ook het labora
torium voor de aanwending der brandstoffen ingeplant. 
Het gebouw dat de laboratoria voor de technologie en de mijnbouwkunde 
zou bevatten werd niet opgericht. De beschikbare ruimte werd ingenomen 
door de thermische centrale, die het ganse complex voorzag van de nodige 
verwarming en drijfkracht. Ook de voorziene aerodynamische toren werd 
niet opgetrokken. 
Na de tweede wereldoorlog werd het Technicum nog in twee fazen uitge
breid. Er werd een nieuw blok gebouwd, waarin de installaties van de non
ferrometallurgie een onderdak vonden. Tevens onderging het laborato
rium voor gewapend beton een verruiming, vooral dank zij de bouw van 
het studentenrestaurant, waarvan de kelderverdieping door het laborato
rium werd ingenomen. 

• 
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6.4. De nieuwe campus Ardooyen te Zwijnaarde 

Vanaf het einde van de jaren vijftig manifesteerde zich aan de Gentse uni
versiteit de tendens tot geografische spreiding van de universitaire gebou
wen. Het gebouw aan de Plateaustraat werd te klein om het toenemend 
contingent studenten wetenschappen en toegepaste wetenschappen dege
lijk onderwijs te kunnen verschaffen. 
Ook de voortdurende uitbreiding van bestaande laboratoria en de oprich
ting van nieuwe diensten maakten dat zowel in de Plateaustraat als in het 
Technicum een chronisch plaatsgebrek optrad. Weliswaar hadden enkele 
uitbreidingen enig soelaas gebracht maar vermits beide gebouwen midden 
een dichtbewoonde stadszone gevestigd waren, was elke uitbreiding van 
de bestaande complexen uitgesloten. 
De Faculteit Wetenschappen begon als eerste de uittocht uit de Plateau
straat. Voor de kandidatuurstudenten werd in de Ledeganckstraat een 
nieuw complex opgetrokken; de licenties kregen hun campus op de vroe
gere militaire terreinen aan de Sterre. Maar ook voor de Faculteit der T oe
gepaste Wetenschappen werd naar een ruimere behuizing uitgezien. Mid
den de jaren zestig werd te Zwijnaarde in de onmiddellijke omgeving van 
de autosnelwegen E3/E5 een 52 ha groot terrein onteigend. Daar zou de 
nieuwe technische campus verrijzen. 
In 1970 waren de inplantingsplannen van de diverse technische laborato
ria klaar. Op 21 juni 1971 kon de eerste steen gelegd worden aan het labora
torium voor grondmechanica en het waterzuiveringsstation. 
Onder invloed van de economische recessie werden de bouwkredieten 
steeds schaarser toegekend. Toch kwamen midden de jaren zeventig nog 
diverse gebouwen klaar: het laboratorium Magnel voor gewapend beton, 
het laboratorium voor modelonderzoek, het laboratorium De Winne 
voor regeltechniek. Ook het laboratorium voor theoretische elektriciteit 
en toepassing van de sterkstroom, de dienst scheepsbouwkunde, de werk
plaats voor topografie en fotogrammetrie, de werkplaats voor burgerlijke 
bouwkunde, het seminarie voor mechanica der machines en het seminarie 
voor wiskundige beleidstechnieken en beheersinformatie vonden op de 
nieuwe campus onderdak. 
In 1981 keurde de minister van Onderwijs de oprichting goed van een in
dustriële campus op de terreinen van de Faculteit der Toegepaste Weten
schappen. De bedoeling was dat industriële researchlaboratoria in samen
werking met universitaire laboratoria onderzoek zouden verrichten in 
spitstechnologieën. Vandaag is nog geen enkel dergelijk laboratorium op 
de campus gevestigd. In 1987 komt er echter een research-laboratorium 
"De Meulemeester - CENTEXBEL". 
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BESLUIT 

Met deze studie hebben wij gepoogd te achterhalen hoe de Gentse inge
nieursopleiding zich in de loop van 150 jaar ontwikkeld heeft. Eén con
stante viel daarbij op nl. de voortdurende aanpassing van het polytech
nisch onderwijs aan de ontwikkeling van wetenschap en techniek. 
Het gevolg daarvan was een opleiding in een nooit eindigende beweging. 

In grote trekken zou men kunnen stellen dat de huidige Gentse ingenieurs
opleiding gekenmerkt wordt door de structuur vastgelegd in de wet van 21 
mei 1929. Deze bewering dient nader toegelicht en in haar juiste histori
sche context geplaatst. 
In feite erkende de wet van 1929 het bestaan van een reeks gespecialiseerde 
ingenieursopleidingen, die toen reeds aan de Belgische universiteiten 
voorhanden waren. De opleiding in de textielwetenschappen, die tot 1929 
geen voorwerp van een academische opleiding was geweest, wormde 
de spreekwoordelijke uitzondering. 
Zeven van de negen door de wet erkende ingenieursopleidingen beston
den vóór 1929 als wettelijke of als wetenschappelijke graad aan de Gentse 
Technische Scholen: bouwkundig ingenieur (1838), ingenieur-architect 
(1864), werktuigkundig ingenieur (1891), scheikundig ingenieur (1891), 
elektrotechnisch ingenieur (1900), scheepsbouwkundig ingenieur (1904), 
mijnbouwkundig ingenieur (1923). Daarnaast fungeerde te Gent nog de 
opleiding tot civiel ingenieur, welke niet tot wettelijke graad werd verhe
ven en kon ook de kortere opleiding tot burgerlijk conducteur gevolgd 
worden. De sedert 1852 bestaande graad van nijverheidsingenieur was in 
1927 afgeschaft geworden en vervangen door de opleiding tot elektrotech
nisch ingenieur met volledig leerplan. 
De Gentse Technische Scholen pasten zich onmiddellijk aan de nieuwe 
wettelijke voorschriften aan. Alle door de wet voorziene graden werden 
opgericht. Maar daarnaast bleven (tot 1963) ook de bestaande Gentse we
tenschappelijke ingenieurSopleidingen als studierichting behouden. 
De Gentse ingenieurs opleiding was m.a.w. veelzijdiger dan wat de wet van 
1929 voorschreef. 
Genoemde wet beëindigde geenszins de evolutie van het Gents toegepast 
onderwijs. Zoals dit ook aan de andere Belgische universiteiten het geval 
was, werd het onderwijs in de Gentse Technische Scholen gekarakteriseerd 
door de ontwikkeling van de postgraduate opleidingen. Naar dit systeem 
heeft men noodgedwongen moeten grijpen. De ontwikkeling van weten
schap en techniek nam een zodanige vlucht dat de normale opleidingster
mijn de vorming van eng gespecialiseerde ingenieurs niet meer toeliet. 
Vermits de studieduur tot vijf jaar beperkt bleef, was men genoodzaakt de 
ingenieursopleiding in nieuwe banen te leiden. Aan de ingenieursstudent 
diende een basisopleiding verschaft te worden die hem in staat stelde zelf 
bepaalde kennissen te verwerven, en die ook een minimum aan parate 
technische kennis bevatte. De wetenschappelijke en technische basisoplei
ding moest door een brede algemene vorming vervolledigd worden. De 
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ingeni~.ur ~oest niet enkel ~ls vakspecialist bekwaam zijn, maar ook in 
staat ZIJn zIchzelf als mens m het produktieproces waar te maken. 
~eze o~iëntatie van de opleiding.lei~de tot een veelzijdig gevormd inge
meur, dIe zonder veel problemen m dIve:s~ bedrijfssectoren kon tewerkge
steld worden. Door de aanvullende studIejaren werd de ingenieur een bij
komende kans geboden zich op één terrein van de ingenieurswetenschap
pen nader te bekwamen. De wetenschappelijke postgraduate opleidingen 
vertoonden het kenmerk dat zij relatief gemakkelijk en op korte termijn 
konden opgericht worden. Op die manier kon in de loop der jaren de 
Gentse Faculteit der Toegepaste Wetenschappen snel inspelen op de be
hoeften naar hoog gekwalificeerde specialisten, die zich in bepaalde be
drijfssectoren voordeden. 
In feite maakten de wettelijke graden de kern van de Gentse ingenieursop
leiding uit waaraan zich tijdelijk en volgens de behoeften aanvullende op
leidingen vasthechtten. Deze evolutie zal wellicht in de toekomst minder 
uitgesproken kunnen voortgezet worden. Allerhande besparingsmaatrege
len zouden wel eens het einde kunnen betekenen van de postgraduate op
leidingen. In de toekomst zal bijgevolg rekening moeten gehouden wor
den met de gedachte, dat nieuwe gespecialiseerde kennis zal dienen ver
werkt te worden door ingenieurs die uitsluitend een vijfjarige opleiding 
achter de rug hebben. 
Die opleiding zal de ingenieur meer nog dan vroeger moeten voorberei
den op de veeleisende taken die hem te wachten staan. Zijn leergierigheid 
en creativiteit zullen moeten gestimuleerd worden. Ook zal hij moeten le
ren zichzelf te ontwikkelen niet enkel op technisch, maar ook op andere 
gebieden. Door middel van bijscholing en omscholing zal de ingenieur 
zichzelf voortdurend moeten aanpassen aan de technologische en maat
schappelijke ontwikkelingen. Enkel op die wijze zal hij in staat zijn zich te 
handhaven in zijn rol als motor van de technologische vooruitgang. 
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NOTEN 

1. De Voorbereidende Scholen voor beide opleidingen bevatten dezelfde vakken, doch de 
cursussen hadden naar gelang de gekozen studierichting een andere waardeverhouding. 
De voorgestelde hervonning behelsde het egaliseren van de puntenverhouding tussen 
beide studierichtingen in het eerste jaar van de Voorbereidende School. 

2. Het M.B. van 1 december 1891 bood deze mogelijkheid niet uitsluitend voor de civiel 
ingenieurs maar ook voor de burgerlijke bouwkundige ingenieurs. Bij M.B. van 11 
augustus 1894 werd dezeJaeiliteit opnieuw afgeschaft en beperkt tot die studenten welke 
tussen 1 december 1891 en II augustus 1894 in de Voorbereidende Scholen ingeschreven 
waren. 

3. Aanvankelijk beperkte de eis tot vernederlandsing van de Gentse universiteit zich uit
sluitend tot de vier faculteiten. In 1906 publiceerde L. De Raet-zijn werk "Over Vlaam
sche volkskracht 1. De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent". Hierin bepleitte hij 
naast de faculteiten ook de vernederlandsing van de Technische Scholen efthun aan
vulling mel c~n mijnbouwafdeling. Ook M. Rudelsheim's brochure "Een Vlaamsche 
Mjjnbouwschool" (1906) wees op het belang van Vlaams mijnbouwonderricht, om te 
verhinderen dat het pas ontdekte Kempische kolengebied aan verfransing ten prooi 
viel. L. De Raet's ideeën lagen aan de basis van het in 1911 door Franck, Van Cauwelaert 
en Anseele ingediende wetsvoorstel tot vernederlandsing van de Gentse universiteit. 
Vennits het voorstel de inrichting van de wettelijke graad van mijnbouwingenieur te 
Gent voorzag, werd gestipuleerd dat de Luikse technische faculteit zou aangevuld wor
den met de afdeling burgerlijke bouwkunde. 

4. De Voorbereidende Scholen voor de wettelijke graad van kandidaat ingenieur der bur
gerlijke bouwkunde waren identiek met deze van kandidaat mijningenieur. Het eerste 
jaar van de Speciale School bevatte enkel vakken die op het programma van de Gentse 
bestaande ingenieursgraden stonden. 

5. Er werd o.m. overgegaan tot het splitsen van de cursus "Applications des machines" in 
het laatste jaar voor ingenieurs burgerlijke bouwkunde en civiel ingenieurs; het aanvul
lend jaar voor elektrotechnisch ingenieur werd gewijzigd, en de "Berekening van het 
vermogen van machines" verviel voor de scheikundige ingenieurs in het 2de jaar van de 
Speciale School. 

6. De laatstejaarsstudenten van beide graden kregen de keuze tussen het volgen van een 
programma dat de klemtoon legde op machineleer en een programma waarin de cursus
sen machineleer gedeeltelijk vervangen waren door het vak "Technologie des matières 
textiles". 

7. Voor Gent zetelden F. Keelhoff, J. Cloquet en G. Van Engelen. 

8. Burgerlijk mijningenieur, burgèrlijk bouwkundig ingenieur, burgerlijk elektrotechnisch 
ingenieur, burgerlijk werktuigkundig ingenieur, burgerlijk scheepsbouwkundig inge
nieur, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk scheikundig ingenieu,r, burgerlijk me
taalkundig ingenieur. 

9. Uiteindelijk zal de wet van 21 mei 1929 geen enkele wettelijke bepaling voor de bescher
ming van de ingenieurstitel inhouden. Het dragen van de titel zou geregeld worden 
door de wetten van 11 september 1933 en 21 november 1938. De titel van ingenieur werd 
voorbehouden voor de houders van een wettelijk of wetenschappelijk ingenieursdiplo
ma, afgeleverd door de uni ersiteiten, de gelijkgestelde inrichtingen of doorde examen
commissie van de staat. Het predikaat "Ir." mocht uitsluitend door de burgerlijke inge
nieurs gebruikt worden. De wetten voorzagen ook de nodige straffen (geldboeten en ge
vangenis) voor wie zich onrechtmatig een ingenieurstitel toeëigende. 
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10. Zo werden o.m. de graden van onderluitenant-leerling van de oefenschool (artillerie 
en genie) en kandidaat-burgerlijk ingenieur gelijkgesteld; voor de officieren van bo
vengenoemde school werd het mogelijk om na een aanvu IIcnd examen lot burgerlijk 
ingenieur te promoveren. Bij 3rtikel18 werd de bepaHng gevoegd welke loelict tegelij
kertijd de graad van burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkund.ig inge
nieur te behalen. Als gevolg van de wet van 21juni 1926 werd de Ecole des Mines van 
Mons gelijkgeschakeld met de universiteiten voor het afleveren van de wettelijke 
diploma's van kandidaat-ingenieur en van mijningenieur. De middenafdeling stelde 
voor om de Ecole des Mines ook toe te laten het diploma van burgerlijk metaalkundig 
ingenieur af te leveren. 

11. Meer bepaald waren dit de vakken analytische mee~kunde, beschrijvende meetkunde, 
toegepaste beschrijvende meetkunde, hogere algebra, differentiaalrekenen, integraal
rekenen, beginselen van de variatierekening en van de differentierekening. 

12. Het duurde tot 1960 vooraleer zich te Gent de eerste kandidaat aanbood voor het exa
men van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de toegepaste wetenschappen. 

13. Blijkbaar kwam de student niet opdagen of zakte hij voor zijn examen, daar de eerste 
Gentse textielingenieur pas in 1942 afstudeerde. 

14. In 1934 werden de eerste burgerlijke ingenieurs werktuigkunde gediplomeerd, gevolgd 
door de scheikundige (1935), architecten (1936), elektrotechnische (1936), metaalkun
dige (1937), scheepsbouwkundige (1938) en textielingenieurs (1942). 

15. Alle wettelijke graden konden ook als wetenschappelijke graad verleend worden aan 
studenten, die niet aan de voorwaarden voldeden om een wettelijk diploma te verwer
ven. 

16. Ingenieur-architect, scheikundig, elektrotechnisch, werktuigkundig en ingenieur der 
burgerlijke genie. 

17. De cursus werd gegeven in de wettelijke graad burgerlijke bouwkunde en in de weten
schappelijke graden van civiel, werktuigkundig en nijverheidsingenieur. 

18. Het was de wens van A. Schoep dat de graad niet onder de jurisdictie van de Tcchl\i
sche Scholen zou vallen, niettegénstaande de opleiding uitsluitend voor ingenieurs 
toegankelijk was. Het was pas na chocp's emeritaat dat de graad werd ingedeeld bij de 
School voor Kunsten en Fabriekswezen (1954/1955). 

19. Dit waren de voorwaarden waaraan ook de doctors in de letteren en wijsbegeerte en de 
wetenschappen dienden te voldoen. 

20. De Luikse technische faculteit beschikte over moderne onderzoekslaboratoria te Val
Benoît. 

21. Het ontwerp spiegelde zich gedeeltelijk aan de voorwaarclm die golden voor de weten
schappelijke gmad van speciaa l doctor (K.B. van 5 mei 1933), een graad die uitsluill:nd 
toegankelijk wa voor de houders van cen wetenschappelijk diploma. Bchoudens het 
opstellen en verdcdigen van cen proe~ chriFt, hield het speciaal doctoraat ook nog een 
mondelinge les in. 

22. In 1942 promoveerde Herman Haemers tot eerste Gentse doctor in de toegepaste we
tenschappen. 

23. De "Memorie van loc,li hting" wec op de onmogelijke toe tand om nog i1l4 jaar inge
nieurs te vormen, de overbcl:tsting van de cursussen,lret ontoereikend aantal assisten
ten en werkleiders, hel tekorl a3 11 labo' • toe tellen, kredieten e l1 p(!rsonccl, de onmo
gclijkhèid waarin de bestuu rder ell de ludie-inspecteurs zich bevonden om toezicht 
te houden op de inhoud van bel ondcmoijs, waardoor deze zich noodgedwongen moc-
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sten beperken tot het nemen van tuchtmaatregelen tegen studenten, de onvoldoende 
gerichtheid van de theoretische vakken op de ingenieursvorming, het ontbreken van 
enige coördinatie tussen de diverse vakken, enz . .. 

24. De drie afdelingen zouden de volgende studierichtingen groeperen: 
A. burgerlijke bouwkunde, burger!. ingenieur-architect, burger!. conducteur en de 
overeenstemmende wetenschappelijke graden. 
B. burgerlijk scheikundig, burger!. metaalkundig, burger!. textielingenieur en de 
overeenstemmende wetenschappelijke graden. 
C. burgerlijk scheepsbouwkundig, burger!. elektrotechnisch, burger!. mijninge
nieur, burger!. werktuigkundig ingenieur en de overeenstemmende wetenschappelijke 
graden. 

25. De Raad der Scholen bestond uiteindelijk uit 6 afdelingen, vermits voor elk van de 
drie oorspronkelijk voorziene afdelingen een onderscheid werd gemaakt tussen Voor
bereidende en Speciale Scholen. 

26. Het wetsvoorstel werd ingediend door J. Roeland (soc.), H . Rolin (soc.), P. Struye 
(kath.), G. Crommen (SOc.), J. Van Houtte (kath.), G. Van Impe (kath.). 

27. De wet van 28 april 1953 zou het ambt van beheerder-inspecteur afschaffen én vervan
gen door de functie van regeringscommissaris. 

28. In de andere faculteiten fungeerde de decaan als voorzitter van de examencommissie. 

29. De kredieten en het personeel van de dienst van de directeur werden overgeheveld 
naar de dienst van de deken van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. 

30. De programma-aanpassingen verliepen sedert de wet van 28 april 1953 vlotter, vermits 
de toen opgerichte Raad van Beheer de bevoegdheid kreeg toegewezen om cursussen, 
werkzaamheden en practische oefeningen te bepalen. 

31 . De invoering van de cursus "Inleiding tot het industrieel beheer" en de oprichting van 
het Seminarie voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek bij de Technische Scholen 
(1953) waren de eerste schuchtere stappen om de Gentse ingenieurSopleiding een rui
mere oriëntatie te geven. 

32. Het oorspronkelijk programma-ontwerp zag de studies voor 4 groepen ingenieurs toe
gankelijk: Groep I: burger!. scheikundig en metaalkundig ingenieur; Groep IJ: bur
ger!. elektrotechnisch en werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur; Groep JIJ: bur
ger!. werktuigkundig ingenieur; Groep IV: scheepsbouwkundig, mijnbouwkundig, 
bouwkundig ingenieur en ingenieur-architect. Laatstgenoemde groep viel uiteindelijk 
weg vermits de opleiding voor hen in één jaar onmogelijk werd geacht en de noodzaak 
van een speciale vorming in de kernenergie zich in deze kaders niet voordeed. 

33. In plaats van 500/ 1000 moesten de studenten van de wetenschappelijke graden nu het 
wettelijk minimum van 600/1000 behalen. 

34. De Gentse universiteit bleef evenwel wetenschappelijke ingenieursdiploma's uitrei
ken aan studenten die niet aan de voorwaarden voldeden om een wettelijke graad te 
behaier (b.v. buitenlanders of technische ingenieurs die de verkorte ingenieursoplei
ding VOlgden). Daarvoor dienden de studenten het wettelijk programma te volgen, de 
wettelijke examenminima te halen en een theSIS af te leveren. 

35. Diverse titularissen van de cursussen dreigden met de samenstelling van hun leerstof 
tegen de voorzi ene termijn niet klaar te komen, te meer daar sommige suppleanten 
nog niet aangesteld waren. Ook omdat men aan de nieuwe graad de nodige ruchtbaar
heid wenste te geven, werd om één jaar uitstel verzocht. 

36. Nochtans waren de meningen in de faculteit over het nut van niet-technische vakken 
op het einde van de jaren '50 nog vrij verdeeld. Bepaalde professoren waren van oor-
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deel dat de ingenieursopleiding technisch moest gehouden worden, hoofdzakelijk om 
een dam op te werpen tegen de technische ingenieurs die meer en meer het technisch 
werk van de burgerlijke ingenieurs naar zich toetrokken. Volgens die opinie kon de 
academisch gevormde ingenieur zich door zelfstudie op zijn taak in het bedrijfsleven 
bekwamen. Niettegenstaande deze bezwaren kwamen geleidelijk meer bedrijfskundi
ge cursussen op het programma der Speciale Scholen, sommige als verplicht, andere 
als keuzevak. 

37. Met dit postgraduaat bezat Gent, samen met de Faculté Polytechnique de Mons - Dé
partement de la Gestion de la Production, de Belgische primeur. Aan de K.U. Leuven 
bestond de enigszins verwante opleiding tot ingenieur in het bedrijfsbeleid. 

38. Principieel had de Faculteit van de Economische Wetenschappen geen bezwaren te
gen de nieuwe graad. De toelatingsvoorwaarden en de benaming van bepaalde cursus
sen werden nauwer omschreven. De faculteit kantte zich wel uitdrukkelijk tegen het 
doceren van de cursussen door de professoren Vlerick en Müller. Daar beide professo
ren een full-time opdracht hadden aan de economische faculteit en daarbuiten nog di
verse leeropdrachten waarnamen, kon er geen sprake zijn hen volledig de opleiding 
tot bedrijfskundig ingenieur ten laste te leggen. Minstens één full-time docent zou in 
dienst moeten genomen worden. 

39. In 1966 en 1973 had de faculteit de eerste speciale doctoraten uitgereikt. 

40. De Gentse universiteit vormde in het totaal 46 mijnbouwingenieurs. 

41. Reeds in 1958 was Prof. Vandepitte samen met Prof. De Winne auteur van een voorstel 
tot herziening van de programma's. Toen wensten zij de overbelasting van de pro
gramma's te bestrijden door a) een redelijke vermindering van het totaal volume van 
de stof, te bekomen door een verschuiving van het zwaartepunt van elk programma 
naar de hoofdvakken; b) een lichte vermindering van de tijd besteed aan de hoofdvak
ken; c) een aanmerkelijke vermindering van de tijd gespendeerd aan bijkomstige vak
ken ; d) het aanmoedigen van het eigen initiatief van de studenten. Aansluitend dron
gen zij aan op een nauwere samenwerking tussen de professoren van de Voorbereiden
de en van de Speciale Scholen, opdat het voorbereidend onderwijs beter op de behoef
ten van de Speciale Scholen zou inspelen. 

42. In de kandidatuur werden vijf richtingen voorzien, aangeduid met A, B, C, D, ofE en 
die naar de volgende diploma-richtingen leidden: 
A: burg. ingenieur-architect 
B: burg. bouwkundig ingenieur 
C: burg. scheepsbouwkundig ingenieur 

burg. werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
D: burg. elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) 
E: burg. metallurgisch ingenieur 

burg. scheikundig ingenieur 
burg. ingenieur der textielnijverheid 

Het studieprogramma voor de wetenschappelijke graad voor kandidaat natuurkundig 
ingenieur is identiek met groep D. In de eerste kandidatuur dienen enkel de studenten 
architecten hun keuze te maken. De rest van de studenten maken hun keuze tijdens de 
tweede kandidatuur. 

43. Het nieuwe programma voor de werktuigkunde-elektrotechniek voorzag in het derde 
jaar een basisvorming in de elektrotechniek en de werktuigkunde. Vanaf het vierde 
jaar kon de student zich specialiseren in de werktuigkund e of de elektrische energie
techniek. Door middel van keuze-cursussen werd een verdere specialisatie in de geko
zen richting, de andere richting of in de systeem-, regel- of automatiseringstechniek 
mogelijk. 

44. Naast het gemeenschappelijk gedeelte voorzag het programma voor de elektrotech
niek-zwakstoom, zes specialisatierichtingen : V = velden en circuits, E = toegepaste 
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elektronica, F = fysische elektronica, I = informatica, K = communicatietechniek, S = 
systeem techniek. 

45. In tegenstelling tot de graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken welke 
hoofdzakelijk bedoeld was als specialisatiejaar voor de elektrotechnische ingenieurs 
was de graad van ingenieur voor de automatiseringsle hnicken voor een breder pu
bliek toegankelijk. De opleiding richtte zich tot aUe wettelijke of wetenschappelijke in
genieursgraden, behoudens de burgerlijk bouwkundige ingenieurs, de ingenieur-ar
chitecten, de mijnbouwingen.ieurs en de metaalkundige ingenieurs. Nochta.ns konden 
deze ook toegang verkrijgen, alsook de landbouwingenieurs en de ingenieurs in de 
scheikunde en de laudbouwindustriC::ën, op voorwaarde dat zij het bewijs leverden. 
over voldoende basiskennis te beschikken. 

46. Artikel 11 van de wel op het toekennen van de ac.1demi.sch.e graden (21 mei 1929) be
paalde dat het examen voor geaggregeerde: voor het middelbaar onderwijs van de ho
gere graad vier vakken bevalte: de proefondervindelijke opvoedkunde, de geschiede
nis der opvoedkunde de a1gcme.ne methoden leer, en de bijzondere methodenlccrder 
vakken die voorkomen op hel programma der athenea. 

47. D e opleiding wa toegankelijk voorde wettelijke en wetens happclijke dipl~ma's van 
werkluigkundig-elckuorechnisch, werktuigkundig en scheikund.ig ingenieur. Andere 
ingenieursdiploma's konden cvenCClJl in aanmerking komen, als het bewijs van vol
doende basiskennis geleverd wcrd. Bij ontstentenis zou he l studie- en examenpro
gramma aangevuld worden met één of meer cursussen. 

48. Van 1975/1976 tot 1983/1984 schreven zich 91 technische of industriële ingenieurs 
voor de toelatingsproefin, 56 slaagden en 21 behaalden het diploma van burgerlijk in

genieur. 

49. Pas in 1900 bereikte de Gentse studentenbevolking opnieuw het peil van 1890. 

50. Tijdens dezelfde periode daalde de buitenlandse populatie te Luik, terwijl ze te Leu
ven lichtj es steeg en te Bergen stationair bleef. 

51. Sedert 1892 dienden de vrije leerlingen voor de wettelijke graden 750/1000 en voor de 
wetenschappelijke graden 650/JOOO te hakn. In 1911 werden de minima verlaagd tot 
680/1000 en 600/1000. VOO( de studenten die het intern regime volgden, bedroegen 
de gemiddelden respectievelijk 600/1000 en 500/1000. 

52. De programma's van de wettelijke cn wetenschappelijke graden groeidcll steeds meer 
naar mekaar toe. De wetenschappelijke gmdc.n werden wcl gekenmerkt door een een
voudiger toelatingsexamen en eell gemakkelijker examcnsy teem, dat slechts 500/ 
1000 en 10120 Is Jaagcijfer èi te (i.p.v. 60011000 en 12120). 

53. In 1968/ 1969 werden 1062 ingenieurs ingeschreven tegen 1061 in 1926/1927. 

54. Veel wijzigingen heeft hel toelalingsexamen in de loop der tijden niet ondergaan. Het 
exame nprogramma zoals het door Art. 12 van de wct van 10 apri l 1890 -3 juli 1891 werd 
bepaald liet zich onderscheiden door een cxact welen ehappclijk gedeelte en een ge
declte cl. l betrekking had op de menswetenschappen (talen, geschiedeni, aardrijk.· 
kunde). Voor het gedeelte menswctenschappen voor/.ag de wel van 1890-1891 vrij td
ling voor de houders VAn een gehomologeerd getuigschrift V311 Grieks-L1tijnsc ofl.a
lijnst humaltÎora. Na 1964 wcrd het ste l el van vrijstell ing uilgebreid tOL de beziuers 
van een gehomologeerd getuigschrift van hel hoger mjddcJbnnr onderwijs ell v~n hel 
bekwaamheidsdiploma. Her CX3ctowetcJlSchappclijk gedeelte van het toelatingsexa
men diende door cl kc aspirant -ingenieurs tudcl11 doorgc:maakllc worden. Op het ex.a
mcnp(ûgramma stonden proeven over algebra, meetkunde, drie hoeks- en boldrie
hoeksmeti ng, analytische meetkunde, beschrijvende meetkunde, tekenen. Hellaa t
genoemde vak i nu uit hel tocJatiJ1gscxamen verdwenen. 
Zola11g de wetenschappelijke graden te Gent be londen werd een apa rt rodating exa
men georganiseerd. Het cxame n behcJ de dezc:lfde CX3ci-wclenscllappcl ijke vakken 
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als het toelatingsexamen voor de wetteliJ'ke graden maar h t d I 
h b

· ' e ge ee te mensweten-
sc appen eperkte Zich tot de beginselen van de Nederlandse taal 0 k d 
I f d 

.. 11· . 0 voor eze 
aatste proe wer en Vf1Jste mgen verleend aan studenten in h tb't h . . h.ti e eZI van een uma-

n10ragetUigsc n t en een bekwaamheidsdiploma. 

55. Ongeveer terzelfdertijd werden ook de gronden aan de Blandl'nu b . •. . . S erg verworven, 
waar later .de UnlversJteltsblbhotheek en de nieuwe gebouwen van de Faculteit Lette
ren en Wijsbegeerte zouden verrijzen. 

56. Het laboratorium voor gewapend beton was in 1926 gesticht geworden en had een on
derkomen gevonden in het Flandria Palace Hotel aan het Sint-Pietersstation te Gent 
Oorspronkelijk ressorteerde het labo onder het Beheer der Staatsspoorwegen, doch i~ 
1930 werd het als universitair laboratorium overgeheveld naar het Ministerie van Kun
sten en Wetenschappen. 

57. Het laboratorium voor grondmechanica behoorde niet tot de universiteit, maar werd 
als parastatale instelling toch in het Technicum ondergebracht. 
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Bijlage 1. 

Evolutie van de bevolking der Technische Scholen en van de totale Gentse 
studentenpopulatie (1918-1945). 

Belgen Buiten!. Totaal Totale bevolking 
T.S. T.S. T.S. R.U.G. 

1918-1919 356 8 364 1361 
1919-1920 340 72 412 1127 
1920-1921 421 122 543 1234 
1921-1922 413 141 554 1241 
1922-1923 442 135 577 1308 
1923-1924 453 296 749 1521 
1924-1925 613 285 898 1651 
1925-1926 500 459 959 1651 
1926-1927 506 468 974 1641 
1927-1928 451 503 954 1597 
1928-1929 416 517 933 1650 
1929-1930 386 521 907 1690 
1930-1931 391 529 920 1806 
1931-1932 388 465 853 1894 
1932-1933 397 331 728 1851 
1933-1934 333 209 542 1744 
1934-1935 278 162 440 1533 
1935-1936 208 114 332 1396 
1936-1937 154 67 221 1286 
1937-1938 136 43 179 1318 
1938-1939 103 7 110 1517 
1939-1940 102 5 107 1502 
1940-1941 159 4 163 1782 
1941-1942 204 4 208 2230 
1942-1943 265 5 270 2627 
1943-1944 206 2 208 2333 
1944-1945 272 3 275 2123 
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Bijlage 2. 

Taalkeuze van de Gentse ingenieursstudenten "r (1923-1924 /1939-1940). 

Totaal Frans Nederlands Gemengd 
Regime Regime Regime 

1923-1924 749 732 17 
1924-1925 898 850 2 46 
1925-1926 959 869 7 83 
1926-1927 974 846 13 115 
1927-1928 954 821 17 116 
1928-1929 933 778 26 129 
1929-1930 907 719 57 131 
1930-1931 920 750 87 83 
1931-1932 853 684 136 33 
1932-1933 728 525 162 41 
1933-1934 542 371 140 31 
1934-1935 440 304 121 15 ~ 
1935-1936 322 200 109 13 
1936-1937 221 107 90 24 
1937-1938 179 72 99 8 
1938-1939 110 17 93 
1939-1940 107 1 106 

Totaal 10796 8646 1265 893 

.. De vrije leerlingen werden in de statistiek niet opgenomen . 

Bijlage 3. 

Evolutie van het aantal uitgereikte wettelijke ingenieursdiploma's (1890-1984). 

Burger!. Burger! Burger!. llurgerl. Burgerl. Burgerl. Burgerl. Burger!. Burgerl. Burg,erl. Aggregaal 
Werktuig. Elektro- Werkt.- Scheik. Met •• lk, Mijnbouw_ Textiel. Hoger Bouwk. Ingen.- Scbeepsb. 

Ir. Arcbit. Ir, Ir. techno Ir. Elektro, Ir Ir. Ir. Ir. Onderwijs. 
Ir. 

1890-1899 42 
1900-1909 139 
1910-19 19 63 
1920-1929 142 
1930-1939 154 3 3 3 I 7 2 19 0 
19/10-1949 225 9 9 16 51 12 1 0 2 
1950-1959 135 13 11 22 100 48 38 14 16 1 0 
1960-1969 139 41 7 128 223 202 73 38 10 3 5 
1970-1977 292 9 1 16 207 321 171 65 38 1 2 5 

Burg .. l. Burgerl. IJ u rger\. 
Wcrktutgk . E1ektro- W<rktuigk. 
r; lekl'o l t. techno Ir. Elektrot, Ir. 
(u chting (richting (richting ener-
w"rktUlgk,) zwakstroom ) gi etecbn.) 

1978-1 984 235 92 20 147 359 182 63 26 I 6 
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Bijlag 4 

Evolutie van het aantal uitgereikte wetenschappelijke diploma's (1890-
1983) 

Met volledig leerplan Aanvullende jaren 
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1890-99 6 106 53 7 24 
1900-09 15 11 2 73 18 91 53 2 
19\0-19 21 167 37 69 89 99 5 
1920-29 68 319 40 \09 473 3 149 17 
1930-39 38 381 103 269 47 120 12 15 
1940-49 9 20 14 47 12 9 6 3 2 
1950-59 17 27 6 27 37 6 4 0 2 
1960-69 2 20 4 24 27 12 6 12 1 19 17 1 
1970-79 27 6 13 21 2 16 \0 48 8 I 88 I 
1980-83 12 15 1 16 7 I 2 43 2 
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Bijlage 5. 

Evolutie van het aantal uitgereikte aanvullende ingenieurs diploma's 
(1970-1983) 

~ 

Graad 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Ingenieur 
nucleaire wet. 2 5 1 2 4 2 2 3 6 3 3 

Aardkundig 
ingenieur 2 

Ingenieur 
telecomm. techno 2 2 3 3 2 0 2 

Ingenieur 
bouwmechan. 0 2 2 3 0 2 

Scheepsbouwk. 
2 2 3 2 0 2 ingenieur 

Elektrotechn. 
ingenieur 0 2 0 

Bedrijfskund. 
19 3 10 3 2 3 8 4 3 5 4 ingenieur 

Ingenieu:r 
automatIserings- 0 3 2 0 3 3 
techniek 

Lic. kwant. 
bedrijfskunde 

Ingenieur 
geotechniek 

Aggreatie 2 
H.s.O. 
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DE OUD-STUDENTENVERENIGINGEN 

door ir. Yves Fassin (") 

De oud-studenten ingenieurs afgestudeerd in Gent hebben zich verenigd 
in enkele associaties en beroepsverenigingen. 
De eerste vereniging was de "Société des Ingénieurs Honoraires des Ponts 
et Chaussées et des Ingénieurs des Constructions Civiles sortis de l'Ecole 
du Génie Civil de Gand", gesticht in 1850. De oud-studenten die in de an-
dere Gentse Speciale Scholen afstudeerden, stichtten in 1876 de "Associa-
tion des Ingénieurs sortis des Ecoles Spéciales de Gand". In 1928 stichtten 
Gentse ingenieurs de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs~ereniging. 
Deze drie verenigingen bestaan nog steeds. In dit hoofdstuk zullen de ge-
schiedenis, de belangrijkste gebeurtenissen en de organisatie van deze ver-
enigingen toegelicht worden. 

1. SOCIETE DES INGENIEURS HO NO RAIRES DES 
PONTS ET CHAUSSEES (IHPC) ET DES INGENIEURS DES 
CONSTRUCTIONS CIVILES (lCC). 

1.1. Ontstaan 

De oudste vereniging van oud-ingenieursstudenten uit Gent is de "Société 
des Ingénieurs Honoraires des Ponts et Chaussées et Ingénieurs des Con-
structions Civiles de l'Ecole du Génie Civil de Gand". Deze vereniging 
werd opgericht in 1850 door enkele oud-studenten. Zij had als doel perma-
nente relaties tussen haar leden tot stand te brengen en regelmatig de stich-
tingvan de School (10.10.1838) te herdenken. Bij die gelegenheid werd een 
technische uiteenzetting gehouden gevolgd door een banket. Enkel af ge-
studeerden van de Genieschool met het diploma van ingénieur honoraire 
des Ponts et Chaussées en burgerlijk bouwkundig ingenieurs werden tot de 
vereniging toegelaten. In de ledenlijsten vindt men belangrijke professo-
ren van de Gentse Faculteit terug. 

(") Met dank aan Professor Ir. Walter Soete, Ir. Alfred Jacobs, Ir. Maurits Mortier en talrijke 
andere collega's, alsook aan mevrouw Kok. 
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Menu van het banket ingericht door de 
Société des Ingénieurs honoraires des 
Pants et Chaussées (1887). 

De vereniging wordt bestuurd door een voorzitter, de oudste-promoven
dus, twee ondervoorzitters en een permanent secretaris. Vermeldenswaar
dig is de traditie die tot aan de oorlog bleef bestaan, nl. het dragen van een 
galakostuum bij plechtigheden. Daar bijna alle ingenieurs zich met dit 
kostuum lieten begraven, is het praktisch onvindbaar geworden; naar ons 
weten bestaat er nog één exemplaar van. 

1.2. Voorzitters I.H.P.C. (sinds 1910) 

1910-26 ir. Isidore Blanquaert 
1926-37 ir. Charles Lagasse-de Locht 
1937-43 ir. Edouard Marote 
1943-45 ir. Henri Vandervin 
1945-51 ir. François Keelhoff 
1951-63 ir. Pa ui de Heem 
1963-69 ir. Leon Bonnet 
1969-75 ir. André Dauge 
1975-77 ir. Albert Van Den Heede 
1977- ir. Robert de Bonduwe 

2. ALGEMENE VERENIGING DER INGENIEURS UIT DE 
UNIVERSITEIT TE GENT (A.I.G.) 

Begin 1875 werd een rondschrijven gestuurd naar de oud-studenten van de 
Gentse scholen met het idee van een ingenieursvereniging op te richten, 
naast de bestaande "Société des Ingénieurs Honoraires des Ponts et Chaus
sées" die voorbehouden was aan burgerlijk bouwkundige ingenieurs. Een 
tweede brief verstuurd vanuit Marchiennes op 15 september 1875 en gete
kend door de ingenieurs E. Acket, A. Beyaert, A. de Lava, L De Schrijver 
en E. Wykowski, nodigde de Gentste ingenieurs uit op een vergadering te 
Brussel op 17 oktober 1875. Begin 1876 werd de A.LG., "Association des 
Ingénieurs sortis des Ecoles Spéciales de Gand", gesticht. De vereniging 
groepeerde de Ingenieurs afgestudeerd aan de Speciale Scholen toege
voegd aan de Rijksuniversiteit te Gent. 

2.1. Evolutie van het ledenaantal van de AlG 

Op het einde van haar eerste bestaansjaar telde de AlG reeds 160 leden. 
Dit aantal steeg vlug op tot 350 in 1886, dus na tien jaar bestaan. In 1901 tel
de de AlG 468 leden waarvan 134 in het buitenland. In 1926 was het aantal 
leden tot 1106 gestegen waarvan 127 in het buitenland. In 1940 bereikte het 
aantal leden 1385. Na de inactiviteit tijdens de oorlogsjaren viel dit aantal 
terug tot 1096 in 1945. Van toen af steeg het aantal leden verder in overeen
stemming met de stijgende evolutie van afgestudeerde ingenieurs: 1295 le-

o 
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den in 1950, 1465 in 1956, 1601 leden in 1960, 1967 in 1970, 2812 in 1980. 
Eind 1985 telde de AlG 3007 leden. Hierbij zijn 2825 AlG-KVIV leden, 
wat ongeveer een derde vertegenwoordigt van de Vlaamse Ingenieurs, en 
182 AIG-FABI leden. Er zijn 57 vrouwen AlG-lid. 

2.2. Mdelingen 

De statuten bepalen dat 10 leden een afdeling kunnen oprichten. Vanaf 
het begin ontstonden afdelingen in Charleroi (5 maart 1876), Brussel en 
Luik. De Gentse afdeling werd gesticht op 1 mei 1878 met 57 leden. In Ber
gen werd een sectie opgericht in 1885, in 1893 te Namen en in 1894 te Ant
werpen. 
In die jaren waren vooral Brussel en Gent de talrijkste en meest aktieve af
delingen met 80 à 100 leden, Luik met een kleine 40. Bergen en Charleroi 
met 30 leden. Er moet ook gewezen worden op de belangrijke buitenland
se afdeling: 91 van de 349 leden in 1887/8 vertoefden in het buitenland, 
verspreid over de hele wereld. Later werd een afdeling opgericht te Hasselt 
en in 1946 te Brugge. In 1946 zijn Brussel (387) en Gent (341) de sterkste af
delingen gevolgd door Antwerpen (133), Brugge (69), Charleroi (60), Ber
gen (50), Luik (40) en Hasselt (21). De buitenlandse leden zijn in de perio
de 1940-46 van 174 naar 82 gezakt. In 1951 wordt een AlG sectie opgericht 
te Leopoldstad. 

2.3. Lidgeld 

Het jaarlijks lidgeld bedroeg in 1877 15 Belgische frank, in 1879 reeds 25 F, 
of 450 F voor een levenslang lidmaatschap, in 1885 35 F. Dit lidgeld zou 
constant blijven tot 1927: 40 F. Er werd toen wel een prijsdifferentiatie 
doorgevoerd voor jonge leden (20 F) en voor leden in het buitenland (30 F) 
Opmerkelijk is de evolutie in de jaren voor de tweede wereldoorlog: van 
40 Fin 1927 naar 100 Fin 1929 en een vermindering naar 85 Fin 1935. Na 
de oorlog werd het 150 Fin 1945, 200 F in 1946, 400 F in 1950, 500 Fin 
1960, 600 F in 1970 en 2000 Fin 1985 met verschillende reducties naarge
lang van de omstandigheden. 

2.4. Werkzaamheden 

De oorspronkelijke bedoeling van de AlG ingenieursvereniging was voor
al het scheppen van een kameraadschappelijke band tussen de leden en 
het doen ontstaan van nuttige kontakten tussen de leden. Dit werd verwe
zenlijkt door vriendschappelijke bijeenkomsten, voordrachten en excur
sies, alsook door een driemaandelijks tijdschrift, de "Annales", dat tot in 
1956 werd gepubliceerd, en een maandelijks "Bulletin". Uit de Annalen, 
vooral in de eerste jaren waarin verslagen van alle vergaderingen terugge
vonden worden, blijkt het gevarieerde voordrachtenpakket van de 
bloeiende afdelingen. 
Zowel te Gent, Brussel als Charleroi, werd maandelijks een vooraanstaan-
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de spreker uitgenodigd om een voordracht te houden over de meest diver
se technische onderwerpen. Vele voordrachten handelen over weten
schappelijke thema's: nieuwe kennis over acustica, en grafostatica, e.a. In
novaties uit die tijd werden toegelicht: zoals het gebruik van ijzer in de 
bouwkunde, rotatieve pompen, telefoon (in 1881), de Siemens lamp, de 
elektrische pen van Edison. Daarnaast werden ook spreekbeurten gehou
den over belangrijke verwezenlijkingen: de tunnel onder de Hudson Ri
ver, de brug over het Firth ofForth, de nog bestaande kaaimuur te Antwer
pen. Ook onderwerpen van algemeen belang werden besproken zoals, "La 
question ouvrière". Na de eerste jaren werden ook bedrijfsbezoeken geor
ganiseerd: Baertsoen en Buysse in 1882, de Koninklijke Sterrenwacht in 
1883, Bell Telephone in 1884. Een van in het begin ontstane AlG-traditie is 
de jaarlijkse excursie. Zo kwamen reeds in de eerste bestaansjaren aan de 
beurt Gent (1877), Luik, Antwerpen, Brussel, Charleroi, Namen. In 1883 
werd de AlG uitgenodigd door de Franse "Société des Ingénieurs Civils" te 
Parijs. In 1885 brachten de Franse ingenieurs een tegenbezoek aan ge Ant
werpse Tentoonstelling. In 1886 werd Londen bezocht. Een belangrijke 
gebeurtenis zal wellicht het bezoek geweest zijn in september 1889 van 150 
leden (de helft van het hele ledenaantal) aan de Internationale Tentoon
stelling te Parijs, waar zij verwelkomd werden door Gustave Eiffe!, Voor
zitter van de "Société des Ingénieurs Civils de France". In 1892 volgde 
Zwitserland, in 1896 Keulen en het Ruhrgebied, in 1898 opnieuw Londen 
en in 1900 opnieuw Parijs. Ook later werden reizen ingericht: Luxemburg 
(1929), Joegoslavie (1931), Nederland (1932), Londen (1935), Zwitserland 
en Italië (1936). Na de tweede wereldoorlog volgden reizen naar Bordeaux 
(1952), Bourgondië (1953), Versailles (1954), Zwitserland (1960). Deze tra
ditie werd ook recent voortgezet door een vier-daagse reis naar Bourgon
dië in 1983 en het tegenbezoek van de ingenieurs uit Dijon, ter gelegen
heid van de Gentse Floraliën in 1985. Daarnaast dient ook de jaarlijkse 
AlG-dag vermeld te worden, waarvan het bezoekprogramma door de loka
le afdelingen om beurten voorbereid wordt. 

2.5. Enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
de AlG 

De jaarlijkse excursie werd reeds in de vorige paragraaf besproken, met als 
hoogtepunt het bezoek aan de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 
1889. Te vermelden is ook de koninklijke audiëntie verleend door Leopold 
II op 16 april 1885, waarbij een delegatie van een tiental leden hun waarde
ring gingen uitdrukken over het voortreffelijk beschavingswerkvan de Ko
ning in Congo. 
In 1893 werd een steunfonds opgericht, bestemd voor behoeftige leden 
van de vereniging of voor hun weduwen en wezen. Een jaar laterverhuisde 
het sekretariaat naar het Hotel Ravenstein te Brussel. 

De 25ste verjaardag van de AlG werd plechtig gevierd te Oostende van 21 
tot 23 september 1901: 115 leden werden verwelkomd door hun medelid 

Viering van het SO-jarig bestaan van de AlG 
op 24 juni 1926. Koning Albert, in gesprek 
met Ir. Tobie Claes, voorzitter van de AlG, 
verlaa t de Aula. In het midden van de foto 
herkent men Prof. ir. F. Keelhoff, studie-in
specteur en voorzitter van het Internatio
naal Technisch Congres. Daarnaast staan 
Graaf A. de Kerchove de Dentergem, gou
verneur van de provincie en ir. A. vander 
Stegen, burgemeester van de Stad Gent. 
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Emile Braun, burgemeester van Gent. In 1926 werd met veel luister het 50-
jarig bestaan van de AlG gevierd. Hierbij werd een Internationaal Tech
nisch Congres voorgezeten door Prof. F. Keelhoff, op 24 juni vereerd met 
de aanwezigheid van Z.M. Koning Albert. In hetzelfde jaar wordt de 
F.A.B.I. gesticht, 'de Fédération des Associations Belges d'lngénieurs'. Zij 
groepeerde de zeven toenmaals bestaande Schoolverenigingen met als 
doel de behartiging van de gemeenschappelijk belangen van de leden van 
de aldus gefedereerde verenigingen. Eertijds geherbergd door de zorg van 
de algemeen sekretaris, werd in 1930 het sekretariaat van de AlG gevestigd 
op het Barricadenplein nr. 5 te Brussel, onder de hoede van een bediende. 
De crisis van de jaren dertig spaarde de ingenieurs niet, en om de werkloos
heid van ingenieurs te verhelpen, richtte de AlG in 1932 een crisisfonds 
op. 

De geleidelijke vernederlandsing van de Speciale School te Gent, tusse~ 
de jaren 1924 en 1934 bracht een zware klap toe aan de van ouds FranstalI
ge AlG, die zich bleef vastklampen aan een tweetalig stelsel voor de 
School: ze vreesde namelijk dat de afschaffing van de colleges in het Frans 



148 

de teloorgang van deze universitaire instelling zou betekenen. Door het te 
verwachten wegblijven van de buitenlandse en van de Waalse studenten, 
die tot dusver samen 60% van de studentenbevolking uitmaakten, ver
moedde men dat het aantal afgestudeerde ingenieurs zou dalen. Als gevolg 
daarvan zou ook het aantal nieuwe leden in de AlG slinken te meer daar 
een aanzienlijk aantal jonge afgestudeerde ingenieurs wellicht liever bij de 
in 1928 opgerichte Vlaamse Ingenieursvereniging, de VIV, zouden aan
sluiten. Van de 1385 leden in 1940, was hun aantal na de oorlog gezakt tot 
1096. Een heilzame kentering in deze situatie kwam door het invoeren van 
het Nederlands in het verenigingsleven. Dit voorstel was ingegeven door 
de wens van jonge ingenieurs, die in het Nederlands te Gentwaren afgestu
deerd, over een Nederlandstalige schoolvereniging te beschikken. Tenein
de de belangen van de School te verdedigen en de evolutie van haar onder
wijs te volgen, bracht Prof. Gustave Magnel in 1945 het voorstel de tweeta
ligheid ook binnen de AlG in te voeren. Bij de buitengewone algemene 
vergadering van 6 januari 1946 werd dit voorstel met 480 stemmen ~p een 
totaal van 619 aanvaard. Hetledenaantal van de AlG steeg opnieuw met te
kenen van een duidelijke verjonging. De bezetting van het secretariaat 
werd met een vertaalster versterkt. 
Van 8 tot 13 september 1951 werd het 75-jarig bestaan van de AlG met luis
ter gevierd, en wel met de organisatie van twee belangrijke Internationale 
Congressen, het ene gewijd aan Spanbeton en het andere aan Toegepaste 
Wetenschappen in de Textielnijverheid. Bij die gelegenheid werd hulde 
gebracht aan de heer Eugène Freyssinet, een der vaders van het spanbeton: 
er werd hem een diploma van Erelid van de AlG overhandigd en de Me
daille van de vereniging aangeboden. 
In 1965 kwam er een nieuwe wijziging van de AlG-statuten en van het Re
glement, waarbij regionale aanpassingen van het taalstelsel mogelijk wer
den. 
Na die verhuizingen ter plaatse verliet het secretariaat in 1967 de stad Brus
sel om naar Gent over te gaan, waar het tijdelijk zijn intrek nam in de loka
len van het Laboratorium van oud voorzitter Prof. Malschaert. Een der 
twee bedienden vertrok, en de overblijvende werd weldra tot administra
tieve secretaresse bevorderd. In hetzelfde jaar verscheen ook het KVIV
voorstel over de toekomst van de ingenieursverenigingen in België. 
In 1970 werd besloten het eigen secretariaat te openen. Door de AlG werd 
een flat in de Lange Kruisstraat te Gent aangekocht. Het secretariaat is daar 
nu geve ti gd sinds 15 september 1972. Het streven naa r een grotere integra
tie van alle ingenieur verenigingen werd in 1974 geconcretiseerd door een 
serie van overlegvergaderingen tus en de KVlV en de choolverenigingen. 
Deze onderhandelingen liepen uitei ndelijk uit op het "Protokol van Asso
ciatie en Samenwerking" tussen de KVIV en de Schoolverenigingen van 
de verschillende Vlaamse of althans tweetalige universiteiten. Dit Protokol 
heeft eens te meer tot doel de krachten optimaal en op rationale wijze te 
bundelen en een steeds engere samenwerking tot stand te brengen tussen 
de KVIV en de "Schoolverenigingen". Binnen de schoot van de KVIV 
werd aldus de Groepering der Schoolverenigingen (G.S.V.) opgericht. Op 

• 
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Koning Boudewijn wordt verwelkomd 
door AlG-voorzitter A. Lombart en RUG
rector A. Devreker. 
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15 februari 1975 aanvaardde de Algemene Vergadering van de AlG met 
eenparigheid van stemmen het Protokol van Associatie en Samenwerking 
met de KVIV. 1975 betekende aldus een keerpunt in de geschiedenis van 
de AlG, dit precies één jaar voor het eeuwfeest. De gekozen oplossing 
voldoet alle AlG-leden, zowel Nederlandstalige AlG-KVlV-leden als AIG
FABI-leden. Een van de belangrijkste resultaten van het Protokol is wel dat 
alle ingenieurs die studeerden aan de RUG opnieuw samen zijn in een 
Schoolvereniging, hoewel de KVIV enerzijds en de AlG anderzijds, elk 
een eigen hoofdbestuur hebben behouden. De vernieuwde AlG vervult 
met succes haar specifieke taken in dienst van haar 3000 leden en van de 
hele Belgische ingenieursgemeenschap. 

Op 22 oktober 1976 werd het 100-jarig bestaan van de AlG plechtig gevierd 
met een academische zitting in de Aula te Gent, in aanwezigheid van Z.M. 
Koning Boudewijn. Bij die gelegenheid werd door de burgemeester aan de 
AlG de MedailI;:: van de Stad Gent overhandigd, alsook door de Rector 
van de RUG de Grote Medaille van de Gentse Universiteit. 
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De academische zitting in aanwezigheid 
van Koning Boudewijn. 

2.6. Activiteiten van de AlG 

De voornaamste taken van de AlG zijn: 
- het onderhoud en bevorderen van de vriendschapsbanden tussen inge

nieurs van de RUG, 
- het onderhouden van relaties tussen diezelfde RUG en haar afgestudeer-

den, 
_ het bewaren en onderhouden van relaties met de studerende toekomsti-

ge mgemeurs, 
- het beheer en het uitreiken van prijzen. 
Ten bate van haar leden is de AlG onderverdeeld in gewestelijke afdelin
gen. De thans bestaande afdelingen zijn Oost-Vlaanderen, West-Vlaande
ren, Antwerpen-Limburg, Brabant, Charleroi-Mons en Liège. Elke afde
ling organiseert verschillende werkzaamheden die soms technisch maar 
thans ook vooral sociaal gericht zijn. Zo zijn er voordrachten, film-,en to
neelvoorstellingen, bedrijfs- en andere bezoeken, gezellig samenzijn al of 

? 
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niet met democratisch diner, wandelingen in de natuur, weekends en an
dere culturele activiteiten. 

De AlG organiseert ook regelmatig te rugkomende activiteiten zoal : 
- een jaarlijk e Algemene Vergadering in fe bruari met verkiezU;g'en met 

banket ~n .huldiging van . de jubilarissen met 60 of 50 jaar diplo~a . 
- symposia lil amenwerkll1g met het Technologi eh Instituut van de 

KVIV. 
- promotievergaderingen en promotieuitstappen die met de medewerking 

van het AlG-sekretariaat worden georganiseerd, 
- de AlG-dag (normaal in september), een uitstap en gezellig samenzijn ge

durende een hele dag. Deze dag wordt om beurten georganiseerd door 
een der afdelingen. 

2.7. De AlG en de studenten 

Tot voor 1935 waren de Franstalige studenten ingenieurs gegroepeerd in 
twee verenigingen nl. de "Société des Elèves Ingénieurs" de Gand (gesticht 
in 1887) en de "Elèves Ingénieurs Catholiques". De A.I.G. onderhield met 
beide verenigingen betrekkingen. Door de vernederlandsing verdwenen 
beide verenigingen. Hun activiteit was reeds overgenomen door de in 1924 
gestichte Vlaamse Technische Kring. De belangstelling van de A.I.G. gaat 
thans naar deze studentenvereniging. 
Zo richt zij sedert een twintigtal jaren een voorlichtingsnamiddag in ten 
behoeve van de laatstejaarsstudenten, waar studenten de gelegenheid heb
ben om met ingenieurs uit het bedrijfsleven en de overheid van gedachten 
te wisselen over de inhoud van het werk van de ingenieur en over eventue
le mogelijkheden van tewerkstelling. 
De AlG schrijft een aantal prijzen uit voor de ingenieursstudenten. De 
AlG-prijs Boulvin-Van Engelen en de prijs Isabella van Portugal, (vanaf 
1953) bekronen de meest verdienstelijke laatstejaarsstudenten, die zich on
derscheiden hebben door hun wetenschappelijke waarde en morele ver
dienste. 
De AIG-Studiereisprijzen bekronen twee verdienstelijke vierdejaarsstu
denten. Deze prijzen worden door de Algemeen Voorzitter van de AlG 
uitgereikt tijdens de proclamatieplechtigheid van de nieuw gepromoveer
de ingenieurs in de Aula of tijdens de Algemene Vergadering. 
Daarnaast zorgt de AlG ook elk jaar voor het inrichten van een aantal sta
ges in bedrijven voor studenten tijdens de vakantie. Sedert enkele jaren 
wordt een wisselbeker AlG uitgereikt, na een vriendschappelijke bowling
wedstrijd tussen AlG-leden en studentenleden van de Vlaamse Techni
sche Kring. 

2.8. Prijzen van de AlG 

Naast de studentenprijzen worden ook volgende prijzen door de AlG be
heerd: 
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- de AlG-Prijs: (nu 50.000 F) toegekend vanaf 1959 aan een AlG-er die 
minstens vijf jaar lid is oflid is sinds zijn afstuderen, ter beloning van een 
wetenschappelijke verhandeling (driejaarlijks) 

- de Prijs Prof. DE MEULEMEESTER-PIOT: vanaf1957 (100.000 F) toegekend 
aan een Belgisch ingenieur ter bekroning van een oorspronkelijk onder
zoekswerk op het gebied van de textieltechnologie of toegepaste mecha
nica (driejaarlijks) 

- De GOUDEN MEDAILLE MAGNEL: een internationale onderscheiding om 
de vijf jaar uitgereikt vanaf1959 ter bekroning van een kunstwerk dat een 
belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of voor
spanning inhoudt. 

De Gouden Medaille Gustave Magnel werd toegekend: 
In 1959 aan ir. N. ESQUILLAN (France) voor het ontwerp van "Voûte-coque 
sur plan triangulaire du Palais des Expositions de Paris" ; 
In 1963 aan ir. P. BLOKLAND (Nederland) voor het ontwerp van "De nabla-
liggers van de spuisluis in het Haringvliet"; ')' 
In 1968 aan Prof. Dr. Ing. F. LEONHARDT (Bundesrepublik Deuschland) 
voor het ontwerp van "Die Brücke über den Rio Caroni Venezuela'" 
In 1973 aan Dr. Ing. U. FINSTERWALDER (Bundesrepublik Deutschland) 
voor het ontwerp van "Die Wartungshalle V des Rhein-Main Flughafens 
Frankfurt" ; 
In 1979 aan ir. René DE KEYSER (België) voor het ontwerp van "De Viadukt 
te Houffalize"; 
In 1984 aan Dr. Ing. E.h. HANS WITTFOHT (BundesrepublikDeutschland) 
voor het ontwerp van "Die Autobahnbrücke über das Siegtal in Siegen
Eiserfeld" . 

2.9. Publikaties van de AlG 

De AlG heeft sedert haar ontstaan een maandblad (bulletin mensuel) ge
publiceerd, waarin een aantal vaste rubrieken voorkomen: mededelingen 
van het bestuur, lidgeld, verslagen over de vergaderingen van de afdelin
gen, nieuwe leden, adresveranderingen en wijzigingen van functie van de 
leden, plaatsaanbiedingen en vragen om betrekkingen, lijst van ontvangen 
publikaties, alsook diverse berichten zoals het bekendmaken van het AIG
teken, tentoonstellingen, congressen enz. Daarnaast werden ook de "An
nales" uitgegeven waarin wetenschappelijke bijdragen werden opgeno
men die alle domeinen van de ingenieurswereld bestrijken. In die annales 
vindt men o.a. bijdragen van onze belangrijkste Gentse geleerden: Mas
sau, Boulvin, Keelhoff, Magnel. Zij brachten een getuigenis in België en in 
het buitenland van de wetenschappelijke waarde van het onderwijs op de 
Speciale Scholen van de Rijksuniversiteit te Gent. Zo publiceerde Prof. 
Massau zijn theorieën over grafische integratie en Prof. Boulvin zijn "dia
gramme entropique" voor het eerst in de AlG-Annalen. Deze Annalen 
werden gepubliceerd van 1887 tot 1956. Vanaf 1957 werd ter vervanging 
van ~e .Annalen e~n gespecialiseerd tijdschrift "C" uitgegeven, gewijd aan 
de CIVIele Techl11ek en behorende tot de reeks "Acta Technica Belgica". 
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Een uitwisselingsprogramma werd ingevoerd met de andere technische 
tijdschriften die in het kader van de U.B.T.T. (Unie van de Belgische Tech
nische Tijdschriften), geleidelijk werden opgericht. 

2.10. De voorzitters van de AlG 

Ir. Oscar Dutilloeul (1876-1882) 
Ir. Arthur Clermont (1882-1885) 
Ir. Hippolyte de Matthys (1885-1888) 
Ir. Héliodore Morelle (1888-1891) 
Ir. Théodore Verstraeten (1891-1894) 
Ir. Arthur Dubois (1894-1897) 
Ir. Alphonse Debeil (1897-1900) 
Ir. Emile Wykowski (1900-1903) 
Prof. Ir. Junius Massau (1903-1906) 
Ir. Armand Flamache (1906-1909) 
Ir. Edouard Prisse (1909-1912) 
Ir. Désiré Bouckaert (1912-1919) 
Ir. Emile Camerman (1919-1922) 
Ir. Victor Van Lint (1922-1925) 
Ir. Tobie Cia es (1925-1928) 
Ir. Richard Campus (1928-1931) 
Ir. Hubert de Ie PaulIe (1931-1934) 
Ir. Léon Bonnet (1934-1937) 
Ir. Marcel Castiau (1937-1940) 
Ir. Maurice Berger (1940-1943) 
Ir. Paul De Heem (1943-1946) 
Prof. Ir. Jean N. Cloquet (1946-1949) 
Ir. Léon Marcel Chapeaux (1949-1952) 
Ir. Sylvain Blockmans (1952-1954) 
Ir. Emile Desorgher (1955-1958) 
Prof. Ir. Frits Malschaert (1958-1961) 
Ir. Corneil Briquet (1961-1964) 
Ir. Alfred Jacops (1964-1967) 
Prof. Ir. Jean De Ries (1967-1970) 
Prof. Ir. Jan L. Cnops (1970-1973) 
Ir. Henry Mainil (1973-1976) 
Ir. Antoine Lombart (1976-1979) 
Ir. Yolande Kreps-Heyndrikx (1979-1982) 
Ir. Robert De Pecker (1982-1985) 
Ir. Maurice Thys (1985-) 
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3. DE KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURSVERENI
GING (K.V.I.V.) 

3.1. Stichting van de KVIV 

Bij gebrek aan een Nederlandstalige studentenvereniging stichtten in 1924 
enkele Vlaamse studenten die alle te Gent in de Franse taal moesten stude
ren een Vlaamse Technische Kring (V.T.K). Het zijn in wezen oud leden 
ven de V. T.K die in 1928, nu hun afstuderen, zijn overgegaan tot het stich
ten van een Vlaamse ingenieursvereniging. De intiatiefnemers nl. de inge
nieurs Mariman, Van Boexstaele, Sano, Stuckens waren allen oud studen
ten van onze Universiteit. De stichtingsvergadering vond plaats in het 
toenmalige hotel Wagner te Antwerpen op 23 december 1928. In haar eer
ste statuten stelde de jonge vereniging zich tot doel: 
- "het behartigen van de maatschappelijke belangen van de ing~nieurs 
- het bevorderen van de wetenschap en de kunde van de ingenieur in de 

meeste uitgestrekte betekenis 
- de technische wetenschappen in dienst te stellen van het Vlaamse volk". 

3.2. Integratie van de schoolverenigingen in de KVIV 

Geleidelijk werden in de loop der jaren de tegenstellingen of de "concur
rentie" tussen de schoolverenigingen enerzijds en de VIV anderzijds 
steeds kleiner en waren talrijke Vlaamse ingenieurs lid én van de KVIV én 
van een schoolvereniging. Dit werd door velen als een versnippering van 
middelen en inzet aangevoeld, daar deze verschillende ingenieursvereni
gingen veelal naast elkaar streefden naar dezelfde of gelijkaardige doelein
den. Er ontstond dan ook geleidelijk een gevoel van onbehagen over deze 
versnippering en in 1967 werden pogingen ondernomen om te trachten 
tot een meer rationele toestand inzake ingenieursverenigingen in België te 
komen. Er werd toen door Prof. D. Vandepitte namens de KVIV een do
cument 'Bestel der ingenieursverenigingen in België' gepubliceerd, dat 
destijds weinig weerklank vond bij de Franstalige ingenieurs. In 1971 wer
den contacten gelegd met de Schoolverenigingen van Gent (AlG) en Leu
ven (VILv). Na jarenlange besprekingen werden aanpassingen aan de 
KVIV-statuten en aan het Huishoudelijk Reglement KVIV voorgesteld, 
waardoor de schoolverenigingen de mogelijkheid kregen via de op te rich
ten GSV (Groepering School-Verenigingen) in de KVIV-structuur te wor
den geintegreerd. Om opportuniteitsredenen werd de formule van asso
ciatie via een protocol tussen partijen uitgewerkt tussen de KVIV en de be
staande schoolverenigingen van de Vlaamse faculteiten Leuven en Gent, 
zowel toegepaste wetenschappen als landbouwwetenschappen. Op 6 
maart 1975 werd het protocol van associatie en samenwerking tussen 
KVIV en de Schoolverenigingen ondertekend namens: 
- de Algemene Vereniging van Ingenieurs uit de Universiteit te Gent 

(AlG); 

• 

• 
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- het Verbond van Ingenieurs afgestudeerden van de Fakulteit Landbouw
wetenschappen van de universiteit te Gent (VIFL-RUG) 

- de vereniging van Burgerlijk-Ingenieurs uit de Katholieke Universiteit 
Leuven (VILv); 

- het Verbond van Ingenieurs van de Fakulteit Landbouwwetenschapen 
van de Katholieke Universiteit Leuven (VIFL-KUL) 

- de Vereniging van Ingenieurs van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en 
de Universite Libre de Bruxelles (ULB) (AIBr-Nederl.vleugel); 

- de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. 
Later trad ook de Koninklijke Vereniging der'Burgerlijke Ingenieurs af
komstig van de Applicatieschool van de Artillerie en de Genie toe tot de 
associatie. Hiermede was een nieuwe periode in het verenigingsleven voor 
de ingenieurs aangebroken. Thans is de toestand zo dat alle Nederlandsta
lige ingenieurs via hun schoolvereniging lid zijn van de Koninklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging. Een soortgelijke toestand heeft zich ont
wikkeld bij de Franstalige ingenieurs die nu gegroepeerd zijn in de "Federa
tion des Associations Belges d'lngénieurs" beter gekend als FAB!. 

3.3. Organisatie van de KVIV 

De hoogste instantie van de KVIV is de algemene vergadering van de le
den. De vereniging wordt beheerd door een Raad, die haar dagelijkse acti
viteit toevertrouwt aan een Dagelijks Bestuur. Nevens een Raad van Be
heer en het Dagelijks bestuur beschikt de vereniging ook over een Algeme
ne Raad, hoofdzakelijk samengesteld uit oud-voorzitters, waarop een be
roep kan gedaan worden als belangrijke of moeilijke problemen dienen te 
worden opgelost. 
De activiteit van de vereniging wordt ter harte genomen door: 
- het Centrum voor Uitbouw van het Ingenieursberoep 
- het Technologisch Instituut 
- de gewestelijke afdelingen 
- de groepering van de schoolverenigingen waaronder die van AlG 
- een jongerenkomitee 
- een semoren groep 

3.4. KVIV publicaties 

Zoals overigens zowat elke ingenieursvereniging heeft de KVIV in de loop 
der jaren diverse publikaties tot stand gebracht. 
Periodieke uitgaven van de KVIV of in opdracht door haar uitgegeven: 
- Het Ingenieursblad 
- KVIV-Huishoudelijke Mededelingen 
- Journal A, officieel orgaan van de federatie BIRA-IBRA en van de Afde-

ling Regeltechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (NL), 
driemaandelijks tijdschrift 

- Journalof Computational and Applied Mathematics (CAM), officieel 
orgaan van de Computational and Applied Mathematics Group V.Z.w., 
driemaandelijks tijdschrift. 
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Andere uitgaven van de KVIV zijn de: 
- Verhandelingen en Rapporten van de Internationale Havenkongressen, 

die sinds 1949 door de KVIV te Antwerpen worden georganiseerd 
- PRP-Automation (Paper, Rubber and Plastics) ingevolge de om de vier 

jaar georganizeerde symposia 
- KVIV-ledenlijst 
- lezingen, gehouden in het raam van het Centrum voor Technische Op-

leiding (CTO) en het Instituut voor Technische Volksopleiding (ITVO). 
Het Tijdschrift van de KVIV. 

Nadat op 23 december 1928 de Vlaamse Ingenieursvereniging was ge
sticht, werd weldra de noodzaak ondervonden om, zoals de meeste vereni
gingen, bepaalde mededelingen te doen aan haar leden. Daar Onm iddellij
ke oprichting van een eigen orgaan vooralsnog onmogelijk bleek, - zulks 
wegens het te geringe (l a ntalleden en het gebrek aan de nodige fmanciële 
middelen -, werd gebruik gemaakt van de door het Vlaam Ek~nomisch 
Verbond geboden mogelijkheid om in de 'VEV-Berichten' een rubriek te 
openen 'Mededelingen van de Vlaamse Ingenieursvereniging' . De jonge 
Vlaamse Ingenieursvereniging zou van 1932 af een eigen orgaan uitgeven; 
het eerste nummer van 'het Tijdschrift van de Vlaam e Ingenieursvereni
ging', ver cheen in juü 1932 onder de benaming 'Technische Mededelin
gen der Vlaamse lngenieur vereniging'. In 1933 werd dit een tweemaande
lijks tijdschrift, dat een nieuwe titel kreeg: 'Tijdschrift van de Vlaamse In
genieursvereniging'. Van 1935 af tot en met 1964 verscheen het tijdschrift 
maandelijks van 1965 af tot 1975 werd de frequentie opgevoerd tot 20 
nummers per jaargang. Sinds 1976 was het tijdschrift opnieuw maande
lijks. In 1983 werden de huishoudelijke mededelingen opgenomen in een 
nieuw opgericht veertiendaags technisch blad 'Technivisie'. 

3.5. De voorzitters van de KVIV 

In de loop van de voorbije 58 jaar is de KVrv uitgegroeid van een vereni
ging van enkele jonge voortvarende' ingeni.e~.rs tot de machtige .en 
bloerende groepering van nagenoeg alle burgerlijk en landbouwkundige 
ingenieurs uit het Vlaamse landsgedeelte. De Algemene Voorzitters die 
elk voor een periode van twee jaar de vereniging hebben geleid, hebben 
hierin een belangrijke rol gespeeld. Onder hen vinden wc een groot aantal 
ingenieurs uit de Speciale School te Gent. 

Ir. O.F. Mariman t (1928-1931) 
Ir. P.E.M. Stevens t (1931-1933) 
Prof. Ir. O.A. Gaeremynck t (1933-1935) 
Ir. ].E. Bijls t (1935-1937) 
Ir. K. Vergeynst t (1937-1939) 
Ir. AI. Bijls t (1939-1941) 
Prof. Ir. O.M. Peters t (1941-1943) 
Ir. H.C.W. Faure t (1943-1945) 

t 

• 

Prof. Ir. R. van Cauteren (1945-1947) 
Ir. H.A Clerckx t (1947-1949) 
Prof. Ir. F.]. Vanderheyden t (1949-1951) 
Ir. E. Rombaut (1951-1953) 
Prof. Ir. P. Heymans t (1953-1955) 
Ir. V. Parein t (1955-1957) 
Ir. G.A Schroeyers t (1957-1959) 
Prof. Ir. W. Soete (1959-1961) 
Ir. G. Vandermeulen t (1961-1963) 
Prof. Ir. D. Vandepitte (1963-1965) 
Ir. M. Deberdt (1965-1967) 
Ir. ]. Renard t (1967-1969) 
Prof. Ir. H.P. Debruyn t (1969-1971) 
Ir. E. de Nollin t (1971-1973) 
Ir.]. Dirickx (1973-1975) 
Prof. Ir. M. Willems (1975-1977) 
Prof. Dr. Ir. P. de Meester (1977-1979) 
Lt. Gen. b.d. Ir. L. Teysen (1979-1981) 
Ir. R. de Paepe (1981-1983) 
Ir.]. Van Hemelen (1983-1985) 
Prof. Ir. R. Dechaene (1985- ) 
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Het moet als een van hun verdiensten erkend worden, dat de toenmalige 
wetgevers van meet af aan een ingenieursschool verbonden aan de Rijks
universiteit te Gent. De nieuwe staat België zou inderdaad een korps inge
nieurs van universitair niveau nodig hebben. 

Het sterk "exacte" karakter van de opleiding gedurende de eerste twee jaar, 
met name de Voorbereidende School, nu beter gekend als de Kandida
tuur, kan verklaard worden door het feit dat de lessen voor een groot deel 
gemeenschappelijkwaren met die van de kandidatuur in de wis- en natuur
kunde. De "Toegepaste Wetenschappen" was immers aanvankelijk een af
deling van de "Faculteit der Wetenschappen", alhoewel in feite een Poly
technische School voor ingenieurs, met een sectie voor conducteurs. 

Het fundamentele karakter dat aan het onderwijs van de technische vak
ken werd gegeven, zal het grote verschil uitmaken tussen de opleiding tot 
burgerlijk ingenieur en de veel later ingevoerde opleiding tot technisch, nu 
industrieel, ingenieur. 

1. DE VOORBEREIDENDE SCHOOL 

De School voor Burgerlijke Bouwkunde en de School voor Kunsten en Fa
briekswezen hadden elk een "Voorbereidende School", gevolgd door een 
"Speciale School". De Voorbereidende School verzorgde de eerste twee 
jaren van de opleiding, en verleent sinds 1890 de wettelijke graad van kan
didaat-ingenieur, althans in de School voor Burgerlijke Bouwkunde. In de 
School voor Kunsten en Fabriekswezen leidde de Voorbereidende School 
tot de wetenschappelijke graad van "élève ingénieur civil". De twee stu
dieprogramma's verschilden in hun graad van moeilijkheid, maar bevat
ten vrijwel dezelfde vakken nodig voor een gedegen ingenieursvorming. 

In de loop der jaren verschilden de titels van de cursussen wel eens, maar 
hieronder gebruiken we hun meest courante benaming. In het studiepro
gramma van de wettelijke graad van kandidaat ingenieur figureerden voor
namelijk: 
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- Analytische Meetkunde, voor het eerst (1835) gedoceerd door Prof. E. 
Manderlier ("Analyse géométrique"). Onder zijn opvolgers komen be
kende namen voor als: N. Le François (1851), F. Dauge (1863),]. Mister 
(1880), C. Servais (1885), Ch. Dusausoy (1892), E. Fagnart (1896), A. Lem
brechts (1923),]. Bilo (1952). 

- Hogere Algebra, eveneens voor het eerst gedoceerd door ProE E. Man
derlier ("Analyse algébrique"), en na hem door F. Dauge, M. Mansion 
(1879), C. Servais (die determinanten in de cursus introduceerde, 1892), 
E. Fagnart (1896), A. Lembrechts ("Hogere algebra met de determinan
tentheorie", 1930), en F. Wuytack (1979). 

- Beschrijvende Meetkunde en Toegepaste Beschrijvende Meetkunde met 
als docenten E. Manderlier, T. Verstraeten (die de "steensneden" intro
duceerde, 1885),]. Van Rysselberghe (1891) met F. Wolters, A. Claeys 
(1910), A. De Baets (1947). '>; 

- Differentiaal- en Integraalrekening, ook elders eenvoudig Analyse ge
noemd, zoals de eerste cursus in 1835 van ProE J. Timmermans, die ver
maard was door zijn "Traité de calcul différentiel et de calcul intégral". 
Zijn onderwijs werd voortgezet door de professoren N. Le François 
(1854), P. Mansion ("Analyse supérieure", 1874),]. Mister (1880), Ch. 
Dusausoy ("Analyse", 1892), E. Fagnart (1896), F. Wolters ("Analyse infi
nitésimale", 1898), A. Demoulin (die de differentierekening en variatiere
kening bijvoegde, 1902), L. Casteels ("Analyse", 1927), C. DeJans (1923), 
F. Backes (1950). 

- Analytische Mechanica, voor het eerst (1835) gedoceerd door ProE ]. 
Timmermans, (hij voerde o.a. het principe van virtuele snelheden in), en 
vervolgens door de professoren M. Schaar ("Analyse mécanique ratio
nelle", 1864), C. Andries (1878),]. Mister (1880),]. Massau ("Mécanique 
analytique", 1878 en "Mécanique céleste", 1884, waarbij hij de vectorre
kening introduceerde), E. Fagnart (1896), E. Wasteels (ook "Cinémati
que pure", 1899), M. Stuyvaert ("Rationele mechanica", 1919), H. Van
derlinden (1935). 

De parallelle vakken gedoceerd voor de "leerlingen civiel ingenieur" heet
ten "Statique" en "Dynamique" (ProE ]. Manilius, E. Haerens, E. Was
teels, P. Raes). 

_ Grafostatica. Dat vak werd later ingevoerd, bij de wet van 1890. Het was 
de vermaarde ProE]. Massi~, auteur van het bekende "Mémoire sur l'in
tégration graphique", die de cursus voor het eerst in 1892 doceerde. Hij 
doceerde ook zijn theorie van de nomogrammen ("Théorie des aba
ques", die later door d'Ocagne "Nomografie" zal genoemd worden). 
Grafostatica en Nomografie werden later onderwezen door de professo
ren E. Waste els (1899), A. Mertens (1909), P. Raes (1925) en E. Loones 
(1959). 

• 
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- Sterrenkunde, met opeenvolgende titularissen Ch. De Cuyper (1846), N. 
Le François (1851), E. Boudin (1857), F. Dauge (1858), Ch. Dusausoy 
("Astronomie et géodésie, astronomie physique", 1892), L. Casteels 
("Grondbeginselen van de sterrenkunde", 1923), H. Vanderlinden 
(1930), P. Dingens ("Beginselen der sterrenkunde en der geodesie", 1946). 

- Waarschijnlijkheidsrekening. De cursus werd voor het eerst opgesteld 
door ProE E. Boudin (1846), die ook de foutentheorie introduceerde. 
Opeenvolgende titularissen waren de professoren P. Mansion (1892), E. 
Fagnart (1896), A. Claeys (1917), L. Casteels ("Grondbeginselen van de 
waarschijnlijkheidsrekening", 1923), P. Dingens ("Waarschijnlijkheidsre
kening met inbegrip van de theorie der waarnemingsfouten", 1952). 

De opleiding in de Voorbereidende School of Kandidatuur was dus blijk
baar sinds het begin hoofdzakelijk gebaseerd op een streng wiskundige 
vorming, alhoewel toch afgestemd op de technische toepassing. Specifiek 
was, dat de student metterdaad werd "begeleid". Die begeleiding werd met 
de tijd meer adequaat gemaakt. ProE F. Dauge reorganiseerde de Voorbe
reidende School, en voerde het "inwendig regime" in, waarin de studenten 
regelmatig aangaande hun kennis van de leerstof werden getoetst. ProE C. 
Andries gaf aan de Voorbereidende School een nieuwe richting, o.a. door 
de invoering van "praktische oefeningen". 

Die voorbereidende opleiding van de ingenieur was echter niet te eenzij
dig gebaseerd op de wiskunde. ProE Andries was er zich van bewust dat 
een ingenieur ook goed moest kunnen tekenen, zowel met de losse hand 
als met de lat. Zowel voor de "kandidaat ingenieur" als voor de "leerling ci
viel ingenieur" introduceerde hij een cursus "Dessin à main levée" en een 
cursus "Epures". Zelfs "Esquisses et dessins d'architecture" kwam voor op 
het programma van de graad van "leerling civiel ingenieur", want dit was 
hetzelfde als van de graad "leerling architect". "Architecture civile" stond 
trouwens ook op het studieprogramma. Er was immers sinds 1838 een 
"School voor Architectuur" bij de School voor Burgerlijke Bouwkunde ge
voegd. 

Naast de wiskunde, zijn natuurkunde en scheikunde ook altijd zuilen ge
weest van het onderwijs in de Voorbereidende School. 
Voor beide graden waren er cursussen in proefondervindelijke natuurkun
de, maar voor de "kandidaat ingenieurs" waren er ook in wiskundige na
tuurkunde. Bekende namen van docenten zijn F. Donny, H. Schoentjes 
(die de materies licht, warmte en elektriciteit in zijn "Cours de physique 
expérimentale" introduceerde, en ook vanaf1905 een "Cours d'éléments 
de physique mathématique" doceerde), P. Drumaux, R. Moens ("Proefon
dervindelijke natuurkunde en beginselen van de wiskundige natuurkun
de"), P. Mortier. 

De scheikunde werd aanvankelijk onderwezen door Prof. D. Mareska, bij
gestaan door F. Donny. Het onderwijs in de scheikunde alhier werd ver-
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maard dank zij de beroemde A. Kekule von Stradonitz, die aan de RUG 
doceerde van 1858 tot 1867, als titularis van de "Chaire de chimie généra
Ie". Opvolgers waren Prof. T. Swarts, L. Gensche ("Beginselen der algeme
ne anorganische en organische scheikunde", R. Goubau ("Algemene 
scheikunde"). Prof. F. Nelissen onderwees "Cours d'éléments de chimie" 
voor de "leerlingen civiel ingenieur" en Prof. M. Desmet "Beginselen der 
scheikundige technologie" voor de eerstejaars burgerlijk conducteur. 

De huidige titularissen van de reeds aangehaalde vakken kwamen tot hier
toe niet aan bod en dit met opzet: ze figureren namelijk binnen de studie
programma's die vernieuwd werden in de eerste helft van de jaren zeven
tig, ,en ook (maar minder drastisch) in 1980. Voordien was hetvakkenpak
ket in het studieprogramma Voorbereidende School sinds vele decennia 
vrijwel onveranderd gebleven, hoewel de inhoud van de vakken voortdu
rend evolueerde. Vooral die Voorbereidende School, ofKandidatuur, on-
derging tussen 1971 en 1976 een diepgaande reorganisatie. '>; 

Een reden daarvoor was, dat de exponentiële groei van de technologie op 
alle gebieden de drie jaren van de Speciale School overbelastte. Een andere 
reden was de wens om de motivatie van de student ingenieur te versterken 
door aanwezigheid van technische vakken reeds in de kandidatuur. Be
paalde technische cursussen werden derhalve vanuit de "proeven" (of Spe
ciale School) naar de Kandidatuur verplaatst. 

Men wenste evenwel de wiskundige basis niet te verzwakken. Analytische 
Meetkunde (prof. J. Bilo en Prof. R. Delanghe), De hogere Algebra (prof. 
F. Wuytack en Prof. R. Delanghe), Wiskundige Analyse (prof. F. Kulias
ko), Theoretische Mechanica (prof. R. Mertens), De Beginselen der Waar
schijnlijkheidsrekening en de Theorie der Waarnemingsfouten (Prof. P. 
Dingens), bleven samen, zoals vroeger de wiskundige zuil vormen. Ook 
de Algemene Natuurkunde en de Beginselen der Theoretische en 
Wiskundige Natuurkunde (prof. P. Mortier, Prof. W. Wieme) en De Alge
mene Scheikunde en de Beginselen der Fys.ische Scheikunde, zowel 
"Anorganische" (Prof. Z. Eeckhaut), als "Organische" (Prof. M. Vandewal
Ie) bleven de twee andere zuilen van vroeger. 

Maar de intrede van de computer had tot gevolg, dat daarop gerichte cur
sussen, zoals Gebruik van Ordinatoren, Programmeren en Numerieke 
Methoden (Prof. C. Grosjean), werden ingevoerd. Wegens het nu couran
te gebruik van die "numerieke methoden", verdwenen klassieke cursussen 
als Beschrijvende Meetkunde en Grafostatica, behalve waar ze nog nuttig 
konden zijn, b.v. voor architecten en bouwkundigen. 
Dit laatste aangehaalde voorbeeld helpt verklaren hoe de tweede Kandida
tuur burgerlijk ingenieur gesplitst werd in "richtingen", ondanks een toch 
aanzienlijk pakket gemeenschappelijke cursussen, wat aansluit bij de to
taal gemeenschappelijke eerste Kandidatuur. 

ft 
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Het laatstgenoemde vergt toch een correctie: de cursus Elementaire 
Vormstudie (Prof. G. De Leye) is een bijzondere cursus voor de richting 
Archi tectu ur. 

De specifieke cursussen voor de verschillende richtingen waarborgen een 
geschikte voorbereiding tot, en zelfs een initiatie in de voor het volgend 
jaar te kiezen diplomarichting. 

Zonder het studierooster integraal te willen reproduceren, pogen we toch 
de essentie van die verschillende richtingen weer te geven: 

Richting Architectuur 
Hier vindt men de beschrijvende, en toegepaste beschrijvende meetkun
de, alsook de grafostatica (Prof. G. De Leye) terug. Bepaalde cursussen in 
de architectuur (Prof. G. De Leye en J. Kint) zijn afkomstig uit de vroegere 
"proeven" van de Speciale School. Voor die richting nuttig geachte cursus
sen, zoals Mineralogie (Prof. W. De Breuck) en Mens en Milieu (Prof. J. 
Quackelbeen) komen uit andrre faculteiten. 

Richting Burgerlijke Bouwkunde 
Ook beschrijvende, en toegepaste beschrijvende meetkunde en grafostati
ca, zoals in de richting Architectuur, eveneens Mineralogie. Een paar van 
de cursussen in architectuur van Prof. De Leye (o.a. Constructie van Ge
bouwen). Maar een aanvullend stuk Wiskundige Analyse. 

Om evidente redenen kozen beide richtingen een cursus Warmteleer uit 
het pakket Algemene Natuurkunde. 

Richting W erktuigkunde-e1ektrotechnie~ Scheepsbouw 
Hier werd enkel Beschrijvende Meetkunde behouden (niet de cursus 
"Toegepaste Beschrijvende Meetkunde"), omwille van een afnemend, 
maar toch nog wezenlijk belang van het vak voor bovengenoemde studie
richtingen. Bijkomende Wiskundige Analyse neemt minder uren in beslag 
dan bij de richting Burgerlijke Bouwkunde, maar de Theoretische Mecha
nica wordt doorgezet. Cursussen, die als technisch beschouwd kunnen 
worden, en vroeger pas in de Speciale School werden gedoceerd, komen 
hier reeds op het programma: Stromingsleer (G. Tison), Inleiding tot de 
(elektrische) Netwerkanalyse(M. Vanwormhoudt), Metaalkunde a. Dile
wijns), Aanwending van de Brandstoffen (R. Minne), Mechanische Bewer
kingen (C. Dekoninck). Die tweede Kandidatuur heeft dus voornamelijk 
een werktuigkundige inslag. 

Richting Elektriciteit - Zwakstroom 
Ook hier aanvulling van Wiskundige Analyse en Theoretische Mechani
ca. Gezien het fysica-gerichte karakter van de studies, komen meer uitge
breide, natuurkundige Warmteleer en Quantummechnica CW· Wieme) 
voor in het programma. Natuurlijk Inleidjng tot de Netwerkanalyse, 
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maar toch ook een werktuigkundige cursus Mechanische Bewerkingen. 
De student moet verder kiezen tussen Kristallografie a. Vennik) en Me
taalkunde. De armslag van de student bij de samenstelling van zijn eigen 
studieprogramma (die later in de proeven nog meer aan bod komt) uit zich 
hier reeds eventjes: één of meer cursussen naar keuze uit het programma 
'van de Universiteit. 

Richting Metaalkunde, Scheikunde, Textiel 
Gezien een gemeenschappelijke belangstelling, komen hier meer schei
kundige cursussen voor: eenmeer geavanceerdeAlgemene Scheikunde en 
de Beginselen der Fysiscbe Scheikunde : de Organische Scheikunde (2e 
deel) en Anorgaruscbe Industriële Chemie. NatuurlijkookAlgemene Me
tallurgie en Kristallografie. Ook Qtantummecbaruca. Maar toch ook een 
aanvulling Theoretische Mechanica, Stromingsleer en Tecbnische Ther
modynamica. 

Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 
Om bepaalde administratieve redenen dient de Kandidatuur burgerlijk 
natuurkundig ingenieur apart vermeld te worden (wetenschappelijke 
graad). De eerste Kandidatuur is nochtans qua studieprogramma identiek 
met de gewone eerste Kandidatuur burgerlijk ingenieur, en de tweede Kan
didatuur identiek met die van de richting Elektriciteit-zwakstroom. 

Overeenkomstig een wettelijke beschikking, volgen alle studenten de cur
sus Staat- en Sociale Huishoudkunde (voormaals Prof. A. Vlerick) en Be
ginselen van het Nijverheidsrecht a. Petit). Het is de wens van de wetgever 
de burgerlijk ingenieur bewust te weten van de sociale en economische 
structuur van de maatschappij. Nog andere "utilitair-maatschappelijke" 
cursussen werden op initiatief van de afdelingen in het studieprogramma 
van de "proeven" in de Speciale School ingevoerd. 

2. DE SPECIALE SCHOOL 

Pas in de Speciale School, met haar eerste, tweede en derde proef, onder
scheidt men de verschillende diplomarichtingen, in de wandeling ook "af
delingen" genoemd. 

Bepaalde specifieke vakken vormen de kern van het onderwijs in een afde
ling. Ook bepaalde diensten en laboratoria zijn er grondvesten van. Een 
dienst geeft een logistieke steun aan het onderwijs in zijn vakgebied, en in 
zijn laboratorium wordt de desbetreffende wetenschap uitgediept en be
vorderd. De titularis van een of verscheidene cursussen die handelen over 
een vak, is in de regel ook directeur-diensthoofd van de bijhorende dienst, 
met seminarie of laboratorium. De titularis kan aldus het vereiste weten-
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schappelijk peil van zijn cursussen handhaven, dank zij de wetenschap
pelijke prestaties die in zijn dienst worden geleverd. 

Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een grote diversi
teit van personen. De studenten-ingenieurs zetten in het kader van hun af
studeerwerk de eerste stappen in de wereld van het wetenschappelijk on
derzoek onder leiding van stafPersoneel. Onderzoeksprojecten van afge
studeerden hebben geleid tot talrijke publikaties, doctoraten of aggregaties 
voor het hoger onderwijs. De wetenschappelijke medewerkers zijn ofwel 
vast verbonden aan het laboratorium (RUG) ofwel bursalen van een of an
der wetenschappelijk onderzoeksfonds, zoals het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) of het Instituut voor Weten
schappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL). 

Er wordt actief deelgenomen aan de werkzaamheden van internationale 
en nationale wetenschappelijke verenigingen. 

De contacten, zowel met de industriële wereld als met binnen- en buiten
landse universiteiten en researchlaboratoria zijn veelvuldig en waardevol. 
Ze zijn de beste waarborg voor de kwaliteit, het nut en de toepasbaarheid 
van het gepresteerde werk in onderwijs en onderzoek. 

Naast eigen fundamenteel en technologisch speurwerk, is dienstverlening 
aan de industrie een courante taak van de universitaire laboratoria. Ze be
werkstelligen aldus ook de gewenste wisselwerking tussen industrie en uni
versiteit. 

In het volgende wordt aan elke "diplomarichting" een kapittel gewijd. 
Daarin worden slechts de vakken en de laboratoria belicht die hun wortels 
hebben in de betreffende afdeling, ofschoon het onderwijs in die laatste 
natuurlijk nog breder is uitgebouwd. 

2.1. Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur (BB) 

Zoals hoger uiteengezet was deze graad de eerste die onder de benaming 
"ingénieur des ponts et chaussées", later "ingenieur des constructions civi
les", in 1838 werd opgericht. Tot in 1890 kon men hem enkel te Gent beha
len en nadien toegang krijgen tot het Korps van Bruggen en Wegen. Aldus 
werd hij gedurende lange tijd beschouwd als de voornaamste opleiding 
die aan onze universiteit gegeven werd. 

Het is een feit dat het programma zwaar en veelzijdig was opgevat. In deze 
discipline bestonden tevens de wetenschappelijke graad van ingenieur der 
burgerlijke genie (vroeger ingénieur civi!), in 1850 opgericht, en de weten
schappelijke graad van burgerlijk conducteur, in 1838 inges teld. Deze we
tenschappelijke graden werden respektievelijk afgeschaft in 1963 en in 
1969. 
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Tijdens de opleiding dient thans de keuze voor deze richting reeds ge
maakt in de tweede kandidatuur (richting Burgerlijke Bouwkunde). In de 
daaropvolgende drie "proeven" komen als voornaamste verplichte cursus
sen voor: Weerstandsvermogen der Materialen, Berekening van Con
structies, Gewapend Beton en Spanbeton, Grondmechanica en Funde
ringstechniek, Hydraulica en Aërodynamica, Constructie van Gebouwen, 
Metaalbouw, Topografie, Fotogrammetrie en enkele cursussen recht
streeks behorend tot het domein van de burgerlijke bouwkunde, zoals de 
Wegenbouw, Bruggenbouw, Waterbouwkundige werken. 

Benevens cursussen als Informatica, Inleiding tot de Werktuigkunde en 
tot de Elektrotechniek, de Metaalkunde, de Kennis der Niet-Metalen, e.a. 
die de opleiding veelzij dig maken, dient een selectie te worden gemaakt uit 
een ruime waaier technische en sociale keuzevakken. 

Hieronder worden de specifieke vakken beschreven die de kern uipnaken 
van het onderwijs binnen de afdeling "Burgerlijke Bouwkunde". 'Tevens 
worden de diensten en laboratoria voorgesteld die werkelijk tot die afde
ling behoren. 

2.1.1. WEERSTANDSVERMOGEN DER MATERIALEN 

Deze cursus, in Nederland "Toegepaste Mechanica of Sterkteleer" ge
noemd, werd tot 1934 gedoceerd door Prof. F. Keelhoff. Prof. J. Goossens 
volgde Prof. Keelhoff op in 1934. Prof. W. Soete werd in 1946 tot docent 
benoemd ter vervanging van Prof. J. Goossens, op rust gesteld. 

De cursus Technologie gedoceerd door Prof. J. Goossens (gedeelte meta
len) en door Prof. A. Cerulus (gedeelte hout en stenen), alsook de faculta
tieve cursus Lastechniek gedoceerd door Prof. J. Delaere werden geïnte
greerd in één cursus Technologie. In 1975, bij de hervorming van het on
derwijsprogramma in de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, omvatte 
de leerstoel volgende cursussen gedoceerd door Prof. W. Soete en zijn 
geassocieerden Prof. P. Boone, R. Vancrombru_gge en A. Vinckier: Elasti
citeit, Plasticiteit en Sterkteleer, Metaalbouw, Praktische Metaalkennis en 
Beproevingsmethoden, Kennis der Niet-Metalen, Elementen van Con
structie van Chemische Apparatuur, Uitwendige Bouw van Kernreakto
ren, partim: Metalen Constructie, Technologie van de Materialen in Ver
band met Ontwatering, Waterzuivering en Distributie van Drinkwater. 
Buiten leerstoel: Breukmechanica en Experimentele Methodes der Sterk
teleer (Spanningsmetingen). 

Toen Prof. W. Soete in 1982 tot het emeritaat werd toegelaten, werd hij op
gevolgd door Prof. A. Vinckier voor de leiding van het Laboratorium voor 
Weerstand van Materialen en Lastechniek, dat op dat ogenblik reeds 65 man 
telde, en voor alle technologische cursussen, waarvoor hij wordt bijgestaan 
door de geassocieerde professoren R. Vancrombrugge en P. Boone. De 
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cursussen Elasticiteit, Plasticiteit en Sterkteleer werden aan Prof. R. 
Dechaene toegewezen. 

Toen de gebouwen in de Sint-Pietersnieuwstraat klaar kwamen, verhuisde 
het laboratorium in 1936 van Heirnisse (thans Prof. Pirennestraat) naar het 
Technicum, waar twee verdiepingen van het complex werden ingenomen. 
Het laboratorium verdubbelde later zijn vloeroppervlakte, toen het labo
ratorium Magnel in 1975 verhuisde naar de nieuwe campus op Ardoyen; 
zo bezet het laboratorium thans vier verdiepingen van het centraal ge
bouw van het Technicum. 

De ernstige problemen die ontstonden bij de pas gebouwde metalen brug
gen over het Albertkanaal waren een aanleiding voor het laboratorium om 
zich te concentreren op het gedrag van gelaste constructies. Als mogelijke 
oorzaak van breuken en scheuren werd toen vooral gewezen op de grote ei
genspanningen die onvermijdelijk optreden bij het lassen. 

Praktische industriële metingen van eigenspanningen werden pas moge
lijk toen na de oorlog het laboratorium, als eerste in Europa, over rek
strookjes beschikte waarmede de techniek van het meten van eig~nspan
ning met de Mathar-boormethode zeer goed slaagde. Door dit succes 
werd het laboratorium vlug geconsulteerd door de industrie voor het me
ten van eigenspanningen in diverse constructies. Doch al gauw bleek dat 
de moeilijkheden die voorkwamen bij het lassen niet alleen konden toege
schreven worden aan eigenspanningen. De rol gespeeld door lokale ver
brossing door het lassen en door tal van onvermijdelijke lasfouten of ande
re rekconcentraties heroriënteerde het werk. Het invoeren van de lastech
niek als verbindingsprocédé deed de basis van de klassieke sterkteleer wan
kelen. Het bleek inderdaad al gauw dat dimensioneren door de spannin
gen te beperken tot een toelaatbare waarde in het elastische gebied een eer
der betwistbare benadering was, daar laseigenspanningen alleen al gelijk 
kunnen zijn aan de vloeispanning van het staal. Verder bleek het noodza
kelijk meer aandacht te wijden aan fYsische discontinuïteiten zoals kerven, 
scheuren en aan metallurgische aspecten zoals verouderen, waarvoor de 
ontwerpingenieur liefst de ogen sloot. 

Er rees dus een grote behoefte aan meer informatie over het gedrag van 
metalen constructies met eigenschappen en mechanische en metallurgi
sche fouten. Daar nu de lastechniek a priori eist dat het materiaal taai moet 
zijn, bleek dat de klassieke breukmechanische berekeningen, enkel toepas
baar voor materialen met een zuiver elastisch gedrag, geen bijdragen lever
den tot het voorspellen van het gedrag van gelaste constructies. 
Geconfronteerd met die toestand besloot het laboratorium het breukge
drag experimenteel te bestuderen door grote constructie-elementen aan 
proeven te onderwerpen waarin alle kritische lastoestanden worden gesi
muleerd. Door middel van trekproeven op brede al of niet gelaste platen 
met kunstmatig ingebrachte fouten kan men z.g. kritische fouten bepalen. 
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Gedeeltelijk zicht op een trekmachine van 
60 MN. Op deze machine worden de zoge
naamde "Wide-Plate" proeven uitgevoerd. 

Dergelijke proeven vereisten de bouw van nieuwe proef machines met tot 
nu toe ongekende capaciteit. Zo werden o.m. machines gebouwd van 
6000,8000 en 60000 kN trekkracht; deze laatste is lange tijd de sterkste ter 
wereld geweest. 

Door die mogelijkheid kreeg het laboratorium belangrijke opdrachten van 
de chemische, de nucleaire en de staalproducerende nijverheid. Niet al
leen de nationale maar ook tal van buitenlandse staalfabrieken hebben be
langrijke opdrachten gegeven aan het laboratorium. Die ontwikkeling gaat 
thans verder, vooral met transmissiepijpen voor de gas- en petroleumin
dustrie. Door de recente ontwikkeling van de grote stalen booreilanden in 
de Noordzee en het bouwen van grote opslagtanks voor vloeibaar aardgas 
ontstonden nieuwe, belangrijke activiteiten in het laboratorium. 

De interpretatie van deze grote trekproeven vereiste de ontwikkeling van 
een overzichtelijke globale techniek voor het meten van de vervormingen. 
Het gebruik van de moiré-interferentietechniek bracht hier een eenvoudi
ge en zeer efficiënte oplossing; de verfijning van deze techniek vereiste het 
gebruik van lasers, waardoor men in het domein van de holografie beland
de. Thans beschikt het laboratorium over zeer goede apparatuur voor het 
meten van vervormingen door middel van lasertechnologie. Nieuwe opti
sche technieken werden ontwikkeld door Prof. P. Boone; hierdoor groeide 
de faam van het laboratorium verder. Ook tal van andere disciplines doen 

• 

• 

Zicht op proefopstelling waarbij een druk
vat onderworpen wordt aan inwendige druk 
en een uitwendige koppel. Tijdens de proe
ven worden er spannings- en verplaatsings
metingen uitgevoerd . 
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beroep op de mogelijkheden geboden door de hologrammetrie, in het bij
zonder de orthopedie en de orthodontie. Nieuwe mogelijkheden voor het 
visualiseren van vervormingen door schokgolven en voor het niet-destruc
tieve opsporen van materiaalfouten worden onderzocht. 

Voor wat het gedrag van metalen bij hoge temperatuur betreft is het labo
ratorium één van de weinige in Europa die in staat zijn kruipproeven uit te 
voeren op drukvaten en pijpleidingen. Vier speciaal gebouwde ovens kun
nen vaten op kruip beproeven tot 650 oe onder een inwendige druk tot 
600 bar. Sedert een tiental jaren krijgen ook de materiaaleigenschappen bij 
zeer hoge temperaturen belangstelling en een actieve groep werkt aan het 
gedrag van metalen legeringen en van keramische materialen voor toepas
singen bij temperaturen ver boven de 800 oe, zelfs tot 1700 oe. Thans be
perken deze hoge temperatuurproeven zich tot kruip- en vermoeiings
proeven op kleine proefstaven, doch het is de bedoeling later deze activi
teit uit te breiden tot constructie-elementen. 

De afdeling Ketelbouw van het WTCM r:w etenschappelijk en Technisch 
Cel!trum van de Metaalverwerkende Nijverheid), toegevoegd aan de Bel
gische federatie Fabrimetal, is gevestigd in het laboratorium en voert er, 
met financiële hulp van het IWONL, collectieve onderzoeksprogramma's 
uit ten behoeve van zijn leden. 

De' werkzaamheden van het centrum hebben betrekking op de meeste 
dlllkapparaten zoals warmtewisselaars, industriële buisleidingen, opslag
tanks, stoomketels, drukreactoren en drukloos ketelwerk. Ze omvatten de 
verschillende fazen tijdens de fabricage van deze toestellen, namelijk de 
materiaalkeuze, het ontwerp, de berekeningen van de onderdelen en van 
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speciale details (met behulp van een computer), de warmtebehandelingen 
en andere lastechnische aspecten. De laatste jaren werd veel aandacht be
steed aan aftakkingen op cilinders, conUSsen en sferen belast door diverse 
combinaties van inwendige druk en uitwendige krachten. 

Voor het uitvoeren van proeven op modellen wordt meestal gebruik ge
maakt van de door het laboratorium zelf ontworpen proefinstallaties zoals 
de ketelpulsator voor het verrichten van vermoeiingsproeven met inwen
dige pulserende drukken tot 400 bar en een speciale installatie die toelaat 
de combinatie van inwendige druk en uitwendige vermoeiingsbelasting op 
proefmodellen toe te passen. 

Ook het "Research Centrum van het Belgisch Instituut voor Lastechniek" 
maakt deel van het laboratorium. Speciale belangstelling krijgen de pro
blemen van lasbaarheid van diverse metaallegeringen waarbij heden voor
al aandacht wordt besteed aan materialen voor "offshore" -constructies, 
cryogeen 9% Ni-staal (opslag vloeibaar aardgas) en hoogtemperatuurlege
ringen. Gepland wordt in de nabije toekomst in samenwerking met de in
dustrie het robotiseren van laser-lassen te ontwikkelen. 

In het laboratorium gaat de grootste aandacht zeker naar metalen, in het 
bijzonder staal. Maar ook kunststoffen, hout en composieten krijgen alle 
aandacht. De modernisering van het Laboratorium voor Elektronenmi
croscopie heeft nieuwe wegen geopend om diverse scheurmechanismen 
en verbrossingsverschijnselen bij het lassen in detail te bestuderen. In het 
laboratorium wordt in het kader van het International Institute of Wel
ding vooral aandacht besteed aan het fenomeen van scheuren bij het span
ningsvrijgloeien van constructies. 

In het laboratorium wordt onder leiding van Prof. Vancrombrugge be
langrijk onderzoek verricht naar het gedrag van pijpen, drukvaten en toe
behoren in diverse kunststoffen onder kruip, vermoeiing en dynamische 
belasting. Er werd een speciale dynamische brosse "Robertson" -breuk
proef ontwikkeld voor pijpen. Deze proef wordt thans toegepast in ver
scheidene laboratoria over de ganse wereld verspreid. 

Op 24 september 1982 heeft de Raad van Beheer van de Universiteit be
slist, bij het emeritaat van Prof. W. Soete, het laboratorium voortaan te 
noemen "Laboratorium Soete voor Weerstandsvermogen van Materialen 
en Lastechniek" . Aan Prof. W. Soete werd in 1976 het ere-doctoraat van de 
Technische Hogeschool te Delft toegekend. 

2.1.2. BEREKENING VAN CONSTRUCTIES 

Wat de periode voor 1930 betreft wordt het wetenschappelijk werk geken
merkt door enkele belangrijke theoretische bijdragen van professoren. 

• 

• 
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In 1744 heeft L. Euler zijn beroemde formule voor de knikbelasting van 
een drukstaaf gepubliceerd. Een eeuw lang werd de geldigheid van zijn 
theorie betwijfeld omdat proefstaven die op druk werden belast soms ble
ken te knikken onder een (veel) lagere belasting dan de formule van Euler 
deed verwachten. E. Lamarle, professor aan de RUG, slaagde erin de te
genstelling tussen theorie en experiment te verklaren in zijn "Mémoire sur 
la flexion du bois", die verscheen in de "Annales des T ravaux Publics de 
Belgique" (Tome lIl, 1845, en Tome IV, 1846): de formule van Eulerweer
spiegelt de werkelijkheid goed, maar alleen indien de knikbelasting van 
Euler laag genoeg is om het materiaal van de drukstaaf niet buiten het li
neair elastische gebied te brengen, dat wil zeggen: indien de staaf slank ge
noeg is. Aan deze belangrijke bijdrage van prof. E. Lamarle wordt herin
nerd door Timoshenko in zijn boek "Theory of Elastic Stability" (1961, 
p.185). 

In een lange verhandeling, getiteld "Mémoire sur l'intégration graphique 
des équations aux dérivées partielles" (verschenen tussen 1900 en 1904) 
ontwikkelde Prof. J. Massau zijn karakteristiekentheorie en bouwde hij 
daarop een methode om de ware glijlijnen te bepalen in een grondmassief 
dat zich in een grenstoestand bevindt, de aktieve of de passieve grenstoe
stand. Dit kwam erop neer af te zien van het onbewezen uitgangspunt van 
Coulomb dat de glijvlakken plat zijn. 

In 1920 publiceerde Prof. F. Keelhoff in de "Annales des Ponts et Chaus
sées de France" een methode om de knikbelasting te bepalen van in knik
gevaar verkerende liggerranden van bruggen zonder bovenwindverband. 
Hij ging daarbij uit van de onderstelling dat de kniklijn van de hele samen
gedrukte liggerrand ofwel een halve golf, ofwel twee halve golven ver
toont. De methode is onvolkomen en nu verouderd omdat ook andere 
knikvormen kunnen optreden, afhankelijk van de relatieve stijfheid van de 
liggerrand en van de halfi:>ortalen die de knik van de liggerrand tegenwer
ken. 

In 1930 werd Prof. G. Magnel, als opvolger van Prof. A. Merten, belast met 
de cursus Stabiliteit der Bouwwerken. Het onderwijs bestond hoofdzake
lijk uit: 1° Stabiliteit der gemetselde massieven; 2° Stabiliteit der metalen 
constructies. 

Het eerste gedeelte behandelde o.m. de berekening van schoorstenen, re
servoirmuren, keermuren, kaaimuren, silo's en gewelven. Het tweede be
handelde de structurele en organische berekening van metalen bruggen en 
spanten. Hierbij werden ingelast de berekeningsmethoden voor statisch 
onbepaalde constructies: methode van Gehler, van de vaste punten, van 
Cross, enz., evenals de berekening van vierendeelliggers. Daarbij kwam 
nog de studie van eindeloze liggers op verende bedding, de berekening van 
statisch onbepaalde paalroosterwerken en het stabiJiteitsonderzoek van de 
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in knikgevaar verkerende randen van brugliggers. Deze stof werd behan
deld in de boekdelen I en II van "Stabilité des Constructions". 

In 1938 werd een methode onderwezen voor eindige liggers op verende 
bedding, in 1941 een methode voor het bepalen der spanningsverdeling in 
grondmassieven onder de invloed van bovenbelastingen. Deze onderwer
pen werden behandeld, samen met de berekening van damwanden, het 
draagvermogen van palen, de theorieën van Gehler, Cross, vaste punten 
en vervormingsarbeid voor constructies met niet-prismatische onderde
len, de berekening van lasverbindingen, de methode van de vervormings
arbeid aangepast door Robert & Musette, in de boekdelen III en IV van 
"Stabilité des Constructions". 

Prof. Magnel was ook belast met de cursus Gewapend Beton en zijn onder
zoek had bijna uitsluitend betrekking op beton, gewapend beton en voor
gespannen beton. Nochtans heeft hij ook voorgespannen metalen vak
werkliggers bestudeerd. 

Prof. Magnel overleed in 1955. Hij werd voor de onderhavige cursus opge
volgd door Prof. D. Vandepitte. 

Van 1961 af werden meer lesuren besteed aan de cursus. In 1966 werd de 
leerstoel Toegepaste Mechanica opgericht en werd Prof. Vandepitte be
noemd tot titularis ervan. In 1968 werd de naam van de cursus veranderd 
in "Berekening van Constructies". In 1971 werden de volgende keuzevak
ken ingevoerd, met Prof. Vandepitte als titularis: 1) Bezwijkanalyse voor 
Stalen Constructies, 2) Instabiliteit van Constructies, 3) Schalen, 4) Expe
rimentele Methoden van de Sterkteleer (modelonderzoek). De keuzevak
ken 3) en 4) worden gedoceerd door Prof. J. Rathé, geassocieerd hoogle
raar. 

Inmiddels evolueerde de inhoud van het onderwijs samen met de weten
schap. In zijn driedelig boek "Berekening van Constructies - Bouwkunde 
en Civiele Techniek", dat ook de stof van de hierboven vermelde keuze
vakken 1) en 2) omvat, bleef Prof. Vandepitte hetzelfde gebied bestrijken 
als zijn voorganger, maar liet hij enerzijds onderwerpen als de methode 
van de vaste punten en de variant van Robert & Musette van de krachten
methode achterwege, terwijl hij anderzijds andere onderwerpen invoerde: 
variatiemethoden, dwarskrachtmiddelpunt, wringing met belemmerde 
welving, voorgespannen-boutverbindin~en, ~~zwijkanalyse van paalfun
deringen en van stalen raamspanten, ruImtelIjke vakwerken, hangdaken, 
tuiliggers en hangliggers, roosterwerken, recht- en scheefhoekige platen, 
orthotrope brugvloeren, berekeningen van de tweede orde, torsieknik en 
ruimtelijke knik, kip en kantelkip van liggers, instabiliteit van bogen en 
raamspanten, vouwschalen en matrixmethoden (overdrachtsmethode, 
verplaatsingenmethode, elementenmethode, krachtenmethode), die bij 

Algemeen zicht van de hall, waarin de mo
dellen opgesteld en beproefd worden in het 
Laboratorium voor Modelonderzoek. 
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uitstek geschikt zijn om te worden toegepast met behulp van een rekenau
tomaat. 

De drie omvangrijke boekdelen bevatten veel meer dan de stof die in de 
beschikbare collegetijd kan worden gedoceerd; sommige van de net opge
somde onderwerpen worden zelfs niet aangesneden in de colleges. Het 
boek bevat een aantal oorspronkelijke bijdragen, waaronder voorwaarden 
voor geldigheid van Coulomb's hypothese dat glijvlakken in grond achter 
een ke~ing plat zijn, ~en methode ter berekening van buigzame grondke
ringen in de gebruikstoestand, de bepaling van de bezwijktoestand van 
paalfunderingen, de berekening van de krachtverdeling en de bezwijkbe
lasting van raamspanten met verdiscontering van het P-Ll-effekt door mid
del van een veralgemening van de methode van Gehler, formules ter bere
keningvan spanningen in liggers met snel veranderlijke hoogte, de bereke
ning van de bezwijktoestand van gekromde liggerflenzen, de bepaling van 
de knikbelasting en van de knikvorm van een boog onderhevig aan een 
evenwichtsbelasting, een manier om rekening te houden met plasticiteit, 
vormfouten en eigenspanningen bij de bepaling van de knikbelasting en 
de knikvorm van samengedrukte liggerranden. 

In zijn aggregaatsproefschrift leverde Prof. R. Dechaene een bijdrage tot de 
bezwijkanalyse van stalen raamwerken. In hun doctorale proefschriften le
verden Prof. J. Rathé en werkleider G. Lagae bijdragen tot de studie van de 
gebruikstoestand en van de bezwijktoestand van betonnen vouwschalen, 
respektievelijk van de ruimtelijke knik van raamwerken en van bogen. 
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Belastingsproef op een model van een tui
kabelbrug. 

Het Laboratorium voor Modelonderzoek werd gesticht in 1957 door Prof. D. 
Vandepitte. Het werd eerst ondergebracht in twee lokalen van het Labora
torium voor Weerstandsvermogen van Materialen en Lastechniek, daarna 
betrok het de lokalen die door Prof. G. Raes verlaten werden, vervolgens 
enkele kelderruimten in de Plateaustraat, en tenslotte werd het in 1974 de
finitief gehuisvest in een nieuw gebouw op de Campus Ardoyen te Zwij
naarde. Het beschikt er over ruime mogelijkheden voor het onderzoek op 
modellen van bouwwerken en op prototypes, ondermeer over een vervor
mingsgestuurde pers van 300T. Het onderzoek dat er verricht wordt kan 
onderverdeeld worden in drie categorieën: 

- Onderzoek verricht door en/of voor de studenten in verband met hun 
afstudeerwerk. 

- Onderzoek verricht in opdracht van de industrie, zoals: 
- metingen aan modellen van 

· een schaal dak (dak van het Instituut Pasteur te Brussel) .~ 
· voorgespannen betonnen kokerliggers (dak van de UCO te Brugge) 
· een paddestoelvloer (vloer van de bank Lambert te Brussel) 
· de fundering van een torengebouw (Zuidertoren te Brussel) 
· een tunnel (Zelzate) 

Professor G. Magnel. 
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- onderzoek naar de verdere bruikbaarheid van kolommen van een uitge
brand gebouw, 

- de meting van de vervorming van bruggen en viaducten gedurende de 
proefbelasting, 

- het meten van rekken en vervormingen aan een stalen spant, op ware 
grootte gemonteerd in het laboratorium, 

- meting van de druk uitgeoefend door betonspecie op de bekisting van 
de wanden van de Kennedy-tunnel, 

- bepaling van de krachten in de draagconstructie van een vliegtuigloods 
te Zaventem tijdens de verschillende fazen V:ln de montage. 

- Wetenschappelijk onderzoek, o.m. de studie van: 
- de bezwijkbelasting van strengen en draden voor voorgespannen be-

ton, 
- de drukken uitgeoefend door opslaggoederen (cement -sojaschroot) op 

de wanden van de silo's, 
- de instabiliteit van radiaal belaste, betonnen bolschalen, met inbegrip 

van de kruip van het beton, 
- de instabiliteit van stalen kegelvormige reservoirs die met een vloeistof 

gevuld zijn (b.v. watertorens). De resultaten van dit onderzoek zijn op
genomen in Europese aanbevelingen van de European Convention for 
Constructional Steelwork. 

2.1.3. GEWAPEND BETON EN SPANBETON 

Indien het onderwijs en het onderzoek inzake beton thans een belangrijke 
plaats innemen binnen de civiele techniek, is dit ongetwijfeld voor een 
groot deel te danken aan Prof. G. Magnel. 

Tot de jaren twintig werd aan beton slechts sporadisch aandacht besteed, 
namelijk in de cursus van Prof. Keelhoff; de bijdragen beperkten zich dan 
tot enkele algemene formules. 

Gustave Magnel behaalde zijn diploma van Ingenieur der Burgerlijke 
Bouwkunde in 1912 aan de toenmalige Université de Gand. Na een vijftal 
jaren activiteit bij een Londense aannemersfirma keerde hij in 1919 terug 
naar de universiteit als werkleider aan het Laboratorium voor Weerstand 
van Materialen, toen geleid door Prof. Keelhoff. 

Reeds in 1922 gafhij een vrije leergang "Pratique du calcul du béton armé". 
In 1927 werd hij bevorderd tot docent, in 1932 tot buitengewoon hoogle
raar, in 1934 tot gewoon hoogleraar in ere-opzicht, om tenslotte in 1937 
benoemd te worden tot gewoon hoogleraar. Zijn leeropdracht werd gevoe
lig uitgebreid en omvatte, naast de Berekening van het Gewapend Beton 
aan de studenten-ingenieurs en de Beginselen van de Berekening van het 
Gewapend Beton aan de studenten burgerlijk conducteurs, ook cursussen 
inzake stabiliteit (behandeld in de paragraaf "Berekening van Construc
ties"). 
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Het labora~oriurn.v0or Gewapend Beton, 
in de St. Pletersmeuwstraat. (1956). 
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In 1948 startte Magnel met avondleergangen over spanbeton. Later werd 
deze stof geïntegreerd in de gewone cursussen. 

Naast zijn wetenschappelijke activiteit - bijna tweehonderd publikaties -
hechtte Magnel ook bijzonder veel belang aan zijn onderwijsopdracht. 
Zijn geloof in het experimenteel onderzoek bracht hij met veel vuur over 
op zijn studenten. Zijn boeken over gewapend beton en spanbeton von
den weerklank over de hele wereld: "Le béton précontraint" (eerste uitgave 
in 1948) werd niet alleen in het Engels en het Spaans vertaald, maar zelfs in 
het Russisch. 

Zijn overlijden, in juli 1955, bracht een bruusk einde aan deze schitterende 
loopbaan. 

Prof. F. Riessauw werd in 1955 belast met de leeropdracht Gewapend Be
ton alsmede met de leiding van het laboratorium, dat de naam kreeg van 
zijn stichter: "Laboratorium Magnel voor Gewapend Beton ': 

Met ingang van 1 oktober 1965 werd de leerstoel Gewapend Beton en Span
beton opgericht met Prof. F. Riessauw als titularis. De inhoud ervan werd 
stelselmatig uitgebreid en omvat momenteel volgende cursussen: Beton 
(gewapend beton en spanbeton), Uitwendige Bouw van Kernreactoren 
(betonconstructie), Bezwijkberekening van Constructies van Beton, Pla
ten met inbegrip van de Vloeilijnentheorie, Steen en Beton, Reologie van 
Materialen, Inleiding tot het Gewapend Beton (landbouwkundig inge
nieur). Hij werd in dit onderwijs bijgestaan door Prof. H. Lambotte, geas
socieerde sedert 1962. 

In 1982 werd Prof. F. Riessauw toegelaten tot het emeritaat. Hij werd opge
volgd door Prof. H. Lambotte, sedert 1951 in dienst van het laboratorium. 
Deze laatste is nu titularis van de leerstoel en directeur-diensthoofd van 
het laboratorium. Hij wordt in zijn taak bijgestaan door Dr. ir. D. Van 
Nieuwenburg, Lector. 

In 1926 stichtte Prof. Magnel, met de steun van de toenmalige Minister 
van Verkeerswezen E. Anseele, het Laboratorium voor Gewapend Beton. 
Aanvankelijk ressorteerde dit onder de Staatsspoorwegen en was het on
dergebracht in de gebouwen van het vroegere "Flandria Palace" nabij het 
Sint-Pietersstation te Gent. In 1930 werd het gehecht aan het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs en kreeg aldus zijn bestemming van universitair 
laboratorium. Dank zij de overbrenging naar de gebouwen van het "Tech
nicum" aan de Sint-Pietersnieuwstraat in juni 1937 werden de onderzoeks
mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. 

Dat Prof. Magnel hiervan optimaal gebruik maakte getuigt een hele reeks 
wetenschappelijke proefprogramma's. Wij vermelden onder meer de stu-
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Belastingsproef tot breuk van een dertig jaar 
oude spanbetonligger met een overspan
ning van 30 m. 

die van betonscharnieren op ware grootte, het betonstorten bij vriesweer, 
de schokweerstand en de waterdichtheid van beton. 

Magnel had tevens een bijzonder groot aandeel in de ontwikkeling van het 
voorgespannen beton. Rond 1938 werd een eerste reeks proeven uitge
voerd op liggers voorgespannen met voorgerekt staal. Later werd het on
derzoek uitgebreid tot statisch onbepaalde balken van voorgespannen be
ton en werden ook de knikstabiliteit, de krimp en de kruip bestudeerd. 

De research-activiteiten, tijdens de oorlogsjaren aanzienlijk geremd, ken
den nadien een nieuwe bloei. Magnel had intussen zijn verankeringssys
teem voor voorspanning met nagerekte draden ontwikkeld, in die tijd het 
enige naast het oorspronkelijke Freyssinet-systeem en bekend onder de 
naam Blaton-Magnel of sandwich-kabel, maar door Magnel zelf bij voor
keur het "Belgisch systeem" genoemd. In 1950 werd de vloeroppervlakte 
van het laboratorium met ongeveer de helft vermeerderd. Bovendi;n werd 
een proefVloer in gebruik genomen die proeven mogelijk maakte'op ele
menten tot 25 m lengte, zowel onder éénmalige als onder vermoeiingsbe
lasting. Deze installatie was één der eerste ter wereld van die aard. 

Na het overlijden van Prof. G. Magnel werd onder de leiding van Prof. F. 
Riessauw in 1959 de vloeroppervlakte van het laboratorium nogmaals uit-

• 

Zicht op de grote hydraulische proefmachi
nes met servo-hydraulische sturing (v.l.n.r. 
drukpers 10.000 kN, trekmachine 1000 kN, 
drukpers 6000 kN, universele machine tot 
2500 kN. 
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gebreid, tot meer dan het dubbele ten opzichte van 1937. Hierdoor kon 
men ondermeer grote geklimatiseerde lokalen inrichten voor proeven met 
lage duur. 

Prof. F. Riessauw was er zich van bewust dat het laboratorium in zijn on
derzoek gehinderd werd door de schaalvergroting van de elementen en de 
moeilijke bereikbaarheid (in volle stadscentrum). In 1969 werd beslist een 
nieuw laboratorium te bouwen op de campus Ardoyen. Het resultaat was 
een grootse nieuwbouw in de onmiddellijke nabijheid van de verkeers
knoop E3/E5, met als belangrijkste element een proefVloer voor grote ele
menten, met zijn afmetingen van 60 m x 15 m de grootste ter wereld in zijn 
aard. 

In dit nieuwe kader, in 1975 in gebruik genomen, konden de drie voor
naamste activiteiten: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en technolo
gische proeven voor de bouwnijverheid, tot volle ontplooiing komen en 
elkaar op harmonische wijze aanvullen. 

Gent heeft sedert Magnel steeds een leidende rol gespeeld op het vakge
bied Beton, zowel op gebied van onderzoek als op gebied van de ontwik
keling van rekenmethodes voor gewapend beton en spanbeton, niet alleen 
op nationaal maar ook op internationaal vlak. 
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Magnel en Riessauw waren en Lambotte is voorzitter van de "Commissie 
Beton" van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, die de regels vastlegt 
voor opvatting, berekening en uitvoering van betonconstructies. 

In de na-oorlogse periode zijn op alle gebieden de internationale contac
ten gemakkelijker en intenser geworden en het laboratorium en zijn staf 
hebben hierin een niet onbelangrijk aandeel gehad. 

Het eerste internationaal congres over Spanbeton werd in 1951 in Gent ter 
gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van de AlG georgani

Laboratorium Magnel voor gewapend be- seerd, met als voorzitter G. Magnel en als secretarissen F. Riessauw en D. 
ton. Vandepitte. Na dit congres is de F.LP. (Fédération Internationale de la Pré

contrainte) ontstaan die sedertdien om de vier jaar een internationaal con-
gres houdt, de belangrijkste bijeenkomst in het vakgebied. 

Op het gebied van spanbeton heeft het laboratorium bijzonderlijk.;bijge
dragen tot het onderzoek van "gedeeltelijk voorgespannen beton" waarin 
voorgespannen en niet-voorgespannen wapening in eenzelfde doorsnede 
samenwerken. Het onderzoek is toegespitst op het lange-duur-gedrag van 
balken met gemengde wapening en op de invloed van de aanwezigheid 
van staal- met lineair elastisch gedrag - op het kruip gedrag van beton -
met overwegend visco-elastich gedrag. 

Sedert de oprichting in 1953 tot in 1982 was Prof. Riessauw Belgisch afge
vaardigde bij het CEB (Comité Euro-International du Béton) waarin verte
genwoordigers van de meeste Euopese landen en ook van enige niet-Euro
pese landen samenwerken om de semi-probabilistische methode van bere
kening in de grenstoestanden van gewapend beton te ontwikkelen en te 
harmoniseren. Prof. Lambotte is sedert 1982 hoofd van de Belgische dele
gatie. Het laboratorium heeft door onderzoek op diverse gebieden zoals 
licht constructief beton, vermoeiing, moment-krommingdiagram, kleef 
en verankeringen, doorponsen, kwaliteitscontrole van beton en duur
zaamheid, gewaardeerde bijdragen geleverd tot de ontwikkeling van de 
moderne inzichten in het gedrag van betonconstructies en de nieuwe bere
keningsmethoden. De medewerkers van het laboratorium zijn actiefin ge
specialiseerde CEB ofRILEM-commissies die zekere van die problemen 
bestuderen. 

Het laboratorium tracht op deze wijze een traditie op te bouwen en voort 
te zetten die de naam van zijn stichter waardig is. 

2.1.4. GRONDMECHANICA EN FUNDERINGSTECHNIEK 

De cursus Grondmechanica ingevoerd in 1937 was aanvankelijk een vrije 
leerstof en werd gedoceerd door Prof. P. Raes. Sedert 1956 is hij verplicht 
en ~ij is uitgegroeid tot een basiscursus voor de burgerlijk bouwkundig in
gemeur. 

.,a •• - .... -., . "-.' , 
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Rijksinstituut voor Grondmechanica en het 
Laboratorium voor Grondmechanica van 
de RUG. 
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Bij het emeritaat van Prof. P. Raes in 1959, werd Prof. E. De Beer benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar belast met de leeropdracht. In 1962 werd 
Prof. E. De Beer bevorderd tot gewoon hoogleraar. 

In 1976 werd de leeropdracht van Prof. E. De Beer tot de specialiteit Rots
mechanica uitgebreid en werd een aanvang gemaakt met de inrichting van 
een Laboratorium voor Rotsmechanica. 

Met ingang van het academiejaar 1977 -'78 werd daarenboven aan de RUG 
de speciale postuniversitaire graad Geotechnisch Ingenieur opgericht, met als 
doelstelling de afgestudeerde burgerlijk ingenieurs ook de mogelijkheid te 
bieden zich vooral in de vakgebieden van de grondmechanica en funde
ringstechniek verder te specialiseren. 

In 1981 nam Prof. De Beer zijn emeritaat en werd hij opgevolgd door Prof.. 
W. Van Impe. 

Op initiatief van Prof. K. Bollengier werd in het Technicum van de Rijks
universiteit-Gent in 1938 het Laboratorium voor Grondmechanica van het 
Ministerie van Openbare Werken opgericht, dat in 1941 in Rijksinstituut 
werd omgezet, en vanaf dat ogenblik werkte onder de leiding van ir. E. De 
Beer. In de statuten werd toen al opgenomen dat professoren en studenten 
van de Universiteit vrij gebruik konden maken van de uitrusting van het la
boratorium. Om deze reden werd het gedurende vele jaren niet nodig 
geoordeeld een eigen universitair laboratorium in te richten. 

Toen in de jaren vijftig echter de andere Belgische universiteiten wel tot de 
stichting van eigen grondmechanische laboratoria overgingen, werd ook 
te Gent de noodzaak beklemtoond om naast het laboratorium van het 
Rijksinstituut voor Grondmechanica, doch in nauwe samenwerking erme
de, een eigen didactisch en op speurwerk gericht onderzoekslaboratorium 
op te richten. 

Hiertoe werd overgegaan toen de Directeur-Generaal en stichter van het 
Rijksinstituut voor Grondmechanica, Dr. ir. E. De Beer, in 1959 tot hoog
leraar werd benoemd. In deze periode zijn de activiteiten van het Rijksin
stituut voor Grondmechanica en van het universitair laboratorium moei
lijk te scheiden. In 1970 werden op initiatiefvan Prof. E. De Beer, door het 
Ministerie van Openbare Werken op de terreinen van de Rijksuniversiteit
Gent de eerste nieuwe gebouwen op de campus Ardoyen opgericht, en in 
1973 werden ze in gebruik genomen. In deze nieuwe gebouwen werden 
speciale ruimten voor het universitair laboratorium voorzien. 

In het Rijksinstituut voor Grondmechanica en aan het Laboratorium voor 
Grondmechanica van de Rlj'ksuniversiteit-Gent hebben in de loop der jaren 
tal van gezaghebbende grondmechanici, vaak gedurende geruime tijd, ge
werkt. Zo kan hier bijvoorbeeld wijlen Prof. A. Vesic (Duke University te 
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De vrije wringingsproef: bepalen van het 
vervormingsgedrag van gronden (de dyna
mische glijdingsmodulus Gdyn en de trans
versale golfsnelheid Vt) onder transversale 
golfbelastingen, welke ondermeer afkom
stig zijn van inslagverschijnselen aan het 
oppervlak, heiwerken, trillende machine
funderingen, zware transportsystemen, 
aardbevingen, enz ... . 

De triaxiaalproef: bepalen van de schuif
weerstandskarakteristieken (hoek van in
wendige wrijving en cohesie c) in de be
zwijktoestand en van de tri axiale vervor
mingsmodulus Etriax van gronden onder 
statische belastingen. 

Durham, Californië) worden vermeld, die aan het Rijksinstituut voor 
Grondmechanica werkte van 1956 en 1958. Andere zeer bekende buiten
landse medewerkers in de afdeling Grondmechanica te Gent waren onder
meer: wijlen Prof. D. Krsmanovitch (Universiteit Sarajevo), Prof. B. Lada
nyi (Universiteit Montreal), Prof. H . Sanii (Universiteit Teheran), Prof. 
Stojadinovich (Universiteit Belgrado). 

Dit illustreert het internationale belang van de grondmechanica-afdeling 
te Gent. 

; 
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Onder de vele wetenschappelijke activiteiten op het domein van de grond
mechanica, die te Gent sinds bijna een halve eeuw worden ontplooid 
dient vooral te worden gewezen op de internationaal erkende bijdrage van 
Prof. E. De Beer bij het verder ontwikkelen van de diepsondeertechniek en 
het aanwenden van de resultaten ervan om het draagvermogen van funde
ringen en meer in het bijzonder van paalfunderingen te kunnen afleiden. 

Aan Prof. E. De Beer werd in 1962 het ere-doctoraat van de Technische 
Hochschule Aachen, en in 1972 het ere-doctoraat van de Technische 
Hochschule München toegekend. 

2.1.5. CIVIELE TECHNIEK 

De cursus Burgerlijke Bouwkunde, vroeger één geheel zijnde, werd in 
1925, bij toepassing van de wet Nolf, verdeeld onder de Prof.]. Flachet en 
K. Bollengier. De Franstalige cursus, die tot 1939 bleef voortbestaan, werd 
in 1932 opgesplitst tussen de Prof. P. Raes en F. Vanderheyden, opvolgers 
van Prof. ]. Richald. 

Bij het overlijden van Prof. Flachet in 1949 volgde Prof. F. Vanderheyden 
hem op, met dien verstande evenwel, dat het gedeelte "stuwen en sluizen" 
aan Prof. M. Van Cauwenberge, hoofdingenieur-directeur van Bruggen en 
Wegen, waren toevertrouwd. 

Bij het emeritaat van Prof. Bollengier in 1955 werd zijn opvolging in 
hoofdzaak toevertrouwd aan Prof. D. Vandepitte, ingenieur van Bruggen 
en Wegen, behalve het gedeelte Waterwegen, dat werd gevoegd bij de leer
opdracht van Prof. M. Van Cauwenberge. Met het gedeelte Grondmecha
nica werd Prof. P. Raes belast, aan wie reeds in 1940 een gelijknamige facul
tatieve cursus was toegewezen. 

Naar aanleiding van de uitbreiding van de cursus Berekening van Con
structies werd Prof. D. Vandepitte ontheven van het vak Havenwerken : 
Taludverdediging, waarmee Prof. M. Van Cauwenberge werd belast, en 
van de cursussen Grondwerken, Tunnelbouw en Uitvoering van Funde
ringen, die werden toevertrouwd aan Prof. E. De Beer. Deze laatste had in 
1959 aan de RUG het inmiddels verplicht geworden vak Grondmechanica 
van prof. P. Raes overgenomen. 

Bij het emeritaat van Prof. M. Van Cauwenberge in 1970 en later werden 
de cursussen over waterbouwkundige werken toegewezen aan de part-time 
docenten en hoogleraren :]. Verschave (1972 tot 1976), H. Vandervelden 
(1972 tot 1984) en]. Theuns (1979 tot 1984). 

Bij het emeritaat van Prof. F. Vanderheyden in 1975 werd Prof. G. Van Ris
seghem, hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen, voltijds belast 
met de cursussen W egenbouw en Bruggenbouw en Prof. H. van Kercho-
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ven van de afdeling Mijnbouw (inmiddels opgeheven) stond in voor de 
cursus Topografie. 

Bij het op rust gaan van Prof. H. Van Kerckhoven in 1984 werd het vak on
dergrondse Werken aan Prof. W. Van Impe toegewezen en Prof. G. Van 
Risseghem werd verzocht de Topografie en Fotogrammetrie te onderwij
zen. 

Vele professoren in de civiele techniek zijn eerst repetitor geweest, na een 
min of meer lange loopbaan in de praktijk, b.v. de professoren J. Richald, 
F. Vanderheyden en D. Vandepitte, ofmaakten deel uit van het Korps van 
Bruggen en Wegen en stelden via een deeltijdse of voltijdse opdracht hun 
praktijkervaring ten dienste van de studenten: aldus de professoren J. 
Theuns, M. Van Cauwenberge, D. Vandepitte, H. Vandervelden, G. Van 
Risseghem en J. Verschave. 

De huidige indeling der stof, behorend tot het domein der civiele tech
niek, kan als volgt worden geschetst: 

verbindingswegen: 
- te water: door een aan te stellen opvolger van Prof. H. Vandervelden 
- te land: Prof. G. Van Risseghem 

kunstwerken: 
- bruggen: Prof. G. Van Risseghem 
- stuwen en sluizen: Prof. A. De Jonghe 
- zee- en havenbouw, taludverdediging: opvolger Prof. J. Theuns 

algemene bouwwijzen of uitvoeringsmethoden: 
- steen en beton: Prof. H. Lambotte 
- funderingstechniek: Prof. W. Van Impe 
- ondergrondse werken: Prof. W. Van Impe 
- topografie en fotogrammetrie: Prof. G. Van Risseghem 

Daar de specialiteit Burgerlijke Bouwkunde vooral op de praktijk gericht 
is, bestaat er in de Werkplaats voor Burgerlijke Bouwkunde geen laborato
rium, enkel een collectie modellen, foto's en tekeningen. 

De collegedictaten van de betrokken vakken geven meestal een beschrij
vingvan verschillende mogelijke oplossingen (types van kunstwerken) met 
hun voor- en nadelen en hun toepassingsgebied. Naast verwijzingen naar 
de verwante theoretische cursussen en, wanneer nodig, aanvullingen van 
de theorie, worden empirische, semi-empirische of rationele dimensione
ringsformules gegeven met hun eventuele technisch of economisch we
tenschappelijke basis, en worden voorbeelden behandeld en bijzondere 
uitvoeringswijzen toegelicht. 

• 

• 
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2.1.7. HYDRAULICA, HYDRO· EN AËRODYNAMICA 

In de periode voor 1930 hebben de professoren E. Boudin en A. Merten 
van de cursus Hydraulica een belangrijk onderwijsvak gemaakt. In 1863 
publiceerde Prof. E. Boudin een verhandeling, getiteld "De l'axe hydrauli
que des cours d'eau contenus dans un lit prismatique et des dispositifs ré
alisant, en pratique, ses formes diverses", waarin hij een systematische 
theorie van de verhanglijnen in de open waterlopen ontwikkelde en een 
nomenclatuur voorstelde die thans nog internationaal in gebruik is. 

Na wereldoorlog I brachten drie nieuwe feiten een geweldige omwenteling 
in de leerstof tot stand. De opbouw van een fundamentele theorie over de 
gelijkvormigheid van stromingen maakte het mogelijk aan de proeven een 
meer dan zuiver empirisch belang te hechten: niet alleen werden grondige 
opzoekingen met behulp van modellen mogelijk, maar ook werd de theo
rie van de gelijkvormigheid een middel voor het bewijzen van zekere wet
ten. De ontwikkeling van de aërodynamica en van de hydrodynamica, die 
samenging met de vooruitgang van het vliegwezen, kwam ookde hydrauli
ca ten goede. In 1929 werd dan ook onderwijs in de aërodynamica inge
voerd. Tenslotte zorgde de vooruitgang geboekt op het gebied van het on
derzoek van de tubulentie ervoor dat dit probleem zijn karakter van "ont
goochelend vraagstuk" meer en meer verloor. 

Prof. L.J. Tison nam het onderwijs in de Hydraulica en de Aërodynamica 
over in 1930, toen de genoemde omwenteling zich duidelijk aftekende. Hij 
verwerkte de studie van de gelijkvormigheid en van de turbulentie in zijn 
onderwijs. Gelijkvormigheid en turbulentie leidden, via moeilijke ontwik
kelingen weliswaar, tot de invoering in de berekeningen enerzijds van het 
begrip ruwheid en anderzijds van de weerstand tegen de beweging. Dit be
grip werkte een beredeneerde uitleg van de kwestie der ladingsverliezen in 
de hand. 

Op het gebied van de waterloopkunde werd het mogelijk in de berekenin
gen lokale invloeden (bochten, veranderingen van helling, lokale hinder
nissen), die vroeger verwaarloosd werden, te bepalen. De studie van de be
weging der vaste materialen, vroeger beperkt tot enkele empirische regels, 
maakte grote vorderingen. Ook de hydraulica van het grondwater werd in 
het onderwijs opgenomen. Hieraan werden problemen omtrent water
voorziening en rioleringen gekoppeld. In 1950 en 1953 liet Prof. L.J. Tison 
het tweedelige boek "Cours d'Hydraulique" verschijnen, dat nog steeds 
bekend staat als een overzichtelijk geschrift, dat zowel de theorie als tal 
van praktische problemen van de hydraulica behandelt. 

Prof. L.J. Tison verrichtte ook belangrijke studies op het gebied van de hy
drologie en bekleedde vanaf1939 gedurende meer dan dertig jaar de func
tie van Secretaris-Generaal van de International Association ofHydrologi
cal Sciences. In 1968 werd hem het ere-doctoraat van de Technische Uni-
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versiteit van Boedapest (Hongarije) toegekend. Prof. L.]. Tison werd eme
ritus in 1966 en overleed in december 1982. 

Sinds de opvolging, door Prof. G. Tison, maakte de hydraulica ongetwij
feld de grootste vooruitgang bij de studie van de niet-permanente stromin
gen. De opkomst van de rekenautomaten bracht mee dat tal van proble
men die vroeger proefondervindelijk dienden onderzocht te worden, nu 
voor numerieke berekening vatbaar werden. De studie van de waterslag en 
van de evenwichtskamers en de windketels bij gesloten leidingen, van de 
voortplanting van hoge waterstanden in rivieren en van de getijdestromen 
werd in het onderwijs opgenomen. 

De huidige titularis, Prof. G. Tison, zag de leeropdracht van zijn voorgan
ger uitgebreid met drie cursussen: 

- Aëroëlasticiteit (dynamisch gedrag van hoge gebouwen en slanke con
structies onder de invloed van de wind) - bij het oprichten van het aan
vullend jaar Bouwmechanica; 

- Waterwegen (het deel van de studie van de waterwegen dat nauw aansluit 
bij de Hydraulica en de Hydrologie); 

- de Hydrologie van de Oppervlaktewateren. 

De Hydrologie bestudeert de cyclus van het water op de aarde: de neer
slag, de verdamping, de infiltratie en de afstroming op en onder het aard
oppervlak Dit vak vindt vooral toepassingen in het ontwerp en de dim en
sionering van waterbouwkundige constructies en, in het algemeen, in 
waterbeheersingswerken en is als dusdanig de laatste jaren bijzonder be
langrijk geworden. 

Het Laboratorium voor Hydraulica werd opgericht in 1935 door Prof. L.]. 
Tison, en betrok de eerst klaargekomen gebouwen in de Sint-Pieters
nieuwstraat (Technicum) waar het nog steeds gevestigd is. De grote hall be
slaat 48 m x 14 m en is 6,75 m hoog. Het nodige water wordt geleverd door 
een bovenreservoir van 50 m3 dat zich 5,50 m boven het peil van de labo
vloer bevindt. Het laboratorium beschikt over een sleep kanaal met 1,00 x 
1,50 m2 doorsnede en 44 m lengte. 

Als voornaamste studies uitgevoerd in het laboratorium zijn te vermel
den: 

- fundamentele studies in verband met leidingen onder druk: klassieke 
studie van de ladingsverliezen voor allerlei diameters en buismaterialen 
(pvc, grès, beton); studie van de waterslag zowel in enkelvoudige buizen 
van kleine diameter (pvc-buizen) als in meer complexe systemen met 
grote diameters; statistische studie van drukschommelingen die optre
den in allerlei bestaande leidingen; de hydraulica van sanitaire afVoerlei
digen, 
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Het laboratorium voor hydraulica (1965). - materiaaltransport en erosie: oorsprong en voortplanting van zandgol-
ven; studie van de kritieke meesleepspanning; verband tussen de erosie
snelheid, de grootte van de granulaten en de waterhoogte; bodemuit
spoeling rond brugpijlers in rivieren; verdeling van het bodemtransport 
tussen de twee benen van de vertakking van een rivier; afzetting en geul
vorming bij stroming in bochten, 

- het grondwater: schommelen van de grondwaterlaag; filtratie onder 
dammen; problemen in verband met de aanwezigheid van zoutwater; 
bepalen van de transmissiviteit en de conductiviteit van watervoerende 
lagen, 

- stromingsverschijnselen in kanalen met vrij oppervlak: studie van de 
overlaten; verhanglijnen in prismatische kanalen; trillen van overstortla
gen; ultra-vlugge stroming in sterk hellende kanalen; de verhanglijnen in 
draineerbuizen met wisselend debiet; schommelende wateroppervlak
ten rond brugpijlers, enz., 

- de hydronamica van schepen, 
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Modelstudie van de Kadincik dam in Tur
kije - zicht op de sedimentatie en erosie 
van de rivier afWaarts van de dam (schaal 
1/ 35). 

studies op fYsische modellen op kleine schaal in verband met: 

- de meest geschikte inplanting van één of ander waterbouwkundig werk, 
teneinde aanslibbing en verzanding tegen te gaan: Boudewijnsluis te 
Antwerpen, uitmonding van het kanaal van Eeklo, haven van "Fibran
ne" te Zwijnaarde, 

- de meest geschikte plaats van de watervang voor hydro-elektrische cen
trales: watervang op de Lwiro in Zaïre, 

.. 

Detailzicht op één van de uitlaatkunstwer
ken (met beweegbare schuif en kleppen) 
van de stroombekkens op de Demer, op
waarts Diest (schaal 1/10). 
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- de hoogwateroverlast en af tap tunnel van een stuwdam: Belia in Zaïre, 
San Francisco in Columbia, 

- de spijsleidingen en voorzieningen van een hydro-elektrische centrale: 
centrale van de Mexican Light and Power Co. te Necaxa, 

- stuwdammen: Rio Mayo in Columbia, Kadincik in Turkije, 

- de automatische klepstuwen op de Zwalm, de Gaverbeek, de Molenbeek 
en de stormbekkens op de Demer opwaarts' van Diest. 

Naast de genoemde onderzoekingen voert het laboratorium ook allerlei 
courante opdrachten uit, zowel binnen als buiten het laboratorium: ijken 
van hydrometrische molentjes; ijken van debietmeters; testen van drai
neerbuizen; erosieproeven op allerhande materialen; debietmetingen in 
pompinstallaties; snelheidsmetingen en peilingen in rivieren en kanalen; 
opmeting van drukstoten in leidingen. 

Momenteel is het onderzoek vooral gericht op de numerieke behandeling 
met computermodellen van de niet-pr.rmanente stromingen in ingewi~
kelde leidingnetten en in open kanalen, op de oppervlaktewater~ydro~ogle 
(stochastische modellen) en op de medische hydraulica (cardlOlogle en 
nierdialyse). Op dit gebied is de laatste jaren een intense en vr:rchtbare sa
menwerking gegroeid tussen het laboratorium en diverse medlsche onder
zoekscentra . 
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Op het gebied van de hydrologie van de oppervlaktewateren worden se
dert enkele jaren intensief metingen op het terrein verricht. De grote massa 
gegevens wordt in het laboratorium verwerkt en bestudeerd. 

In bovenvermelde diensten werd op het specifieke vakgebied de speciali
teit zo ver doorgedreven, dat men de overeenkomstige nieuwe kennis liefst 
als keuzecursussen aan de studenten aanbiedt. Het is echter onmogelijk ze 
allemaal te volgen in de beschikbare studietijd. Daarom zijn "aanvullen
de jaren" samengesteld, in het bijzonder voor afgestudeerde "bouwkundig 
ingenieurs" en "ingenieur-architecten", die dan die geavanceerde cursus
sen als een coherent studiepakket aangeboden krijgen. Zo kan nu aan de 
RUG behaald worden de wetenschappelijke graad van <~'ngenieur in de 
bouwmechanica'~ Specifieke cursussen zijn Mechanica van de Continue 
Media (R. Mertens), Reologie van Materialen, bezwijkberekeninien voor 
Constructies van Beton en Platen met inbegrip van de Vloeilijnentheorie 
(H. Lambotte), Bewijkanalyse voor Stalen Constructies, Schalen, Instabili
teit van Constructies en Experimentele Methoden der Sterkteleer: Model
onderzoek (D. Vandepitte), een aanvulling Grondmechanica (W. Van Im
pe), Aëroëlasticiteit (G. Tison), Breukmechanica (A. Vinckier). 
Een andere dergelijke graad is die van "ingenieur in de geotechniek". Specifie
ke cursussen zijn hier, benevens bodemkunde en funderingstechniek, 
Rotsmechanica, de aanvulling Grondmechanica IV, Ondergrondse Wer
ken en Versteviging en Waterdichtmakingvan Gesteenten (W. Van Impe), 
Petrografie (G. Stoops), Toegepaste Aardkunde, Hydrogeologie, GeofYsi
sche Prospectie en Luchtfoto-interpretatie (W. De Breuck). 

2.2. Burgerlijk ingenieur architect (BA) 

De sectie Architectuur, een der oudste, bestaat reeds sinds de oprichting 
van de universiteit en kreeg een autonome structuur met een op architec
tuur gericht studieprogramma. 

Het studieprogramma voor de graad burgerlijk ingenieur-architect heeft in 
de loop van zijn honderdvijftigjarig bestaan aan de "Ecole du Génie Civil" 
natuurlijk verscheidene aanpassingen ondergaan. 

Van 1835 tot 1891 was het programma verdeeld over vier studiejaren. De 
eerste professoren van de afdeling waren L. Roelandt, A. Pauli en L. Clo
quet. Zij waren de architecten van de meest bekende universitaire gebou
wen van toen, o.m. de Aula, het Instituut der Wetenschappen (bekend on
der de naam Plateaustraat) en de Klinieken (Bijloke), en van een aantal an
dere bekende gebouwen. 

Bij Koninklijk Besluit van 1 december 1891 werd de studieduur voor de 
graad van ingenieur-architect vastgelegd op vijf studiejaren. De wet van 21 

• 
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Plan van de gelijkvloerse verdieping van 
de Universitaire klinieken aan de Pasteur
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mei 1929 op het toekennen van de academische graden maakte tenslotte 
een nieuwe aanpassing noodzakelijk, en wel in verband met het onderwijs 
in de specialisatievakken van de architectuur en met de praktische vor
ming van de studenten in het atelier der ingenieurs-architecten. 

De algemene hervorming van het studieprogramma burgerlijk ingenieur 
tijdens de periode 1971-76 viel toevallig samen met de onderwijshervor
ming der architectuurinstituten en hun omschakeling naar het zogenaam
de "lange type". 
Waar tot op die dag aan de universiteit de specialisatie "Architectuur" 
slechts startte in het derde studiejaar, werd deze naar voren doorgetrokken 
tot in het eerste studiejaar, teneinde de twee hoofdaspecten van de vor
ming van de ingenieur-architect, nl. de architectonisch-culturele en de 
technische, zo goed en zo gelijktijdig mogelijk in wederzijdse harmonie te 
ontwikkelen. 

De evolutie van het onderwijs in de architectuur werd gedurende de laatste 
halve eeuw hoofdzakelijk beheerst door: 
- de aanpassing aan de steeds evoluerende inzichten betreffende het w~

zen van de architectuur door een steeds verder ontwikkelen van de archI
tectuurtheorie; 

- het systematisch assimileren van elke vooruitgang in de techniek, zoals 
nieuwe materialen, ontwikkeling van grote panelen en naadloze produk
ten, isolatie, alternatieve energievoorzieningen, automatisering, compu
terverwerking, computergesteund ontwerpen (CAD), enz . 
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Deze aspecten worden wel behandeld in gespecialiseerde cursussen, maar 
de ingenieur-architect moet door zijn scheppingskracht, gesteund door 
technische kennis en verworvenheid, van alle aspecten een juiste en ade
quate dosering in het gebouw verwezenlijken. Een gebouw is méér dan een 
toepassingsdomein voor speciale technieken, los en zonder verband naa~t 
elkaar ingebracht. Het vormt een eenheid, zowel esthetisch als technisch, 
hetgeen een verregaande integratie en verwerving van alle deelaspecten in
houdt. 

De sectie Architectuur was bij de oprichting gehuisvest in de Volderstraat, 
in het begin van de jaren 1890 verhuisde ze naar de Plateaustraat. 

De opleiding van de ingenieur-architect kan in de volgende grote geledin
gen worden ontbonden: 

2.2.1. DE ARCHITECTONISCHE SAMENSTELLING 

gedoceerd door Prof J. Kint, bestudeert de actuele architectonische ver
wezenlijkingen. De cursus beoogt niet alleen de conceptie van de gebou
wen door de ontwerper maar analyseert de evaluatiepatronen in het raam 
van de hedendaagse tijdsgeest. 

Het deel Theorie van de Bouwkunst bestudeert enerzijds de vormentalen 
gehanteerd door de architect-ontwerper en benadert anderzijds de deco
datie van de architectonische expressie door de bewoner. 

Het deel Typologie van de Gebouwen is gegroeid uit de functies van de di
verse types van gebouwen i.v.m. de specifieke menselijke activiteiten. 

Deze indeling blijft behouden maar wordt systematisch gericht op de be
hoeften aan archetypische modellen. 

De theorie behandelt de problematiek die inherent is aan de specifieke ta
ken van de architect bij de verwezenlijking van het gebouwde milieu. Die 
realisatie kan in drie elkaar overlappende perioden worden ingedeeld nl. : 
de formulering van het bouwprogramma, het concipiëren van de daarvoor 
aangepaste ruimten en de uitbouw van die ruimten met de beschikbare 
materialen. 
Indien de taak van de ontwerper verspreid ligt over het gehele bouwpro
ces, wordt van hem toch meer velwacht dan een louter rationele ordening 
van de ruimten op basis van de functies van het gebouw. 
Inderdaad, de tot ruimte uitgebouwde materie moet tot een architecto
nisch. geh.eel groeien dat .de acti:iteiten niet alleen overkoepelt, maar te
vens mspueert. Het begnp architectuur kan in dit verband met zeer ver
schillende waardecriteria worden gedefinieerd en geeft aldus aanleidin 

d·· . g tot lverse mterpretatles. 
Na een overzicht hiervan richt de studie zich in het bijzonder op de esthe-

Werkplaats voor Architektuur: Bespre
king van studentenprojekten. 
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tische appreciatie van het gebouwde milieu. Die esthetiek wil geen acade
mische vormen vastleggen maar brede perspectieven openen bij het ont
werp en hulp bieden bij de evaluatie van de projecten. Zij brengt tevens in
zicht in de communicatie die moet ontstaan tussen de conceptuele vor
mentaal van de ontwerper en het door de toeschouwer gedecodeerde 
beeld. 

De cursus benadert dit probleem uitgaande van de kinetische waarneming 
door de leek of door de deskundige toeschouwer, ieder met de hem eigen 
cultuurpatronen. 
De esthetische belevenis wordt op basis van drie waardeschalen bekeken, 
nl. de vorm om de vorm, de vorm i.v.m. de inherente betekenissen en de 
vorm i.v.m. de creatie van de leefsfeer. 

Hierin liggen verschillende begrippen vervat o.a. eenheid, verhouding, 
schaal en stijl. 
Vervolgens gaat men over tot de analyse van het tot stand komen van het 
hedendaagse milieu. Hierin spelen de historische, de negentiende-eeuwse 
en actuele stijlen en tendensen een overwegende rol. 

Het begrip "architecturaal patrimonium" dringt zich aldus op. Een reeks 
beoordelingsaspecten zoals de context en de inherente samenhang van het 
stads- of natuurlandschap alsook de waardevolle stijlkarakteristieken of 
documentaire waarden van bepaalde bouwwerken, pleiten voor behoud. 
Vandaar ontstaat enerzijds de dwingende behoefte tot de instandhouding, 
de renovatie, de zachte of eventueel harde restauratie van bouwwerken. 
Deze geest van geschiedkundige continuïteit stelt tevens eisen voor een 
aangepaste inbouw in een eigentijdse vormentaal van de moderne en post
moderne bouwwerken. 

In de cursussen Beroepspraktijk en Deontologie worden vooreerst de pres
taties van het bouwteam in het totale bouwproces ontleed. Aansluitend 
bespreekt men de normen gesteld door het burgerlijk wetboek bij de con
ceptie van de gebouwen en de attitudes van de archtitect als ontwerper, 
technisch adviseur of deskundige. 
Een beknopte pathologie van de gebouwen besluit de informatie. 

De cursussen zijn ten dele hoorcolleges, waarbij theoretische modellen, 
types en praktische voorbeelden ter illustratie onder de vorm van talloze 
dia's worden gegeven. Een ander deel bestaat uit korte seminaries waarin 
de studenten bepaalde facetten van de cursus zelf belichten. 

Een belangrijker element in de activiteit van de studenten zijn de verschil
lende ontwerpen van de gebouwen. De meest actuele vraagstukken geven 
aanleiding tot de keuze van de opgaven, begeleid door de stedebouwkun
dige inleiding. Hierin krijgen de assistenten, die allen een gedeeltelijke ar
chitectenpraktijk hebben, een belangrijke rol. Zij volgen de evolutie van 
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de opgemaakte projecten individueel. De quotatie gebeurt in groep (pro
fessor, assistenten en studenten) met de onontbeerlijke verantwoording. 

Een hoogtepunt van de vorming ligt in de jaarlijkse studiereis waaraan pro
fessoren, assistenten en studenten deelnemen. Na gemeenschappelijk 
overleg komen telkens de meest markante architecturale of stedebouw
kundige verwezenlijkingen in de omliggende landen aan de beurt (Duits
land, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Zwitserland werden 
reeds bezocht). Deze groepsreizen zijn de oorsprong van de duizenden 
dia's van bouwwerken uit heden en verleden. 

Praktisch alle grote namen kwamen aldus op het voorplan, o.m. de archi
tecten Mario Botta, Scarpa, R. Bofill, Ungers, Stirling. 

De Mdelingen Architectuur en Stedebouw mogen tevens bogen op een 
actieve participatie aan het algemene gebeuren in de bouwwereld: 
- een van de assistenten dr. ir. arch. Mees, doctoreerde te Delft orider het 

promotorschap van Hertzberger, 
- Prof J. Kint neemt het voorzitterschap waar bij het opstellen van de 

Norm, 
- zoals verder vermeld zijn ook Prof De Leye en Prof Vermeersch zeer ac

tief buiten de universiteit. 

2.2.2. CONSTRUCTIE EN INRICHTING VAN GEBOUWEN - BOUWFYSICA 

De cursus Burgerlijke Bouwkunst werd tot 1935 gedoceerd door Prof E. 
Cobbaert, nadien door Prof A. Cerulus tot 1960. Zijn opvolgers waren 
Prof G. De Leye en Prof A. De Grave, directeur-generaal bij het Ministe
rie van Openbare Werken, Dienst der Gebouwen. Sinds zijn overlijden in 
1975 wordt de theorie gedoceerd door ir. J. Debacker. 

Naar aanleiding van de studiehervorming in het begin der jaren zeventig 
werd "Burgerlijke Bouwkunst" omgedoopt tot "Constructie van Gebou
wen". Bij die gelegenheid begonnen twee onderdelen van de cursus een 
volwaardig zelfstandig bestaan: BouwfYsica werd toevertrouwd aan Prof 
P. Moerman, en Brandveiligheid aan Prof R. Minne. 

Hygiëne der Agglomeraties en Gebouwen werd eveneens gedoceerd door 
Prof A. Cerulus die in 1960 opgevolgd werd door Prof J. Cnops. Ook de
ze cursus ontkwam niet aan de remodellerende invloed van de studieher
vorming, en hij werd omgezet in Inrichtingstechniek met drie onderschei
den delen: Elektrische en Elektromechanische Uitrusting van Gebouwen, 
Waterverdeling in en Ontwatering van Gebouwen en Komforttechniek in 
Gebouwen. 

C~nstructie van <?ebouwen en Inrichtingstechniek steunen op een veel
heId van vakken dIe men kan bestempelen als theoretische en toegespaste 
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na~urkunde: Natuur~nde, Mechanica, Hydraulica, Elektriciteit, Bere
kemng van Constru.ctles, Be~ekening van Beton en Spanbeton, ... Ge
poogd wordt, op basIs van fYsIsche wetten, de principieel juiste technische 
oplossingen te bepalen. Door logische gedachtengallg, en rekening hou
dend m~t de andere aspecten van het bouwgebeuren, (esthetiek, milieu, 
economIe, komfort, ... ) wordt de concrete oplossing opgebouwd. 

Praktische toepassing geschiedt in het Architectuuratelier onder de vorm 
van projecten en ontwerpen, samen met de projecten en ontwerpen van de 
Architectonische Samenstelling, teneinde de reeds aangehaalde weder
zijdse harmonie te bevorderen. 

Een bijzondere plaats bij constructie en inrichtingstechniek wordt ingeno
men door de cursus BouwfYsica. Het individu, als biologisch en fYsiolo
gisch wezen, stelt bepaalde eisen in verband met zijn milieu gedurende ar
beid of vrije tijd. De eisen betreffende het binnenklimaat, samen met het 
heersende buitenklimaat, bepalen de eventuele behoeften aan verwarmen 
ofkoelen, be- of ontvochtigen. Niet zo frequent, maar toch niet onbelang
rijk, zijn de eisen die opgelegd worden door industriële activiteiten. De 
ontwerper van gebouwen moet aan deze behoeften op een economisch 
haalbare wijze voldoen, door een verantwoord concept en een berede
neerde keuze van bouwdelen, rekening houdend met hun hygro-ther
mische en akoestische eigenschappen. Daar het bepalen van een verant
woord minimum van warmte- en koudelasten een tijdrovende en repeti
tieve activiteit is, wordt hiervoor de computer ingeschakeld. Dit moet uit
eindelijk leiden tot een soepel ontwerpen en optimaliseren met behulp 
van een driedimensionaal CAD-systeem. 

Nauw aansluitend bij voorgaande activiteit worden in de Werkgroep 
BouwfYsica energie-audits uitgevoerd en advies verleend in verband met 
bouwfYsische en bouwtechnische problemen en het vermijden van de 
daaruit volgende hinder en schade. Hierbij wordt nagegaan of de gebruikte 
materialen, technieken en oplossingen voldoen aan de technische en 
bouwfYsische kwaliteitsvereisten. 

In de bebouwde omgeving wordt de invloed bestudeerd van o.a. de bouw
dichtheid, de menselijke activiteiten en het verkeer op het microklimaat in 
steden. Dit onderzoek loopt in samenwerking met het Building Research 
Station van het Technion in Haifa. 
Tevens wordt onderzoek verricht op zonne-energiecaptatie van gordijnge
vels. Verschillende samenstellingen, actieve en passieve systemen worden 
met computersimulatie onderzocht, gebruik makend van de werkelijk in 
ons land voorkomende weergegevens. 
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2.2.3. VORMGEVING - GRAFISCHE VAKKEN 

Prof. G. De Leye, die in 1960 een gedeelte van de opvolging van prof. A. 
Cerulus waarnam, werd in 1966 gewoon hoogleraar. Ondertussen had hij 
reeds de cursus Architectuurtekenen opgericht met als hoofddoelstelling 
aan alle studenten-ingenieurs de basistechniek van de grafische expressie 
bij te brengen en hun ruimtelijk inzicht aan te scherpen. 

Tegelijkertijd werd het Centraal Architectenbureau opgericht, vooreerst als 
centrale dienst voor de opvang van jonge afgestudeerden die door de op
richting van de orde van Architecten aan een stageverplichting moesten 
voldoen, en ten tweede als studiebureau voor universitaire gebouwen, 
waarvan de ontwikkeling in die periode als explosief te karakteriseren was. 
Waar Prof. De Leye voorheen reeds het studentenrestaurant "De Brug" en 
de studentenhomes Fabiola en Boudewijn had ontworpen, werden door 
het Centraal Architectenbureau het studentenrestaurant Overpoor~ en het 
Instituut voor Fysiologie, Farmacologie en Fysiologische Scheikunde van 
de Faculteit der Diergeneeskunde gerealiseerd. De dienst verzamelde gege
vens, stelde programma's op en maakte voorontwerpen van vele ge
bouwen, waaronder die van de "campus" Toegepaste Wetenschappen op 
Ardoyen in Zwijnaarde, het Hoger Instituut voor Psychologische en Peda
gogische Wetenschappen aan de Dunantlaan, en het Home Heymans 
voor gehuwde studenten aan de Isabellakaai. 

Bij de studiehervorming nam Prof. G. De Leye de nieuwe architectuurcur
sussen op zich, en interesseerde hij zich voor alle grafische ingenieursdisci
plines. Zo doceert hij Elementaire Vormstudie, Beschrijvende Meetkun
de, Toegepaste Beschrijvende Meetkunde en Grafostatica. Sinds 1976 is 
hij een door de Koning benoemd lid van de Nationale Raad van de Orde 
van Architecten. In 1962 werd hij lid van de Koninklijke Commissie voor 
Landschappen en Monumenten van de provincie Oost-Vlaanderen, waar
van hij eerst ondervoorzitter werd (1981) en nu - sinds 1984 - het voorzit
terschap waarneemt. 

Samen met zijn medewerker ir. J. Debacker was hij werkzaam in de Natio
nale Commissie voor de Hervorming van het (niet-universitaire) Architec
tuuronderwijs. In 1975 werd hij directeur-diensthoofd van de Dienst voor 
Grafische Methodieken en Architectuur. Deze dienst hecht belang aan alle 
grafische expressie zowel bij de architectuur als bij andere disciplines. De 
verluchting van talrijke doctoraats- en aggregaatsproefschriften, en van be
langrijke binnen- en buitenlandse publikaties worden door de dienst ver
zorgd. 
De dienst verzorgt tentoonstellingen van de Mdeling Architectuur, zoals 
b.v. in 1982 "De Stijl" (van Doesburg - Mondriaan - Rietveld), en in 1983 
"Natuurlijke Structuren" waarbij de bekende Otto Frei een gesmaakte aca
demische toespraak in de Aula bield. 
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2.2.4. STEDEBOUW EN PLANOLOGIE 

Wordt gedoceerd door Prof. Ch. Vermeersch, in opvolging P f L 
H d

· kx van ro. . 
en nc . 

De college~ worden gegeven in de laatste drie jaren (BAl, 2 en 3) en zijn 
opgedeeld In drie delen: 

- de historisch.e e~?lutie va.n het men~.el~jkwonen in maatschappelijk ver
band, zowe~ In ZIJn ~atenële verschlJnmgsvormen als in zijn samenhang 
met achter.lIggende Ideeënsystemen en stedebouwkundige beweegrede
nen, en de Invloed van deze laatste op binnen-en buiteillandse realisaties 
(Stedebouw en Planologie nr. 1), 

- omschrijving van de begrippen van de ruimtelijke ordening van plan
ning, toelichting van de procedurele aspecten van de planningsactivitei
ten op microvlak, alsmede de grondslagen voor een verantwoorde stede
bouw en ruimtelijke ordening in ruime maatschappelijke context (Stede
bouw en Planologie nr. 2), 

- het wettelijk instrumentarium dat de huidige feitelijke stedebouwkundi
ge praktijk in haar dagelijkse afWikkeling ondersteunt, (Stedebouw en 
Planologie nr. 3). 

De praktische oefeningen zijn opgevat als een voorbereidende studie voor 
de ontwerpen en projecten van het architectuuratelier, in functie van een 
wederzijdse overeenstemming der architectonische en stedebouwkundige 
taken. 

Met de benoeming van Prof. Ch. Vermeersch als directeur-diensthoofd 
ging een naamverandering van de dienst gepaard: de "Werkplaats voor 
Stedebouw" werd omgedoopt tot de "Dienst voor Stedebouw en Planologie". 
De Werkplaats voor Stedebouw was in 1960 gelijktijdig met de benoeming 
van Prof. L. Hendrickx opgericht. De dienst Stede bouw en Planologie is 
buiten de universiteit actief door de wetenschappelijke ondersteuning van 
meer complexe stedebouwkundige activiteiten. Hij verleende o.a. zijn me
dewerking aan de wetenschappelijke voorbereiding van het Kader voor de 
Ontwikkeling van het Structuurplan Vlaanderen, aan de Voorbereiding 
van het Besluit (30 maart 1983) van de Vlaamse Executieve tot regeling van 
de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads
en dorpsherwaarderingsoperaties. Het onderzoek van de dienst is o.a. ge
richt op het achterhalen van de gehanteerde stedebouwkundige kwalitei
ten bij het opmaken van stedebouwkundige plannen. Ook wordt in dit on
derzoek nagegaan in hoeverre de driedimensionele vormgeving van in
vloed is bij de opmaak van die plannen. De dienst is ook lid van verschei
dene adviesorganen, werkgroepen, stuurgroepen inzake stedebouw en 
ruimtelijke ordening, redactieraden. 
Prof. eh. Vermeersch is lid van de Provinciale Commissie West-Vlaande
ren voor Monumenten en Landschappen. Sedert 1980 is hij ondervoorzit
ter van die commissie en van de Koninklijke Commissie van Monumen
ten en Landschappen. 
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De Dienst Stedebouw en Planologie poogt ook een bijdrage te leveren tot 
de actuele discussies op het gebied van stedebouw en architectuur door 
het jaarlijks organiseren (sedert 1983) van een tentoonstelling, door het uit
geven van een tijdschrift voor architectuurcritiek en stede bouwkundige 
studies. Vanuit dezelfde optiek nam de dienst eveneens het initiatief om 
de geschriften van architectuurcriticus Geert Bekaert in een vierdelige pu
blikatie uit te geven. Tot nu toe verschenen boekwerken omtrent de Ne
derlandse architectuur- en stedebouwkundige filosoofWillem Koerse en 
de Belgische architect Bob van Reeth. 

2.3. Burgerlijk Werktuigkundig-elektrotechnisch Ingenieur 
(BWEW en BWEE) 

Aanvankelijk was het onderwijs in de werktuigkunde en in de elektrotech
niek vrij beperkt, het was opgenomen in de programma's van de toen be
staande graden van "ingenieur der burgerlijke bouwkunde", "i(1genieur 
der burgerlijke genie" en "nijverheidsingenieur". 
In 1891 werd de graad van "werktuigkundig ingenieur" opgericht, na een 
splitsing van de graad "nijverheidsingenieur". Van 1900 af konden hou
ders van een ingenieursdiploma via een aanvullend jaar tevens "ingenieur 
in de elektrotechniek" worden. De wetenschappelijke graad van elektro
technisch ingenieur kon men verwerven van 1927 af, dit na vier jaar studie. 
In 1930 werden de wettelijke graden van "burgerlijk werktuigkundig inge
nieur" en van "burgerlijk elektrotechnisch ingenieur" gecreëerd, de studie
duur werd meteen tot vijf jaar verlengd. Hoewel de mogelijkheid daartoe 
reeds in 1930 werd voorzien, kon men in feite slechts van 1950-'51 afhet 
diploma van "burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur" be
halen. Van 1945 afbestond binnen de richting "elektrotechniek" de moge
lijkheid om in het laatste jaar een specialisatie "sterkstroom" te volgen. 

De programmahervorming van 1973 behield uiteindelijk alleen de graad 
van "burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur", weliswaar 
met een optie voor een richting werktuigkunde en voor een richting elek
trische energietechniek. Paketten met keuze-cursussen accentueren nog 
meer de "specialisatie" van de student (b.v. systeem- en regeltechniek). 

Aangezien het vakgebied een vrij ruim terrein bestrijkt, is het niet verwon
derlijk dat de behoefte werd gevoeld aan meer specialisatie ná het behalen 
van het diploma van werktuigkundig ingenieur. Zo ontstond o.m. in 1930 
de graad van "vliegtuig- en automobielkundig ingenieur" die behouden 
bleef tot 1971. Thans kan men na een aanvullend jaar de graad van "nu
cleair ingenieur" behalen. 

De vakken die de kern vormen van de studierichting BWE worden onder
wezen in diverse cursussen, die in de loop der jaren aangepast, gesplitst of 
aan het programma werden toegevoegd naargelang van de noodzakelijke 
aanpassing aan de technologische evolutie in de industrie. 
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Hoewel de gebruikte titels niet steeds overeenstemmen met de officiële be
namingen, menen we toch dat de hierna volgende indeling der vakken ver
antwoord is. 

2.3.1. MACHINES 

Het eerste laboratorium voor werktuigkunde werd opgericht in 1898 door 
Prof.]. Boulvin, met het oog op het uitvoeren van proeven op stoomma
chines en stoomketels. Professor Boulvin werd immers in 1878 belast met 
de cursussen stoommachines en berekening van hun vermogen, voorheen 
gedoceerd door Prof. eh. Andries. Zijn achtdelige "Traité de Mécanique 
appliquée aux Machines" is het monumentaal en beroemd cruvre, dat een 
soliede basis voor heel wat later universitair onderzoek vormde. 

In 1921 breidde zijn opvolger, Prof. G. Van Engelen, het onderzoek uit met 
proefnemingen op dieselmotoren en centrifugaalpompen. Een nieuw la
boratorium werd in 1946 onder leiding van Prof. A. Vandeputte ingericht. 

Rond deze tijd - na het op rust gaan van Prof. G. Van Engelen en Prof. D. 
Jacovleff(Auto- en Vliegtuigmotoren) en na het overlijden van Prof.]. De 
Laere (Bouw der Werktuigen) - ziet de verdeling van de daaruit voortko
mende leeropdrachten er als volgt uit: Prof. A. Vandeputte doceert de cur
sussen Thermodynamica, Beschrijving der Werktuigen, Verbrandingsmo
toren, Bouw der Werktuigen, Prof. G. Herpol o.m. de cursus Stoomketels 
en Stoomturbines, Prof. A. De Winne o.m. de cursus Turbomachines en 
Turbocompressoren. 

Het is evident dat de inhoud van al deze cursussen voortdurend aangepast 
wordt aan de stand van de snel evoluerende techniek. Al deze vakgebie
den, met uitzondering van de Technische Thermodynamica, komen 
thans aan bod in het kader van de werkzaamheden van het Laboratorium 
voor Machines en Machinebouw (diensthoofd: Prof. H. Somerling). 

De activiteiten in dit laboratorium bestrijken thans drie disciplines: 
- turbomachines, zuigermachines, stromingsleer, koeltechniek (Prof. H. 

Somerling, Ir. E. Dick); 
- gereedschapsmachines, machineonderdelen, werkplaats techniek, ma

chinetekenen, tribologie (smering, wrijving, slijtage) (Prof. C. Deko
ninck, Dr. Ir. M. Vermeulen); 

- zuigermotoren, scheepswerktuigkunde (Prof. eh. Van Aken, Dr. Ir. R. 
Sierens). 

De voornaamste cursussen die hun basis vinden in bovengenoemd labora
torium werden bij de studiehervorming van 1973 als volgt vastgesteld: 
- de cursussen van Prof. H. Somerling (leerstoel voor machines): Zuiger-

machines (zuigerpompen, zuigercompressoren en hydraulische, pneu
matische en verbrandingsmotoren), de tweedelige Turbomachines (wer-
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Numeriek gestuurde freesmachine CNC
MAHO MH - C 700 met Philips sturing 
6664. Mogelijkheid tot manueel en compu
tergestuurd programmeren. 

king van en stroming in turbomachines, beschrijving van ventilatoren en 
pompen, beginselen van samendrukbare stroming en beschrijving van 
hydraulische, stoom-, gas- en windturbines), Gasturbines (vooral vlieg
tuigmotoren, met studie van hun compressor, verbrandingskamer, turbi
ne), aanvulling stromingsleer (stromingsmechanica van de samendruk
bare fluïda) , Koeltechniek (compressor- en absorptiekoelmachines, lage
temperatuurtechniek). 
Voor studenten die niet tot de BWE-richting behoren doceert Prof So
merling daarenboven de tweedelige cursus Inleiding tot de Werktuig
kunde, Mechanische Aspecten van Pompstations en Mechanische 
Aspecten van Waterzuiveringsstations; 

- de cursussen van Prof C. Dekoninck (leerstoel voor mechanische bewer
kingen en machineonderdelen): 
Technisch Tekenen (machinetekenen, Belgische normalisatie), de twee
delige Mechanische Bewerkingen (spaangevende en niet-spaangevende 
metaalbewerking, robots, veiligheid in de werkplaats, enzovoort), Werk
plaatstechniek (belangijkste optische en andere controle- en meettech
nieken), Machineonderdelen (mechanische organen en smering), Wrij
ving, Smering en Slijtage (tribologie, lagertechnologie); 

- de cursussen van prof. eh. Van Aken (leerstoel voor vervoertechniek) : 
Zuigermotoren (theorie van de zuigermotoren met nadruk op de ver
branding en de gasdynamische en thermodynamische aspecten) en 
Scheepswerktuigkunde (beschrijving van de uitrusting van een schip). 

Specifiek voor deze richting is het bestaan van een aantal oefeningcursus
sen Werktuigkundige Ontwerpen, waarvoor de bovengenoemde professo
ren, alsmede Prof R. Dechaene verantwoordelijk zijn. De laatstejaarsstu-

c 

• 

Windtunnel, volledig in het laboratorium 
gebouwd, met volgende karakteristieken : 
windsnelheid 120 km/h bij een uitlaatdoor
snede van 1.00 m x 1.40 m en 80 km/h bij 
een uitlaatdoorsnede van 1.75 m x 1.75 m. 
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denten in de richting Werktuigkunde maken hier een ontwerp van een ma
chine (gasturbine, turbopomp, hydraulische turbine, verbrandingsmotor) 
met inbegrip van de stroomtechnische studie, sterkteberekening en detail
uitwerking. 

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de dienst concentreert zich op: 
- stroming in labyrintdichtingen en regelkleppen, radiale ventilatoren, ra

diale turbocompressoren, windturbines en hydraulische turbines; zelf
aanzuiging van turbopompen; ontwikkeling van numerieke methoden 
voor integratie van de vergelijkingen van Euler en van Navier/Stokes; 
transitie in grenslagen; diffusie en convectie in fluïda (eindige-elemen
tenmethodes). 
Deze onderzoeksthema's resulteren in een reële bijdrage tot bepaalde 
evoluties in het vakgebied: ontwerp van pompen, radiale ventilatoren, 
vertikale-as-windturbines, micro-hydraulische centrales, berekening van 
het verspreiden van afvalstoffen in zee; 

- bepaling van wrijvingscoëfficiënten en slijtage van diverse materialen; 
studie van lagers; meting van vervormingen van mechanische contactop
pervlakken; meting van oppervlakteruwheid; belangrijke experimentele 
onderzoekingen op speciale types glij lagers, hun glijlagermaterialen (o.a. 
composieten), hun noodloopeigenschappen; theoretische en experi
mentele studies op hydrostatische en hybride lagers; Newtoniaanse en 
niet-Newtoniaanse smeerstoffen; 

- ontwikkeling van numerieke modellen voor de gasdynamische en ther
modynamische cyclus van verbrandingsmotoren en van simulatiemo
dellen voor motoren met roterende zuiger en voor dieselmotoren; ont
werp en realisatie van een verbrandingsbom (90 bar, 550 0c) waarmee de 
ontstekingskarakteristieken en de verbranding van zware brandstoffen 
worden onderzocht. 

Het laboratorium is in het bezit van een laser Doppier anemometerinstal
latie waarmee de niet-stationaire gasstromingen in inlaat- en uitlaatkana
len en in de verbrandingskamer van motoren kunnen gemeten worden. 
Verder beschikt het laboratorium over zeer gespecialiseerde apparatuur 
voor metingen aan motoren en zuigermachines. 
Het laboratorium is uitgerust met een groot aantal proefstanden en een 
uitgebreide meetapparatuur, o.a. een zeer krachtige machine, enig in 
Europa, voor het bepalen van wrijvingscoëfficiënten en slijtage van zeer 
grote monsters; windtunnels; moderne en computergestuurde werktuig
machines; meet- en rekencomputers; apparatuur voor analyse van uitlaat
gassen van motoren; elektronische meetapparatuur; een fijnmeetlabora
torium; motoren voor het bepalen van het octaangetal van benzines; de
biet-, druk-, temperatuur- en ruwheidmeters; enz. 

Naast het "zuiver" wetenschappelijk onderzoek worden ook in opdracht 
van bedrijven onderzoeksprojecten uitgewerkt met een meer uitgesproken 
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Rollenproefbank voor het meten van 
brandstofVerbruik en luchtpollutie volgens 
de EEG-cyclus. 

Elektro-hydraulische vijzels voor het uit
voeren van trillingsonderzoek. Hier een 
komfortmeting op een bestuurderszetel 
van een vrachtwagen. 

toegepast-industrieel karakter. Tot nu toe deden een groot aantal binnen
landse maar ook buitenlandse bedrijven geregeld een beroep op het labo
ratorium, o.a. voor controleproeven en -metingen, voor ontwikkeling van 
prototypes en voor het oplossen van allerhande problemen. Het Laborato
rium voor Machines en Machinebouw onderhoudt ook nauwe banden 
met binnen- en buitenlandse onderzoekers in analoge vakgebieden. 

2.3.2. VERVOERTECHNIEK 

Het Laboratorium voor Vervoertechniek werd in 1932 opgericht door Prof. 
F.P. Malschaert in het kader van het onderwijs i.v.m. vliegtuig- en automo
bielbouw. Het werd na 1940 grondig gewijzigd en in het bijzonder uitge
rust voor voertuigtechniek en voor onderzoek van toepassingen van alu
minium in de nijverheid. 
In 1950 werd het gedeelte Verbrandingsmotoren overgeheveld naar het 
Laboratorium voor Machines en Machinebouw. 
Nadat Prof. Malschaert in 1974 op emeritaat ging werd Prof. Ch. Van 
Aken in 1978 aangesteld als directeur-diensthoofd van het Laboratorium 
voor Vervoertechniek. 

Het laboratorium, aanvankelijk gevestigd in de Petroolstraat, werd in 1939 
overgebracht naar blok IV van het Technicum (naast de thermische cen
trale, Sint-Pietersnieuwstraat), waar het zich nu nog bevindt. 
De huidige infrastructuur bestaat uit een bandenproefstand, een remmen
proefstand, een elektro-hydraulische installatie met vijf vijzels voor het 
uitvoeren van vermoeiings- en trillingsonderzoek, een schokdempertest
bank en een rollenproefbank voor het meten van brandstofverbruik en 
luchtpollutie volgens de EEG-cyclus. 

De afdeling Toepassing van Lichte Metalen in de Nijverheid beschikt 
over: 
- een proefWand om de lucht- en waterdichtheid van vensters en gevelele

menten onder statische en dynamische luchtdrukken te meten, 
- een klima-inrichting om met een luchtstroom temperaturen van -25 oe 

tot + 90 oe te handhaven aan de buitenzijde van vensters, dit terwijl de 
binnenzijde op + 20 oe gehouden wordt; 

- een proefstand om de warmtedoorgangscoëfficiënt van vensters en ande
re bouwdelen te meten, 

- een hydraulische groep met aangepaste vijzels en controle-apparaten om 
duurzaamheidsproeven op het sluitwerk van vensters uit te voeren. 

Als specifieke meetapparatuur kunnen vermeld worden: 
- meetsystemen voor temperaturen, krachten, drukken, verplaatsingen, 

snelheden en versnellingen, 
- statische en dynamische rekmeetapparatuur, 
- analoge registreerapparatuur op papier- en magneetband (14 kanalen 

FM) 

• 

• 
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- een zender- en ontvangstinstallatie met 8 kanalen voor het doorzenden 
van meetsignalen vanuit een rijdend testvoertuig naar een labowagen, 

- een digitale meet- en rekeneenheid (16 kanalen analoog/digitaalomzetter 
en 4 kanalen digitaal/analoog-omzetter), uitgerust met de geschikte pro
gramma's om de metingen uit te werken. 

De belangrijkste cursussen zijn: 
- Vervoertechniek (Prof. eh. Van Aken) 
- Voertuigtechniek (Prof. R. V erschoore) 
- Spoorwegtechniek (Prof. P. Martens) 

Typische voorbeelden van onderzoek i.v.m. weg- en spoorvoertuigen zijn: 
- berekeningen en metingen op suspensie, stuur- en reminrichtingen, 
- trillings- en rekrnetingen in loco en in laboratorium, en hun verwerking, 
- geprogrammeerde vermoeiings- en trillingstesten, geregeld op kracht, 

verplaatsing of versnelling; sinus zwaai, ruis, constante frequentie of 
bandsignaal als opgelegde ingang, 

- metingen van trillingscomfort. 

2.3.3. STOOMTECHNIEK 

Zoals reeds vermeld werd Prof. G. Herpol in 1946 titularis van de cursus 
Stoomketels, afgesplitst van de vroegere cursus Stoomketels en Verbran
dingsmotoren gedoceerd door Prof. G. Van Engelen. 
Prof. Herpol was reeds met de cursus Aanwending der Brandstoffen belast. 
Hij zorgde voor een samenhang door de theorie en de praktijk van de 
warmtevoortplanting uiteen te zetten in Aanwending der Brandstoffen en 
de constructieve aspecten in Stoomketels. De automatische regeling van 
stoomgeneratoren doceerde hij in Aanvullingen van de Bouw der Werk
tuigen. Ook de cursus Stoomturbines (Prof. Van Engelen) behoorde vanaf 
1953 tot de leeropdracht van Prof. Herpol. Hierin werden de thermodyna
mische, technische en constructieve eigenschappen van de onderscheiden 
turbinesoorten behandeld. De berekening van hun bestanddelen en hun 
automatische regeling kwamen in de reeds genoemde Aanvulligen van de 
Bouw der Werktuigen aan bod. Voor het praktisch onderricht kon Prof. 
Herpol terecht in de "thermische centrale" van de Universiteit, die in 1939 
op initiatief van Prof. Van Engelen was opgericht. Daar beschikte hij nl. 
over lage-drukketels, hoge-drukketels met volautomatische regeling en een 
turbo-alternator. 
Prof. Herpol werd tot het emeritaat toegelaten in 1974. Zijn opvolging 
werd in 1976 geregeld door de benoeming van Dr. Ir. R. Minne, thans titu
laris van de leerstoel Warmtetechniek. Bij de opvolging van Prof. Herpol 
heeft de Faculteit een rationalisatie uitgevoerd waardoor de coherentie tus
sen de cursussen van het pakket Warmtetechniek werd vergroot. Naast eer
der theoretische vakken als Thermodynamica en Warmte-Overdracht, do
ceert Prof. R. Minne ook Stoomtechniek (waaruit het vroegere deel over 
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Vloerplaa t in voorgespannen beton na een 
brandproef. 

Speciale vloerplaat met hemisferische be
kisting na een brandproef. 

stoomturbines werd verwijderd), Klimatechniek, Aanwending der Brand
stoffen en Brandveiligheid als toepassingen van de theorie. 

Onder leiding van Prof. Herpol werd het Laboratorium voor Aanwending 
van Brandstoffen en Warmte-overdrac"t in twee delen gesplitst: 
het warmte-technisch deel werd ondergebracht in de gebouwen gelegen 
aan de Sint-Pietersnieuwstraat, en het deel brandveiligheid in die aan de 
Ottergemsesteenweg. 

Het wetenschappelijkonderzoek legt de laat te jaren het aCCent op de niet
stationaire bepaljng van warmtegelcidingscoëfficiënten van zeer uiteenlo
pende materialen. op problemen ln de sector van de klimatechniek, zoals 
b. v. de doel matigheid en stabili te it van tbcnnostatische radiatorkranen en 
op talrijke problemen op het gebied van de brandveiligheid. 
Het laboratorium telt op dit ogenblik naast het diensthoofd 6 wetenschap
pelijke personeelsleden en 20 leden behorend tot het administratief en 
technisch personeel. 
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2.3.4. CINEMATICA EN DYNAMICA DER MACHINES 

In 1926 had Prof. D. De Meulemeester een eerste uitgave gepubliceerd van 
zijn leerboek "Calcul de l'Effet des Machines", later gevolgd door een Ne
derlandse omgewerkte uitgave "Cinematica en Dynamica der Werktui
gen" (1948, 1950). Hij doceerde de bovengenoemde cursus tot 1953 en be
handelde daarin o.a. versnellingen in mechanismen voor snellopende ma
chines (in het bijzonder in nokken), de theorie van de tandwielen, de theo
rie van de wrijving en smering, gebaseerd op de hydrodynamica. 

Prof. A. De Winne volgde hem op. Hij werkte de cursus Cinematica en 
Dynamica der Werktuigen bij, vooral het gedeelte betreffende de theorie 
en de berekening van de tandwielen en scharnierende stelsels. 
Toen Prof. De Winne in 1967 in een verkeersongeval om het leven kwam, 
werd Prof. R. Dechaene belast met de cursus, nu onder de benaming Kine
matica en Dynamica van de Machines. In de voorbije jaren is de overgang 
van grafische naar numerieke methodes duidelijk in zijn cursus weerspie
geld. Een belangrijk facet van de numerieke methodes belicht hij in zijn 
cursus Elementenmethode in de Toegepaste Mechanica (in feite de beken
de eindige-elementenmethode).Prof. Dechaene richtte in 1969 het Semina
rie voor Mechanica van de Machines op. Daar werken thans een half dozijn 
wetenschappelijke medewerkers betaald met extra-universitaire midde
len. Sedert twaalf jaar wordt er gewerkt aan berekeningsmethodes voor 
drukvaten, opslagtanks en leidingen. Dit gebeurt door ingenieurs van het 
in de dienst werkzaam Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de 
Metaalverwerkende Nijverheid (WTCM). Met IWONL-steun werden in 
het verleden opzoekingen verricht over vervorming van rubber en over het 
dynamisch gedrag van tennisrackets. Een belangrijke onderzoeksrichting 
op dit ogenblik is het mechanisch gedrag en het ontwerp van constructies 
in vezelversterkte materialen (composieten). Hierover lopen thans projec
ten met de steun van IWONL, FKFO, Wetenschapsbeleid en industrie. 

Een nieuwe richting die thans wordt ingeslagen betreft de dynamica en 
mechanismen met vervormbare geledingen. In overeenstemming met het 
belangstellingsgebied van het Seminarie worden door Prof. Dechaene di
verse cursussen Sterkteleer gedoceerd, zowel voor BWE (Werktuigkundi
ge Toepassingen van de Sterkteleer) als voor BM (Metaalkundige Toepas
singen der Plasticiteit). Voor een omschrijving van zijn meer klassieke gro
te cursussen sterkteleer verwijzen we naar het hoofdstuk "Burgerlijke 
Bouwkunde" . 

2.3 .5. REGELTECHNIEK 

H et Laboratorium voor Regeltechniek werd in 1957 ingericht door Prof. A. 
De Winne in een deel van het Technicum aan de Sint-Pietersnieuwstraat 
te Gent. Het beschikte aanvankelijk over twee analoge rekenmachines : 
een Solartron-machine in 1959 en een EAI-Pace-computer in 1960. Hierop 
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Een regel technische proefstand in het labo
ratorium. 

werden de eerste dynamische simulaties van regeltechnische systemen uit
gevoerd. Het verblijf van Prof. M. Pelegrin (Institut National Supérieur de 
l' Aéronautique in Frankrijk) te Gent in 1961 als buitenlandse Francqui
leerstoeltitula~is, heeft hiertoe heel wat bijgedragen. 

Na zijn schielijk overlijden in 1967 werd Prof. De Winne in 1969 als direc
teur van het laboratorium opgevolgd door Prof. A. Van Cauwenberghe, 
die van dan af ook het onderwijs van de leerstoel Regeltechniek verzorgde. 
In hetzelfde jaar werd een repetitieve analoge computer (Applied Dyna
mics) geïnstalleerd, in 1971 gevolgd door een digitale procescomputer 
PDP-15 waardoor hybriede simulaties mogelijk werden. 

In 1974 werd het Laboratorium De Winne (naar zijn stichter genoemd) naar 
de nieuwe campus van de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen te 
Zwijnaarde overgebracht. Aldaar konden de werkingsmogelijkheden en de 
apparatuur aanzienlijk worden verbeterd en uitgebreid dank zij een en
thousiaste schare jonge medewerkers (wetenschappelijke staf en technici). 

De huidige (1985) infrastructuur omvat verscheidene proefstanden voor 
de studie van temperatuur-, niveau- en debietregelingen evenals van mo
torsturingen. Veelzijdige meet-, stuur- en rekenapparatuur wordt voortdu
rend uitgebreid en dikwijls zelf ontwikkeld. 

De rekenapparatuur bestaat uit een uitgebreide minicomputer-configura
tie met talrijke eindstations. Een eigen micro-computersysteem FLEMIS 
werd ontwikkeld en in vele industriële toepassingen ingeschakeld; in het 
laboratorium wordt het voor uiteenlopende taken gebruikt, variërend van 
zuiver rekenwerk en ware-tijds besturing van processen tot tekstverwerking 
voor secretariaat en bibliotheek. 

De laboratoriumbibliotheek bevat meer dan 3500 boeken en de belang
rijkste tijdschriften op het gebied van de regeltechniek en ?e .industriële 
informatica; op deze gebieden mag ze tot de meest gespeCIaliseerde van 
het land worden gerekend. 

De staf van het laboratorium bestaat uit een twintigtal personeelsleden, 
waaronder twee professoren en cen ti.enta l WP-lede.n en wetenschappelij
ke medewerkers. Zij verzorgen het onderwijs in de regeltedmiek voor de 
studierichtingen BWE, BE, BS en BM eo, edert de benoeming van Prof. 
E. Noldus in 1977 ook het onderwij in de systeemtheorie. 
Bij de programmahervormingva11 1973 werd de systeem- en regeltechniek 
als specialisatie-optie ingevoerd voor de richtingen BWE en BE en werd 
het onderwijs in de proce regeling en -dynamica voor de studenten BS 
aanzienlijk uitgebreid. Tegelijkertijd werd de aanvullende graad van "inge
nieur in de automatizeringstechniek" opgericht; het laboratorium fungeert 
hiervoor als coördinator. 
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De hybriede computerinstallatie waarop 
studenten practicum uitvoeren. 
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De belangrijkste onderwezen curussen zijn: 
- cursussen uit het basiscurriculum : Regeltechniek, Procesregeling, Reken

machines in de Regeltechniek en Digitale Processturing, 
- regeltechnische toepassingscursussen: Hydraulische en Pneumatische 

Regelsystemen, Procesdynamica, Regeling van Kernreactoren, 
- systeemtheorie: Lineaire en Niet-Lineaire Systemen, Optimale Contro

le, Identificatie. 

Elk jaar begeleidt het laboratorium een twintigtal studenten bij hun afstu
deerwerk. 

Het wetenschappelijk onderzoek is overwegend in de volgende gebieden 
te situeren: 
- systeemtheorie: ontwerp van multivariabele lineaire regelsystemen, bili

neaire systemen, stabiliteits- en oscillatietheorie van niet-lineaire syste
men, 

- regeltechniek: digitale processturing, signaalverwerking, identificatie en 
adaptieve regeling, computergesteund ontwerp van regelsystemen, 

- toegepaste (industriële) informatica: toepassingen van de informatica op 
het gebied van de procescontrole, gebruik van microprocessoren in de 
regeltechniek, software-tools, simulatie van dynamische systemen. 

Daarnaast worden diverse industrieprojecten uitgevoerd: het ontwerp van 
een beheer- en regelsysteem voor woningverwarming, de berekening van 
vermogenspectra van zeegolven, adaptieve computersturing van snij kop
baggerschepen zijn maar enkele voorbeelden daarvan. In de voorbije jaren 
werden stelselmatig programmapaketten uitgebouw voor: 
- signaalverwerking en systeem/proces-identificatie (-modelbouw) 
- het ontwerp van regelsystemen (computer-aided control system design). 

Het laboratorium verleende zijn medewerking aan of organiseerde zelf 
verscheidene studiedagen en cursussen voor ingenieurs uit de industrie en 
uit openbare diensten. In 1982 organiseerde het te Gent de Gaarlijkse) 
"meeting of West European Directors ofControl Laboratories". Het werk
te mee aan talrijke internationale congressen en zorgde in 1976, 1980 en 
1983 mede voor de organisatie van de PRP-congressen (IFAC/IMEKO 
Conferences on Automation and Instrumentation in the Paper, Rubber 
and Polymerization Industries), dit onder voorzitterschap van Prof. A. 
Van Cauwenberghe. Deze was ook jarenlang voorzitter van het Belgisch 
Instituut voor Regeltechniek en Automatizering (1975-81), van de IBRA
BIRA Federatie (1976-84), van het Belgische Meetconfederatie BEMEKO 
(1983- ) en van het Applications Committee van de International Federa
tion of Automatic Control (1978-84). Tevens is hij redacteur van Automa
tica (IFAC Journai); Automatique, Productique, Informatique industrielle 
(Frankrijk) en hoofdredacteur van Journal A (Benelux tijdschrift voor re
geltechniek). 
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2.3.7. MECHANISCHE TRILLINGEN 

Dit onderwerp dat uiteraard elke ingenieur, maar vooral dan toch de werk
tuigkundige aanbelangt, wordt sinds 1980 theoretisch behandeld in een 
cursus van Prof. J. De Ries. Enkele topics daaruit zijn: trillingen van een 
ideale oscillator, kleine trillingen van een algemeen fysisch stelsel, of stel
sels met een eindige vrijheidsgraad, stelsels van het type trillende snaar, 
trillingen van stelsels gevormd uit balken, trillingen van membranen en 
van platen, roterende stelsels, en zelf opgewekte trillingen. Ook de niet-li
neaire trillingen worden behandeld. Alhoewel grotendeels theoretisch van 
aard, is de stof toch aangevuld met een praktisch hoofdstuk over trillings
metingen en de desbetreffende technologie. 

2.3.8. ELEKTRICITEIT 

Een algemene cursus in de elektriciteit stond al op het programma van de 
Speciale School lang vóór de invoering van de ingenieurs titel in d~ elektro
techniek. Hij diende toen om aan de toekomstige ingenieurs een algemene 
kennis van het vak bij te brengen, maar na invoering van de hiervoor ver
melde titel, tevens om voor de studenten die elektrotechniek als specialisa
tie kozen, de nodige wetenschappelijke basis te leggen. De titularis was 
Prof. o. Colard. 

Het onderwijs in de elektrotechniek kwam evenwel pas goed op gang in 
1900, al was het maar wegens het toen ingevoerde aanvullend studiejaar, 
dat toegankelijk was voor alle houders van een ingenieursdiploma, en dat 
tot 1927 alleen instond voor de specialisatie in deze discipline. De leiding 
en het onderwijs waren in handen van twee titularissen, Prof. o. Colard 
(theoretisch gedeelte) en Prof. o. Steels (industrieel gedeelte), die waarde
ring voor die "afdeling" wisten af te dwingen, ook in het buitenland. 

In 1927 ontstond de wetenschappelijke graad van elektrotechnisch inge
nieur (4 jaar studie) als tegenhanger van die van werktuigkundig ingenieur 
en in 1930 kwam er een wettelijke graad (5 jaar studie). 
Door de snelle ontwikkeling van de toepassingen van de elektriciteit was 
het ondertussen nodig gebleken aanvullende cursussen te doceren voor 
bepaalde ingenieursafdelingen. Aldus werd een afzonderlijke cursus over 
elektromechanische toepassingen voor de afdelingen Werktuigkunde, 
Mijnbouw en Scheepsbouwkunde gegeven. Voor de ingenieur-architec
ten (wetenschappelijke graad) en voor de conducteurs bestond een minder 
uitgebreide cursus, die meer op de bouwkundige aspecten van de elektrici
teit gericht was (technologie en reglementering van elektrische installaties 
en verlichtingstechniek). Hij werd gedoceerd door Prof. M. W olters. 

Prof. Colard werd in 1936 opgevolgd door Prof. J. Cnops, en Prof. Steels in 
1941 door Prof. L. Pintelon. Prof. Cnops doceerde echter reeds tijdens het 
tweetalig regime bepaalde cursussen in het Nederlands, als tegenhanger 
van de Franstalige cursussen van Prof. Colard. 
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De groeiende specialisatie binnen de elektrotechniek noodzaakte in 1946 
een verdeling van de leerstof onder vier professoren. 
Prof. Cnops stond in voor de algemene cursus Elektriciteit en haar Toepas
singen in de Nijverheid en voor de cursussen Theoretische Elektriciteit en 
Theoretische Elektrische Metingen. Later kwam hierbij Industriële Elek
tronica. 
Prof. L. Pintelon behield de cursussen Elektrische Machines en Industriële 
Elektrische Meetinstrumenten. 
De cursus Bouwen Berekening van Elektrische Machines van Prof. J. 
Cnops ging evenwel naar Prof. A. Van den Meersche, die ook Centrales, 
Tractie en Krachtoverbrenging en Elektrische Installaties doceerde en later 
ook Theoretische Elektriciteit van Prof. Cnops overnam. Prof. H. Vuylste
ke tenslotte gaf Verlichtingstechniek. In dit deel van de tekst komen enkel 
"sterkstroom" -cursussen ter sprake. Telefonie, telegrafie, voortplanting 
van golven door lijnen en door middenstoffen, enz. werden natuurlijk 
toen ook reeds onderwezen, doch de desbetreffende zwakstroomcursus
sen werden algauw voldoende uitgebreid om het programma te stofferen 
van een afzonderlijke studierichting die verder wordt beschreven. 

In 1950 werd een afdeling burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch in
genieur opgericht, waarin naast de werktuigkunde, ook cursussen in de 
sterkstroom een grote rol speelden. 

Alhoewel in de verschillende laboratoria voor elektrotechniek alle betrok
ken studenten-ingenieurs werkzaamheden verrichten, wordt hierna alleen 
het laboratorium beschreven dat speciaal voor de burgerlijk werktuigkun
dig-elektrotechnisch ingenieur (BWE) van het meeste belang is. Sinds de 
studiehervorming van 1973 geldt immers nog slechts de laatstgenoemde ti
tel, waaronder de optie "sterkstroom" (of meer formeel "elektrische ener
gietechniek") ook ressorteert. Bedoeld wordt het Laboratorium voor Ny·ver
heidselektriciteit in het Technicum. Oorspronkelijk stond het onder leiding 
van Prof. Steels. Het kende na de tweede wereldoorlog een aanzienlijke 
uitbreiding onder Prof. L. Pintelon. Het onderzoeksdomein omvatte o.a. 
het experimenteel onderzoek van hoogspanningsisolatoren, de gedragin
gen van eleketrische machines en de verliezen door belasting, vraagstuk
ken betreffende diverse toepassingen van de elektrische machines, de elek
trische as, snelheidsregeling en gedragingen van gelijkstroommotoren, 
welke uit een wisselstroomnet worden gevoed door middel van thyratrons, 
de amplidyne, de kwikdampgelijkrichter, het meten van vermogens bij 
kleine arbeidsfactor, overgangsverschijnselen in draaiende machines, in 
het bijzonder inductiemachines. 

De leiding van het laboratorium werd in 1975 overgenomen door Prof. H. 
De Jong, die tevens Prof. Pintelon opvolgde als titularis van de cursussen 
Elektrische Machines. Aan zijn leeropdracht werd ook Bouwen Bereke
ning van Elektrische Machines toegevoegd. Het onderzoek bestrijkt nu 
ook het domein van de vermogenelektronische omzetters voor elektrische 
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Een typische onderzoeksopstelling in het 
Laboratorium van Nijverheidselektriciteit : 
links boven de onderzochte inductiemotor 
gekoppeld met een gelijkstroommachine; 
geheel rechts een vermogenselektronische 
frequentieomzetter die de motor voedt; 
verder aanwezig vermogenweerstand, spec
trumanalyser, oscillograaf, toerentalmeter, 
koppelmeetversterker, stroom-, spanning
en vermogenmeters, regeltransformator 
met gelijkrichter en oscilloscoop. 

machines, alsook hun meet-, regel- en informatieverwerkingsschakelin
gen. Het laboratorium is een druk werkterrein geworden voor menig stu
dent (afstudeerwerk) en navorser (doctoraat of aggregaat hoger onderwijs) 
die met de bijstand van werkleider Ir. E. De Baets een opmerkelijke bijdra
ge hebben geleverd tot de vooruitgang van de sterkstroom-eletrotechniek. 

Toen Prof. Van den Meersche zijn emeritaat nam, werd beslist zijn leerop
dracht (cursussen over netwerkanalyse, theorie, berekening en technologie 
van elektrische centrales en transport- en distributienetten) te splitsen in 
een full-time leeropdracht die vooral de theoretische methodes en bereke
ningsaspecten zou behandelen en een part-time leeropdracht die in 
hoofdzaak zou gericht zijn op de technologisch-industriële studie van de 
produktie en verdeling van elektrische energie. Deze laatste opdracht werd 
toevertrouwd aan een ingenieur met een hoofdopdracht in de industrie. 
Prof. e. Vankerckhoven vervulde deze taak slechts gedurende korte tijd, 
na zijn onverwacht overlijden werd Prof. E. Selleslagh met deze opdracht 
belast. 
Het full-time pakket werd toevertrouwd aan Prof. J. Willems, wiens leerop
dracht bij de programmahervorming vooral in de richting van technische 
systeemtheorie werd uitgebreid, onder andere met Dynamica van Elektri
sche Systemen, Regeling, Sturing en Exploitatie van Netten, Berekening 
van Sterkstroomnetten. De steeds toenemende bezuinigingspolitiek ver
hinderde de uitbouw van een hoogspanningslaboratorium. Het weten
schappelijk onderzoek binnen de dienst concentreert zich vooral op on
derwerpen uit de analyse, berekening en regeling van elektrische energie
netten, alsook op meer fundamentele aspecten van de toegepaste systeem
theorie. In verband hiermee zorgde de dienst van Prof. Willems in 1983 
voor de organisatie van de Benelux Meeting on Systems and Con trol. 

• 
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2.4. Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, zwakstroom (BE) 

Na de tweede wereldoorlog werd de technische wereld volop geconfron
teerd met de enorme evolutie die zich tijdens die oorlog zowel op prak
tisch als op theoretisch gebied binnen de elektronica had voltrokken. Men 
denke maar aan de ontwikkeling van de radar en van de telecommunicatie
techniek, die zeker in grote mate hebben bijgedragen tot de uiteindelijke 
overwinning van de geallieerden. 
Hier moest dus binnen de opleiding een grote achterstand worden bijge
werkt. Van het academiejaar 1945-46 af werd dan ook besloten de richting 
Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur te splitsen in twee richtingen, nl. de 
Sterkstroom en de Zwakstroom. De specialisatie werd pas in het laatste 
studiejaar voltrokken. De theoretische vakken (elektronenbuizen; circuit
theorie, d.i. filters en transmissielijnen; antennes en straling) werden gedo
ceerd door Prof. J.e. Cnops, de toepassingen (telegrafie, telefonie, laagfre
quent-versterkers, radiozenders en -ontvangers) door Prof. H. Vuylsteke. 
In de loop van de jaren vijftig werden daar de microgolven en hun toepas
singen aan toegevoegd. 
In het kader van het Marshall-hulpplan (1952) werd aan het Laboratorium 
voor Theoretische Elektriciteit (Prof. J. Cnops) de zorg toevertrouwd over 
belangrijke apparatuur voor het meten van dynamische mechanische 
spanningen, apparatuur die tevens ten dienste stond van alle geïnteresseer
de laboratoria, en van de industrie. Het personeel van die dienst was echter 
zeer beperkt: één assistent, in sommige jaren bijgestaan door een leerling
assistent en twee technici. In deze periode werd ook een nieuw centrum 
aan de Faculteit opgericht nl. het Centrum voor Numeriek Rekenen, met als 
eerste instrument de Consolidated Analoge rekenmachine van het labora
torium (aan dit centrum was één assistent verbonden). 

2.4.1. HET LABORATORIUM VOOR ELEKTRONICA EN MEETTECHNIEK 

De interessegebieden van Prof. J. Cnops waren zeer verscheiden: zo werk
te hij ook mee aan het I..I.K.W. (Interuniversitair Instituut voor Kernwe
tenschappen). De voorloper van de huidige lineaire deeltjesversneller van 
het Instituut voor Kernwetenschappen werd in het Laboratorium voor 
Theoretische Elektriciteit gemonteerd en verder ontwikkeld in samenwerking 
met de professoren e. Grosjean enJ. Verhaeghe. In de jaren 1956-57 werd 
op het laboratorium een antennemeetsysteem gebouwd dat werd tentoon
gesteld in het paviljoen van de Telecommunicatie op de wereldtentoon
stelling van 1958. Het verdiende er een gouden medaille. 

In 1962 kreeg het laboratorium voor het eerst een geassocieerd docent. In 
september van hetzelfde jaar nam prof. J. Cnops zijn emeritaat. Mede 
door het vroegtijdig overlijden van Prof. H. Vuylsteke in 1964 hadden op 
die manier de beide laboratoria die zich met zwakstroom bezighielden, 
geen diensthoofd meer. In hetzelfde jaar werd deze toestand verholpen en 
werden twee nieuwe leerstoelen, met bijhorende laboratoria, opgericht, 
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nl. de leerstoel voor Elektromagnetisme en Acustica met Prof.]. Van Bla
del als titularis en de leerstoel voor Elektronica en Meettechniek met Prof 
M. Vanwormhoudt als titularis en met Prof. J. Colle als geassocieerd do
cent. 
In 1969 werd Dr. ir. H. Pauwels geassocieerd docent en in 1974 werd Prof 
J. Colle gewoon hoogleraar en co-titularis van de leerstoel. 
In 1969 ging men van start met het aanvullendjaar in de Telecommunicatie
techniek, hiervoor werden een aantal nieuwe vakken op het gebied van de 
zwakstroom geïntroduceerd. 
Het huidige programma voor de opleiding tot burgerlijk elektrotechnisch 
ingenieur in de zwakstroom kwam tot stand tijdens de programma-hervor
ming in de jaren zeventig. Hierbij werd het principe van de keuzevakken 
ingevoerd: de explosieve ontwikkeling van de elektronica maakte het im
mers niet meer mogelijk álle belangrijke vakken als verplichte cursussen in 
het programma op te nemen. Tijdens het vierde jaar nemen de verplichte 
cursussen minder tijd in beslag dan de keuze-vakken, in het vijf4e jaar 
volgt de student allen nog keuze-cursussen (er is natuurlijk ook nog het af
studeerwerk). Deze keuze-cursussen worden in vijf coherente pakketten 
aangeboden: Toegepaste Elektronica, Velden en Fysische Elektronica, In
formatica, Communicatie-techniek, Systeem- en Regeltechniek. Door de 
student dienen 180 u (theorie en omgerekende uren oefeningen) in één 
pakket naar keuze genomen te worden. Naast de keuze-cursussen beho
rend tot het domein van de zwakstroom, kunnen ook andere cursussen 
binnen de Faculteit en - in beperkte mate en na goedkeuring door de Af
delingsraad - ook buiten de Faculteit gekozen worden. 

Door het onderwijzend personeel van de leerstoel Elektronica en Meettech
niek worden in totaal 540 u theorie en 580 u oefeningen verzorgd. Hierbij 
komen dan nog45 u theorie en 60 u oefeningen die door leden van het we
tenschappelijk personeel worden gegeven. 

De huidige staf van het Laboratorium voor Elektronica en Meettechniek 
bestaat uit 3 leden van het onderwijzend personeel, 4 werkleiders, een eer
staanwezend assistent, drie assistenten, een bevoegd verklaard navorser 
van het NFWO en een dertigtal wetenschappelijke medewerkers, gefinan
cierd door allerlei fondsen en voor een belangrijk deel ook door de indus
trie. Zonder al deze wetenschappelijke medewerkers zou het onmogelijk 
zijn het onderwijs op peil te houden. 
Het aantal studenten in de zwakstroom is immers jaren lang gestadig toe
genomen en bedraagt thans zowat 90 studenten per promotiejaar. 

Verschillende groepen binnen het laboratorium houden zich met volgen
de onderwerpen (voornamelijk) bezig: 
1. de dunne-film-groep, o.l.v. Prof. H. Pauwels, met dunne-film-zonnecel

len, dunne-film-display-panels en hybriede micro-elektronica. I.v.m. de 
zonnecellen legt een groep o.l.v. Dr. Ir. D. Baert zich speciaal toe op de 
realisatie en bouw van invertoren. 

u 

• 
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2. de digitale groep, o.l.v. Prof M. Vanwormhoudt en Dr. Ir.]. Van Cam
penhout, met "parallel processing" met behulp van microprocessoren. 

3. de communicatie-groep, o.l.v. Prof I. Bruyland (ICI), met het synchro
nisatie-probleem bij data-overbrenging. Thema's die zowel de commu
nicatie- als de digitale groep aangaan zijn: digitale beeldverwerking en 
spraakverwerking. 

4. de CAD-groep, o.l.v. Dr. Ir. L. Weyten en Dr. Ir. G. De Mey, met de 
ontwikkeling van programma's voor het ontwerpen en tekenen van 
printplaten en voor het ontwerpen van hybriede schakelingen. 

5. een groep o.l.v. Prof]. Colle met instrumentatie en precisiemetingen. 

2.4.2. HET LABORATORIUM VOOR ELEKTROMAGNETISME EN ACUSTICA 

De staf van het Laboratorium voor Elektromagnetisme en Acustica (directeur
diensthoofd Prof J. Van Bladel) wordt anno 1985 gevormd door drie pro
fessoren, vier assistenten (twee van hen vastbenoemd), twee bevoegdver
klaarde navorsers van het NFWO, en een twintigtal doctorandi en bursa
len. De onderwijstaak van het laboratorium bestaat uit 450 uren theorie en 
510 uren oefeningen. Ongeveer vijfentwintig afstudeerwerken en twee à 
drie doctoraatsthesissen worden jaarlijks in het laboratorium voltooid. De 
publikatie van een dertigtal artikels per jaar in internationale tijdschriften 
illustreert de onderzoeksactiviteit van de ploeg. In 1984 is deze productie 
aangevuld met de verschijning van een boek, "Relativity and Engineering" 
a. Van Bladel, Springer Verlag). 

In het eerste decennium van het bestaan van het laboratorium (1964-74) 
lag het accent op akoestische, elektromagnetische en microgolf-proble-
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ELEKTRONICA. 

Industriële 4kW mikrogolfoven voor het 
vulkanizeren van rubber. 

men. Een 3cm-antennemeetbaan, een akoestische anechoïsche kamer, en 
enkele testbanken voor resp. optische filtering en holografie werden geïn
stalleerd. In 1966 startte, onder leiding van Dr. Ir. G. Hoffman, thans geas
socieerd hoogleraar, een belangrijk initiatief op het gebied van de synthese 
van microgolf netwerken en het netwerkontwerp met digitale technieken. 
In 1974 nam docent P. Lagasse, thans gewoon hoogleraar, de verantwoor
delijkheid over voor de akoestische en optische activiteiten van het labora
torium. De "moderne optica" in het bijzonder ontwikkelde zich zeer snel 
onder zijn leiding. Het toen gestarte onderzoeksprogramma betreffende 
optische vezels en hun toepassingen in de telecommunicatie heeft sinds
dien een continue uitbreiding gekend. Via diverse contacten is het labora
torium bekend geworden als een der belangrijkste Belgische centra op dit 
gebied. 

In 1980 werd door Prof. P. Lagasse een micro-elektronica technologie-een
heid geïnitieerd. Hierin wordt onderzoek verricht naar het gebrui~van III
V halfgeleiderverbindingen, zoals b.v. GaAs, in het domein van de micro
golfschakelingen en van de opto-elektronische componenten. Zowel het 
computer gesteund ontwerp als de realisatie en het testen van MESFET 
geïntegreerde circuiten, fotodetectoren, LED's en lasers worden er bestu
deerd, en in de beschikbare infrastructuur uitgevoerd. 

Van 1974 tot 1985 bloeide het elektromagnetisch onderzoek verder. Enke
le belangrijke aspecten ervan zijn: 
- de constructie van een microgolfanechoïsche kamer, 
- een diepgaande studie van de eigenschappen van diëlektrische resonato-

ren, 
- de toepassing van relativistische methodes op de elektrodynamica van 

bewegende voorwerpen, 
- de toepassing van microgolf-energie op enkele verwarmingsproblemen 

voorkomend in de industrie (vulcaniseren van rubber) en in de genees
kunde (hyperthermie). 

In zijn twintigjarig bestaan heeft het laboratorium zich mogen verheugen 
over de toekenning van verscheidene prijzen aan zijn leden: een Alumni
prijs, een Montefiore-prijs, twee Empain-prijzen, een ACEC-prijs, een 
Bell-Telephone-prijs. 

2.4.3. INFORMATICA 

Uiteraard heeft de informatica noch aan de Rijksuniversiteit Gent, noch 
aan andere universiteiten een traditie die oud genoeg is om dit weten
schapsgebied historisch te kunnen benaderen, wanneer men ze vergelijkt 
met sinds decennia aan de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 
bestaande richtingen, die haar een gevestigde reputatie hebben bezorgd. 
Toch oefent geen enkele richting de laatste jaren zoveel aantrekkings
kracht uit als de informatica. Er tekent zich thans duidelijk een verschui-
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ving af in de belangstelling van de studenten naar de richting elektrotech
niek-zwakstroom, waarbinnen de optie informatica meer en meer succes 
kent. Het ziet ernaar uit dat het zwaartepunt in de Faculteit van de Toege
paste Wetenschappen over enkele jaren bij de informatica en haar directe 
toepassingen zal liggen, een strekking die verwacht kon worden wegens het 
grote en nog groeiende marktaanbod voor deze specialisatie. 

Nagenoeg vijfentwintig jaar geleden reeds verkreeg de RUG voor die tijd 
waardevolle rekenapparatuur. Van informaticavakken in het leerprogram
ma was toen nog geen sprake. Alle kennis van het computergebruik was ge
concentreerd in de toenmalige analoge en digitale rekencentra, waar vele 
assistenten en studenten van de machine gebruik kwamen maken. Een 
aantal van hen heeft het inmiddels aan de RUG of aan andere universitei
ten tot professor in de informatica gebracht. 

Over computers, zowel analoge als digitale, wordt sinds 1967 onderwezen 
in de cursus Rekenmachines in de Regeltechniek (Prof. A. De Winne en 
van 1969 af Prof. A. Van Cauwenberghe). Kort daarop werd de al vroeg be
grepen nood van de ingenieur aan basiskennis in het computergebruik ge
concretiseerd in het invoeren van een plichtvak in de eerste kandidatuur, 
een inleidingscursus waarin ook een programmeertaal en begrippen van 
numerieke analyse werden aangeleerd (Prof. C. Grosjean). De Faculteit 
van de T oegepaste Wetenschappen lag mede aan de basis van het ontstaan 
van een interfacultair centrum, waarin aanvankelijk uitsluitend aanvul
lend postgraduaat onderwijs in de informatica verstrekt werd. 

Van meet af aan bestond een nauwe samenwerking tussen de Faculteit van 
de Toegepaste Wetenschappen en het Inteifacultair Centrum voor Informa
tica. Heel wat vakken uit het informatica-curriculum worden geregeld door 
ingenieursstudenten samen met de informaticastudenten gevolgd, als 
plichtvak in de optie informatica of gewoon als keuzevak. Ook op het ge
bied van het onderzoek is door de Faculteit en het Centrum gezamenlijk 
werk verricht. Basisonderzoek en op toepassingen gericht onderzoek vul
den elkaar daarbij steeds goed aan: het ligt voor de hand dat elektronica de 
discipline is waar de meeste raakpunten werden gevonden. 

Thans kunnen de studenten in de toegepaste wetenschappen - vooral tij
dens de Proeven - beschikken over heel wat moderne computerappara
tuur, meestal verworven via projecten. In de kandidaturen wordt het on
derwijs in de Informatica met de hulp van een gepaste infrastructuur ver
der uitgebreid. 

2.4.4 . LABORATORIUM VOOR ELEKTRONENMICROSCOPIE 

Het Laboratorium voor Elektronenmicroscopie (LEM) werd gesticht ge
durende het academiejaar 1950-1951. Het kreeg de beschikking over de des-
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Scanning electronenmicroscoop. 

tijds meest moderne apparatuur, d. w.z. de eerste commerciële transmissie
elektronenmicroscoop Philips EM 100 en ultramicrotomen. 
In die pionierstijd dienden werkmethodes te worden verfijnd en was iede
re waarneming met de microscoop bijna steeds een nieuwigheid. 

In 1955 nam Prof. A. Lagasse de leiding over enmede dankzij zijn grote er
varing kende het Laboratorium voor Elektronenmicroscopie een bloeipe
riode. Reeds tijdens zijn loopbaan in het Laboratorium voor Natuurkunde 
had hij onderzoekswerk verricht i.v.m. elektronenoptica en elektronen
diffractie. Hij was er zelfs in geslaagd een eigen elektronenmicroscoop te 
ontwerpen en er beelden mee te vervaardigen. Hij was het ook die het 
LEM herinrichtte en omwerkte tot een interfacultaire dienst. De opzoe
kingen die werden verricht in samenwerking met andere vorsers bestreken 
diverse gebieden: kristalkunde, metallografie, technische scheikunde en 
vooral biologie. 

.. 
De EM 100 elektronenmicroscoop werd spoedig uitgebreid met een klei
nere werkmicroscoop (de EM 75) die zeer eenvoudig te bedienen was en 
praktisch geen afregeling en onderhoud vergde. 

In 1957 werd samen met de Technische Hogeschool te Delft een "röntgen
microscoop" ontworpen. Het prototype ervan werd in het Laboratorium 
voor Elektronenmicroscopie uitgetest. Wegens de zeer moeilijke interpre
tatie van de beelden bekomen met een dergelijke microscoop is het nooit 
tot een commercialisering van het toestel gekomen. 

In de loop der jaren werd de apparatuur vernieuwd en aangepast aan de 
modernste werkmethode. 

Toen in 1968 de eerste commerciële SEM (Scanning Electron Microsco
pe) op de markt verscheen, kwam het laboratorium als eerste in België in 
het bezit van een dergelijk toestel. Toen de X-stralen-analyse-apparatuur 
gekoppeld aan beide microscopen commercieel in omloop werd gebracht 
was de economische toestand reeds in zulke mate verslecht dat er van de 
aanschaf van zulke apparatuur geen sprake meer kon zijn. Na het plotse 
overlijden van Prof. A. Lagasse ontstond een vacuüm dat eindigde met de 
ontbinding van het Laboratorium voor Elektronenmicroscopie en de toe
wijzing van de apparatuur aan de Faculteit van de Toegepaste Weten
schappen. Door toedoen van de toenmalige Decaan, Prof. M. Vanworm
houdt, en van prof. A. Vinckier werd een project ingediend bij het FKFO 
en goedgekeurd, dat het mogelijk maakte in de loop van twee jaar de beide 
elektronenmicroscopen (transmissie en scanning) te vernieuwen en uit te 
rusten met het nieuwste wat er op het gebied van de X-stralen dispersieve 
analyse (EDX-WDX) bestond. Een nieuwe impuls werd aldus gegeven. 

Gedurende de bestaansperiode van het laboratorium zijn in verschillende 
internationale tijdschriften meer dan 150 wetenschappelijke publikaties 

• 
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verschenen, het resultaat van onderzoekswerkverricht in het laboratorium 
door personeel van andere diensten van de RUG, bijgestaan door het per
soneel van het Laboratorium voor Elektronenmicroscopie. Een vertegen
woordiger van het laboratorium is lid van de meeste buitenlandse vereni
gingen voor elektronenmicroscopie. Er werd al die tijd ook samengewerkt 
met verschillende firma's in de vorm van hulp bij de controle en ontwikke
ling van hun produkten. 

De activiteiten van het laboratorium situeerden zich ook op het gebied 
van 
- transmissie-microscopie : voorbereiding van biologische preparaten (o.a. 

dissecteren in steriele sfeer, maken van ultra dunne coupes) en van niet
biologische preparaten (o.a. maken van dunne films), het analyseren van 
opgenomen beelden d.m.v. een beeldenanalysator, 

- scanning elektronenmicroscopie : geleidend maken, kritisch-punt dro
gen, vriesdrogen, zowel kwantitatief als kwalitatief analyseren van prepa
raten. 

2.5. Burgerlijk Scheepsbouwkundig Ingenieur (BSp) 

De afdeling Scheepsbouwkunde startte in 1904. De befaamde Prof. J. 
Boulvin doceerde Scheepsmachines (zijn vermaard boek "Machines et 
Chaudières Marines"), en tegelijk ook weerstand en voorstuwingvan sche
pen. Prof. J. Meuwissen doceerde de cursussen in de scheepsbouwkunde. 
Hij had voordien reeds bekendheid verworven wegens zijn aandeel in de 
bouw van de Blauwe-Wimpelwinnares "Mauretania" op de werfSwan and 
Hunter & Wigham Richardson in Engeland. Het onderwijs in de scheeps
bouwkunde werd aanvankelijk uitsluitend gegeven als aanvullende studie 

.. 
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over één jaar; het leidde tot een wetenschappelijk diploma van Scheeps
bouwkundig Ingenieur. In 1929 werd, samen met andere nieuwe inge
nieurstitels, ook de wettelijke graad van burgerlijk scheepsbouwkundig in
genieur ingevoerd. 

In 1941 werd Prof. G. Aertssen titularis van de Leerstoel voor Scheeps
bouwkunde. Hij onderwees zowel praktische scheepsbouwkunde (met de 
scheepstechnologie), als theorie van het schip en scheepswerktuigkunde. 
In 1948 besloot het CeBeReNa (Centre BeIge de Recherches Navales) 
proeven op schepen te doen uitvoeren. Prof. Aertssen creëerde daarom het 
Laboraton'um voor Scheepsbouwkunde. Dit laatste was in werkelijkheid een 
stel meetapparaten, dat telkens op een of ander te onderzoeken schip werd 
geïnstalleerd. In samenwerking met het CeBeReNa werden aldus de vaart
prestaties en het gedrag op zee van menig Belgisch schip wetenschappelijk 
gemeten en bestudeerd. 
De talrijke publikaties van de resultaten op verscheidene vrachschepen, 
mailboten en car-ferries, een erts schip en een tanker, een contairlerschip 
en diverse trawlers, en zelfs binnenvaartuigen, bezorgde Prof. Aertssen 
en de RUG een internationale faam. 

Prof. Aertssen moest in 1980 opgevolgd worden door verscheidene perso
nen, gezien de uiteenlopende ontwikkeling van verschillende disciplines, 
die toch samen "scheepsbouwkunde" uitmaken. Nu worden de theorie van 
het schip, de scheepsconstructie, de scheepswerktuigkunde en de scheepselektriciteit 
onderwezen door respectievelijk Prof. V. Ferdinande, Prof. ].].W. Nibbe
ring (van de T.H. Delft), Prof. Ch. Van Aken en Prof. H. De Jong. De leer
stof kreeg ook een aanmerkelijke uitbreiding met de nieuwe offshore-tech
nologie, o.a. met de cursussen Go!fkrachten op Drg'vende en Vaste Construc
ties (V. Ferdinande) en Offshore Techniek (J.J.W. Nibbering). 

Het onderwijs voor de studenten scheepsbouwkundig ingenieur wordt te
vens geschraagd door de in 1970 opgerichte Dienst voor Scheepsbouwkunde, 
waar men in de loop der jaren een aanzienlijke technische documentatie 
verzameld heeft, die trouwens ook voor de afgestudeerden ter beschikking 
staat. Die documentatie wordt regelmatig geconsulteerd, met bijstand van 
het personeel van de dienst, door stafleden van een of andere onderne
ming of studiebureau, die zich bij wijlen voor een bijzonder "maritiem
technisch" probleem gesteld zien. 

De Dienst voert ook voor eigen rekening of voor derden, diverse weten
schappelijke studies uit, o.a. over scheepsbewegingen en gedrag in zee
gang, en de daarbij optredende belastingen, over stabiliteit van vaartuigen, 
over bepaalde sterkteproblemen bij zeegaande schepen en binnenvaartui
gen. 

De wetenschappelijke activiteiten van die dienst beperken zich echter niet 
tot louter scheepsbouwkundige problemen. Ook onderzoek op het gebied 
van fYsische oceanografie wordt sinds lang doorgevoerd. 

• 

• 
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De desbetreffende wetenschappelijke kennis in de dienst vond zijn prakti
sche toepassing in een contractueel werk voor een in waterbouwkunde ge
specialiseerd studie bureau, die de statistisch voorkomende zeetoestanden 
in de omgeving van Zeebrugge moest kennen voor een rationele uitbouw 
van de haven. 

De dienst beschikt zelfs over een kleine, maar degelijk uitgeruste experi
mententank voor de meting van hydrodynamische karakteristieken van 
drijvende en ondergedompelde lichamen, in verband met golfenergiewin
ning, waarvoor trouwens een eigen systeem iIi studie is. 
Een diepgaand theoretisch en experimenteel onderzoek wordt momenteel 
uitgevoerd met de steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. 

Dank zij een weloverwogen evenwicht van de cursussen in het studiepro
gramma, genieten de afgestudeerde burgerlijk scheepsbouwkundig inge
nieurs de reputatie van zeer polyvalent te zijn. Het schip is immers een 
voorbeeld van een complexe creatie, waar vrijwel alle wetenschappelijke 
en technologische diciplines aan te pas komen. 

2.6. Burgerlijk Scheikundig Ingenieur (BS) 

De taken van een chemie-ingenieur liggen typisch in de chemische en pa
ra-chemische sector en in de petroleum-raffinage. In deze sectoren ont
werpt, analyseert en bestuurt hij de installaties en voert hij onderzoek uit 
over de extrapolatie van processen van laboratorium- naar industriële 
schaal. Hij kan vanzelfsprekend ook in technico-commerciële aspecten 
bedrijvig zijn. 

De chemie-ingenieur is derhalve essentieel verschillend van de licentiaat 
in de chemie, alhoewel hij eveneens een grondige basiskennis in de che
mie moet hebben. 

De wetenschappelijke graad van scheikundig ingenieur werd aan de RUG 
opgericht bij KB. van 21/1/1897; het organiek reglement, vastgelegd bij 
ministerieel besluit van 30/1/1887, bepaalde de studieduur op vier jaar 
(twee jaar leerling-scheikundig ingenieur en twee jaar scheikundig inge
nieur). Deze studieduur werd door een KB. van 26/4/1934 verlengd tot 
vijf jaar, de maatregel werd van 1935-1936 af progressief uitgevoerd. Bij 
KB. van 30/8/1963 werd de graad uiteindelijk geleidelijk afgeschaft, dit 
met ingang van het academiejaar 1963-1964. 

De wettelijke graad van burgerlijk scheikundig ingenieur met een studie
duur van vijf jaar werd opgericht door de wet van 21 mei 1929. In 1948 
werd besloten de twee kandidatuursjaren voor de burgerlijk-scheikundige 
richting apart te organiseren. De bedoeling hiervan was vroeger te starten 
met de basis-cursussen in de chemie. Van 1960-61 af tot en met 1973-74 
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was er opnieuw een gemeenschappelijk eerste jaar in de kandidaturen, het 
tweede kandidatuursonderwijs werd opgesplitst in een richting "kandida
tuur burgerlijk ingenieur" en een richting "burgerlijk scheikundig inge
nieur". Dit regime werd opgeheven bij besluit van de Raad van Beheer van 
16/5/1973. Hier werd beslist een gedeelte van de tweede kandidatuur ge
meenschappelijk te houden en het andere gedeelte te differentiëren in vijf 
richtingen; één ervan is de richting Scheikunde/Textiel. 

Sedert 1982 is het studentenaantal in de richting chemie-ingenieur aan
zienlijk toegenomen, waardoor de afdeling Technische Chemie binnen de 
Faculteit in dit opzicht thans op de 3e plaats staat. Toch is de vraag naar 
burgerlijk scheikundig ingenieurs nog steeds hoger dan het aanbod. 

Prof. T. Van Have introduceerde in de Speciale Scholen in 1923 een speci
fieke cursus Industriële Scheikunde. Bij zijn overlijden werd hij in 1946 
door zijn werkleiders Dr. Ir. F.M. Bosch en Dr. Ir. G. Goethals opgevolgd. 
Volgens de toen vooral in Duitsland gangbare opvattingen werd het ge
bied in twee delen gesplitst: de Anorganische Technische Chemie, en de 
Organische Technische Chemie. Dit concept, dat in de Verenigde Staten 
nooit geaccepteerd is, legde duidelijk de nadruk op de rol van de chemie in 
de activiteiten van de chemie-ingenieur; het is later ook in Europa aange
vochten om plaats te maken voor een meer proces-gerichte aanpak. 

De leeropdracht van Prof. F.M. Bosch was zeer uitgebreid: de industriële 
elektrochemie en -corrosie, de chemie der brandstoffen, de anorganische 
chemische grootindustrie, de waterbehandeling en de materialen (glas, ke
ramiek, refraktair). Vele generaties van studenten uit andere richtingen 
hebben één of meer cursussen hieruit doorworsteld. Toen in 1979 de op
volging van Prof. Z. Eeckhout aan de orde was, die de cursus Algemene 
Anorganische Scheikunde doceerde aan de ingenieurs, besliste de Facul
teit der Toegepaste Wetenschappen dat deze cursus bij voorkeur binnen 
de Faculteit moest gedoceerd worden. De cursus werd toegewezen aan 
Prof. Bosch, die zich liet suppleëren door Prof. I. De Vynck, geassocieerd 
hoogleraar. 

2.6.1. HET LABORATORIUM VOOR ANORGANISCHE TECHNISCHE CHEMIE 

Het Laboraton·um voor anorganische Technische Chemie, oorspronkelijk ge
vestigd in de]. Plateaustraat naast de binnenkoer van de Speciale School 
en in de kelders, verhuisde in 1973 naar een ruim gebouw op de campus 
Ardoyen. Het laboratorium onderzocht aanvankelijk keramische en me
tallurgische eigenschappen van de basische kroezen voor middenfre
quentinductie-ovens (in samenwerking met de diensten van de professo
ren Haemers en De Sy), en begon later met onderzoek betreffende het be
reiden van nucleair zuiv~r grafiet door kraken van methaan op "hoge tem
peratuur" (in samenwerking met de professoren Cnops en Rutgers ). Ande
re onderzoeksprogramma's betroffen radio-activiteit der kustzanden het , 

Laboratorium voor Anorganische Techni
sche Chemie, Campus Ardoyen. 

Zicht op het laboratorium voor boogplas
matechnologie. 
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bereiden van zuiver CaC2 en het mechanisme der nitruratie tot CaCN2, 
en de pyrolyse van ethyl-ether. Vanaf het begin van de jaren zestig heeft 
Prof. Bosch het onderzoek op zijn laboratorium toegespitst op twee do
meinen: de boogplasmatechnologie en de lucht- en waterpollutie. Het 
boogplasma-onderzoek werd in 1962 toevertrouwd aan assistent I. De 
Vynck, die aanvankelijk fysica-chemische karakteristieken van boogplas
ma onderzocht en de mogelijkheden van chemische transformaties met 
plasma bestudeerde. De studie van de luchtverontreiniging begon in 1958 
met de meting van de G radioactiviteit van luchtstof op filters. Sinds 1965 
werd de atmosferische radioactiviteit continu gecontroleerd met het doel 
een correlatie te vinden tussen de radioactiviteit en talrijke parameters. 
Sinds 1956 werden ook op neerslagwater radioactiviteitsmetingen uitge
voerd. Van 1955 af werden eveneens het S02-gehalte en het roetgehalte 
van de lucht op discontinue manier gemeten. 
Parallel aan het atmosferische pollutieonderzoek en de hogetemperatuur
chemie leidde werkleider Ir. A. Van Cauwenberghe onderzoekingen met 
betrekking tot de regeling en de optimalisatie van chemische processen. 
Deze onderzoekingen werden verricht in samenwerking met het Labora
torium voor Regeltechniek. 

Sinds 1959 heeft werkleider Dr. R. Roels een afdeling "bitumen-onder
zoek" geleid, waar een zeer groot aantal controles van bitume en asfaltwe
gen werden uitgevoerd. Achteraf is de activiteit van deze afdeling uitge
breid geworden met chemische analysen van betonbaankernen. Sinds het 
begin der jaren zeventig heeft de afdeling "elektrothermie" van het labora
torium gezocht naar industrieel uitvoerbare toepassingen van boogplas
mageneratoren, en sinds 1983 beschikt het laboratorium over een opera-

-
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Boogplasma pilootinstallatie (600 kVA) 
voor het hersmelten van refraktaire metalen 
en legeringen. 

tionele plasmapilootinstallatie van 600 kVA, waarmee industriële proces
sen worden uitgetest en ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor deze 
afdeling berust thans op geassocieerd hoogleraar I. De Vynck, die sinds 
1970 ook talrijke onderzoekingen over hydrothermale transformaties in 
keramische systemen heeft uitgevoerd. Het onderzoek op het gebied van 
de corrosie van materialen werd gestart in 1969, toen werkleider Dr. Ir.]. 
Defrancq het probleem van de putcorrosie in zacht staal als thesisonder
werp behandelde. Sindsdien zijn de onderzoekingen uitgebreid gewor
den, zowel op het gebied van de fundamentele wetmatigheden als op dat 
van corrosieprocessen, elektrochemische corrosie-metingen en bescher
mingsmethodes tegen corrosie (verven, inhibitoren, enz.), en op dat van 
toegepaste research, waarbij talloze industriële corrosieproblemen worden 
onderzocht en adviezen worden verstrekt i.v.m. materiaalkeuze, gebruik 
van beschermingsmethodes, enz. 

2.6.2. HET LABORATORIUM VOOR PETROCHEMISCHE TECHNIEK ~ 

ProE G. Goethals richtte zijn onderwijs in de Organische Industriële Che
mie naar het concept van Grogins waarbij de processen gerangschikt wer
den naar de chemische reacties die erin voorkwamen, zoals veresteren, nit
reren, halogeneren, hydrogeneren, enz. Geleidelijk werden ook de princi
pes van de berekening van de scheidingsoperaties ingevoerd onder de titel 
"Chemie-Ingenieurs techniek" . 

In het Laboraton'um voor Organische Technische Chemie waarvan ProE Goe
thals directeur was, werd onderzoek uitgevoerd over cellulose-ethers en 
evenwichten tussen vloeistof- en dampfase. Oorspronkelijk gevestigd in 
de ]ozefPlateaustraat verhuisde het laboratorium in 196 7 naar de Campus 
Sterre. Daar beschikte het over een ruime hall waarin apparatuur voor des
tillatie, verdamping, extractie en drogen opgesteld werden. 

In 1969 werd ProE G. Froment titularis van de nieuw opgerichte Leerstoel 
voor Petrochemische Techniek. Hij oriënteerde het onderwijs en het on
derzoek in totaal nieuwe richtingen, richtingen waarmee hij gedurende 
post-doctorale verblijven in Duitsland en de Verenigde Staten en via fre
quente contacten met de industrie vertrouwd geraakt was. De beschrijven
de aanpak werd vervangen door een kwantitatieve en rigoureuze formule
ring van de verschijnselen en operaties, gericht op de mathematische si
mulatie van bestaande installaties of het rationeel ontwerpen van nieuwe. 
Hij voerde volgende cursussen in: 
- Chemische Reaktoren, aanvankelijk een cursus (met oefeningen) van 

één semester die in 1985 uitgebreid werd tot twee semesters. Deze cursus 
is gebaseerd op het boek dat hij met K.B. Bischoff schreef "Chemical 
Reactor Analysis and Design" (John Wiley, New Vork, 1979) en dat in 
1985 in het Chinees werd vertaald. 
Kenmerkend is de fundamentele aanpak van industriële problemen en 
de systematische aanwending van computersimulatie en -ontwerp. 

• 
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- Ontwerpen van Chemische Productie-eenheden. Deze cursus handelt 
over technische, organisatorische en financiële factoren betrokken bij de 
bouw van grote installaties, tevens wordt de simulatie van complexe een
heden door middel van "flow-sheet" -simulatoren besproken. 

- Petrochemische Processen, een cursus waarin een beperkt aantal belang
rijke processen volgens de methoden van de chemie-ingenieurs-techniek 
in al hun aspecten geanalyseerd worden. 

- Stof transport, deze cursus, gelijkaardig aan die over het transport van 
warmte en van hoeveelheid van beweging, legt de fundamenten waarop 
de cursussen over Chemische Reaktoren en over Fysische Scheidings
operaties voortbouwen. 

In 1985 werd hieraan de cursus Toegepaste Katalyse toegevoegd. Deze was 
tevoren sedert jaren als vrije cursus gedoceerd door Or. Ir. B.C. Lippens 
(Texaco) en later door Dr. Ir. P.G. Menon (Laboratorium voor Petroche
mische Techniek). Thans wordt ProE Froment hiervoor gesuppleëerd 
door een ander medewerker van het laboratorium, Dr. Ir. G. Marin. 
Toen ProE Goethals het emeritaat kreeg, werd zijn geassocieerd hoogle
raar, Or. L. Verhoeye, verbonden aan de Leerstoel voor Petrochemische 
Techniek, waarbinnen hij de Fysische Scheidingsoperaties en de Mechani
sche en Thermische Operaties in de Chemische Industrie doceert. 
Tot het onderwijzend personeel van de afdeling behoort ook Ir. L. De Rid
der, docent, bevoegd voor de cursus Beschrijving van de Werktuigen. De
ze cursus, vroeger door ProE Loones gedoceerd, kreeg een nieuwe oriënta
tie naar de toepassingen in de chemische industrie en tevens een ontwerp
gericht karakter, geïllustreerd door case-studies uit de industriële ervaring 
van proE L. De Ridder. 

ProE G. Froment stichtte in 1969 het Laboratorium voor Petrochemische 
Techniek en werd er directeur-diensthoofd van. Het werd gevestigd op de 
Campus Sterre, beslaat er op dit ogenblik een gebouw van vier verdiepin
gen en werd in 1976 uitgebreid door de inhuldiging van een nieuwe Tech
nische Hall op de Campus Ardoyen. Eveneens werkzaam in dit laborato
rium is Dr. Ir. L. Hosten, Onderzoeksleider bij het NFWO en Geaggre
geerde voor het Hoger Onderwijs met een thesis getiteld "Mathematische 
Modelbouw in de Chemische Reaktietechniek". 

Het Laboratorium voor Petrochemische Techniek heeft een hoge vlucht 
genomen. Het ontwierp en bouwde een 25-tal onderzoeksinstallaties, 
sterk geïnstrumenteerd en computer-gestuurd, en tevens een grote piloot
installatie voor het onderzoek van de thermische kraking van koolwater
stoffen tot olefines en aromaten. Deze is uniek in de wereld. Het beschikt 
over een Data General Eclips MV 6000 computer met 4 Mb CPU, een Da
ta General Eclips S140 proces-computer, een gecombineerde gas chroma
tograaf-massaspectrograafFinnigan met ingebouwde computer en een 45-
tal on-line geïnstalleerde gaschromatografen. 
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Pilootinstallatie voor de thermische kraking 
van koolwaterstoffen. 

Laboratoriumproefopstelling voor de om
zetting van methanol naar lichte olefine. 

Op dit ogenblik zijn ongeveer dertig wetenschappelijke medewerkers op 
het laboratorium werkzaam, een niet onbelangrijk aantal onder hen is af
komstig uit de Verenigde Staten, Argentinië, Spanje, Korea, China, India. 
In het totaal kwamen in het laboratorium vijfentwintig doctoraatsproef
schriften tot stand. De technische staf telt dertien leden, waarvan 2 indus
triële ingenieurs in de elektronica. 
Het laboratorium heeft sedert een aantal jaren, voor het stimuleren van 
het katalytisch onderzoek, belangrijke kredieten verkregen van het Mini
sterie voor de Programma tie van het Wetenschapsbeleid, doch het voert 
ook wetenschappelijke contract-research uit in opdracht van Belgische en 
vooral buitenlandse firma's. 
Het onderzoek gaat vooral over de simulatie van chemische reactoren, de 
kinetiek van katalytische processen uit de petroleumraffinage en de petro
chemische industrie, de desactivering van katalysatoren, de thermische 
kraking van koolwaterstoffen, de simulatie van volledige chemische instal
laties. Op al deze gebieden werd baanbrekend werk gepresteerd, dat een 
weerslag vond in meer dan 150 wetenschappelijke publikaties in interna
tionale tijdschriften. 

Het Laboratorium voor Petrochemische Techniek is uitgegroeid tot een 
van de meest vooraanstaande centra voor chemie-ingenieurs techniek ter 
wereld. Prof. G. Froment werd dan ook vereerd met verschillende presti
gieuze onderscheidingen, o.a. de Prijs van de Alumni (1966), de Prijs Cor
nez van de Provincie Henegouwen (1976), het doctoraat Honoris Causa 
van het Israel Institute ofTechnology in Haifa, Israël (1984), de R.H. Wil
helm Award in Chemical Reaction Engineering van de American Institute 
of Chemical Engineers (1984). 
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Zijn medewerkers L. Hosten, A. Buekens, G. Marin, F. Dumez, R. De 
Pauw, waren laureaat van de tweejaarlijkse Prijs De Keyser van Belgian 
Shell en B. Van de Steene ontving, de prijs toegekend t.g.v. het veertigjarig 
bestaan van het Belgi eh Petroleum Instituut. 

2.7, Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur (BM) 

Tot 1935 werd het onderwijs in de metaalkunde gegeven door Prof. V. Re
naud. Zijn laboratorium in de H. Pirennestraat was uitgerust met een me
taalmicroscoop, een Brinell-machine, een polijstinrichting, en voorzien 
van de nodige middelen voor chemische analyse van metalen. Met het 
oog op de invoering van de graad "burgerlijk metaalkundig ingenieur" 
(wet van 1929) kwamen bij de opvolging van Prof. Renaud twee diensten 
tot stand, met name het Laboratorium voor Metallurgie en Metallografie 
(nu Laboratorium voor Algemene Metallurgie, Siderurgie en Fysische Me
taalkunde) en het Laboratorium voor Metallurgie der Non-Ferrometalen 
(nu Laboratorium voor Non-Ferrometallurgie en Elektrometallurgie). Die 
laboratoria waren respektievelijk verbonden aan de leerstoel voor Algeme
ne Metallurgie, Siderurgie, Elektrosiderurgie en Metallografie en de leerstoel 
voor Metallurgie der Non-Ferrometalen. 

Prof. A. De Sy werd titularis van eerstgenoemde leerstoel, en Prof. F.J. 
Vanderheyden werd belast met de tweede tot 1951, waarop Prof. H. Hae
mers titularis werd. 

2.7.1. HET LABORATORIUM VOOR ALGEMENE METALLURGIE, SIDERURGIE 
EN FYSISCHE METAALKUNDE 

Prof. De Sy deed zijn Laboratorium voor Metallurgie en Metallografie, sinds 
1937 in het Technicum gevestigd, uitrusten met apparatuur die toen reeds 
in niets moest onderdoen voor die van de meest befaamde Europese uni
versiteiten: koepelovens en M.F. inductie-smeltinrichting van 100 KW 
met ovens van 25 tot 100 kg inhoud voor gietijzer of staal. Ze waren ge
schikt voor zowel praktisch onderwijs als wetenschappelijk onderzoek. De 
studenten bereiden immers zelf bepaalde legeringen (gieten en uitsme
den), en kunnen die tijdens de "practica" onderzoeken. 

Dit Laboratorium voor Metallurgie en Metallografie is nu bekend onder 
de naam van Laboratorium voor Algemene Metallurgie, Siderurgie en Fy
sische Metaalkunde met Prof. J. Dilewijns als directeur-diensthoofd. Het 
wetenschappelijk onderzoek gebeurt voor het grootste gedeelte in nauwe 
samenwerking met de industrie. In een Faculteit van de Toegepaste We
tenschappen, waar ingenieurs gevormd worden, is dit een noodzaak, in
dien men nauw contact wil houden met de werkelijke industriële proble
men en het bedrijven van de wetenschap als "l'art pour l'art" wil vermij
den. 
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Talrijke onderzoeken gebeuren onder de vorm van meerjarige contracten 
met de industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Dergelijke contracten 
hebben daarenboven het voordeel dat zij de nodige financiële armslag 
verstrekken waarmee de benodigde, dure apparatuur kan worden aange
kocht. 

De uitrusting van het laboratorium is te omvangrijk om ze hier gedetail
leerd te beschrijven. Vermelden we hier enkel: 
- smeltovens (4 inductie-ovens), gaande tot een maximum capaciteit van 

250 kg staal of gietijzer 
- zandbereiding en vorminstallatie 
- een staalfrisconvertor van 300 kg inhoud 
- walstuig 
- gloeiovens voor geprogrammeerde thermische behandelingen 
- een volledige uitgeruste mechanische werkplaats (draaibanken, freesma-

chines, lintzagen, beugelzagen, ... ) '"; 
- een chemisch laboratorium 
- apparatuur voor alle mogelijke corrosieproeven 
- een volledige installatie voor de vervaardiging en de beproeving van ij-

zerertssinter 
- apparatuur voor ertsveredeling 
- klassieke metallografische afdeling 
- een zeer moderne dilatometer met vervormingseenheid 
- een scanning-elektronenmicroscoop + microsonde 
- een X-stralen fluorescentie-apparaat 
- alle apparatuur voor de bepaling van mechanische eigenschappen, met 

een zeer recente servo-hydraulische trekproefmachine voor proeven op 
het gebied van de breukmechanica. 

In de jaren vijftig werd door het laboratorium veel onderzoek verricht over 
gietijzer. Het laboratorium was één van de eerste in de wereld waar nodu
lair gietijzer werd ontwikkeld (1947). Het werk in dit domein werd de jong
ste tien jaar echter verminderd, en meer onderzoek werd verricht op het 
gebied van de extractieve siderurgie (ijzererts sinters ) en vooral van de staal
soorten met hoge sterkte. 
In samenwerking met de industrie werden staalsoorten ontwikkeld die 
thans op industriële schaal geproduceerd en gecommercialiseerd worden. 
De onderzoeken in het domein van deze staalsoorten worden intensief 
verder gezet o.a. in het kader van IWONL-projecten. 

De jongste jaren doet het laboratorium ook intensief onderzoek over de 
corrosieweerstanden van gelaste roestvaste staalsoorten, gebruikt in de 
bouw van nucleaire reactoren en van pijpleidingen voor het transport van 
aardolie. 

Het laboratorium werkt sam~n.met andere universitaire laboratoria bij het 
onderzoeken van staalkwabtelten en van lasmetallurgische problemen 
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i.v.m. de oIE hore- on tructies. De aldus opgedane ervaring komt ten goe
de aan de studenten burgerlijk metallurgisch ingenieur, die in het raam 
van de cursu sen lndu triële Metallurgische Problemen kennis maken met 
de resultaten van het onderzoek. 

Twee leeropdrachten hebben hun basis in dit laboratorium: 
- de leerstoel Algemene Metallurgie en Siderurgie, (Prof. Dilewijns). Hierin 

zijn de cursussen bevat die hoofdzakelijk handelen over enerzijds het 
hoogoven- en staalbedrijf (Siderurgie en Elektrosiderurgie) en anderzijds 
over de structuur en eigenschappen van de voornaamste staal- en giet
ijzersoorten. Buiten leerstoel wordt ook nog de cursus Ertsveredeling ge
doceerd. 

- de leeropdracht Fysische Metaalkunde, gedoceerd door Prof. Y. Houbaert. 
Deze cursussen behandelen vooral de basistheorieën over de structuur 
van metalen en legeringen en de onderzoeksmethoden voor het bepalen 
van de eigenschappen en de structuur (zoals b.v. elektronenmicroscopie, 
X-stralen-diffractie, ... ). De hierin behandelde stof is niet alleen toe
passelijk op metalen, maar geldt eveneens voor andere materialen, wat de 
recente tendens weerspiegelt dat metaalkunde en materiaalkunde zeer 
nauw verwant zijn. 

2.7.2. HET LABORATORIUM VOOR METALLURGIE VAN NON-FERROMETALEN 
EN ELEKTROMETALLURGIE 

Het Laboratorium voor Metallurgie van Non-Ferro Metalen en Elektrometal
lurgie (directeur-diensthoofd Prof. A. Van Peteghem) heeft vanaf zijn ont
staan navorsingswerk verricht op uiteenlopende gebieden betreffende de 
toepassingen van metalen, evenals de winning van metalen, de vormge
ving door smelten, legeren, gieten, en de transformatie van de produkten. 
Hierbij is te vermelden: de bereiding van legeringen door elektrolyse van 
zoutsmelten; het laboratorium beschikt daartoe over een gelijkstroomin
stallatie die tot 1000 Ampère stroom geeft bij een spanning tot 70 Volt. 
Verder is de aanwending van metaBothermische processen (zg. KroB-reac
ties) voor de bereiding van bijzondere legeringen (koper-legeringen met 
Vanadium en andere metalen) uitgebreid onderzocht. 

Daarnaast werden onderzoeken verricht op tal van metaal-recuperatie sys
temen zoals vacuüm-sublimatie, uitloging van schroot en elektrowinning 
van metalen uit de oplossingen, chloruratie, en andere. 

In de loop van de jaren heeft het laboratorium zich verder toegelegd op de 
problemen van corrosie en oppervlakte-veredeling. De oppervlakte-be
handeling van metalen betreft: aluminiseren, verzinken, vertinnen, ... 
door opgespoten deklagen, elektrolytische deklagen, indompelingen. Bij
zondere aandacht werd besteed aan de elektrochemische methoden van 
anodisatie en aan de chemische conversie-lagen. 
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Vloeistof-vloeistof extracties; AKUFVE 
(rechts) 

Bij de studies wordt de corrosie-weerstand van metalen en deklagen als uit
gangspunt genomen. Op gebied van corrosie wordt intens samengewerkt 
met de nijverheid. Het navorsingswerk omtrent corrosie werd ook verder 
uitgebouw in de richting van de biotechnologie hetgeen er toe geleid heef t 
nieuwe methoden van corrosie-studie uit te werken, en zelf appara tuur 
voor dat doel te ontwikkelen. De meest recente methoden zoals vergevor
derde impedantie-metingen worden daarvoor aangewend. Een belangrijk 
deel van het opzoekingswerk gebeurt voor diensten van het Akademi ch 
Ziekenhuis van de Universiteit. 

Vanaf het jaar 1967 werd een aanvang gemaakt met de inrichting van een 
afdeling voor vloeistof-vloeistof extractie van metalen. Het Laboratorium 
voor Non-Ferro Metallurgie kan er op bogen het eerste Belgisch universi
teitslaboratorium voor metallurgie te zijn, waar deze techniek wordt toege
past in onderwijs en in navorsing. Talrijke publikaties en congres-medede
lingen getuigen van de activiteiten op dat gebied. 

Het contact met de nijverheid werd steeds meer uitgebreid. Researchpro
gramma's via het NFWO, het IWONL, metallurgische nijverheden getui
gen van de activiteit ter zake. Een illustratie is het NFWO-onderzoek over 
boreren en siliceren van metaaloppervlakken teneinde de weerstand tegen 
hoge-temperatuuraantasting en metaal-smelten te verhogen. 

De leeropdracht waarvoor het laboratorium instaat, word t verzorgd door 
Prof. A. Van Peteghem, diensthoofd, en Prof. E. W ettinck, geassocieerd 
docent. Ze worden bijgestaan door Dr. M. Verhaege, werkleider, en twe 
assistenten. Het onderwijs omvat de vakgebi den Metallurgische T hermo
dynamica, Winningsmetallurgie van N on-Ferro Metalen Corrosie en 

Hoge-temperatuur-hardheidsmeter 
NIKON. 
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Oppervlakte-veredeling, Legeringsbereiding en Legering transformatie , 
Poedermetallurgie, Hoogsmeltende Metalen, Nucleai re Metallurgie. In de 
Faculteit Geneeskunde wordt aan de studenten Tandheelkunde het onder
wijs gegeven in Anorga nische Scheikunde en M etaalkunde voor Tand
heelkunde. In de Faculteitvan de Wetenschappen en in het Interfacultair 
C entrum voor Milieusanering wordt Corrosie gedoceerd. 

2.8. Burgerlijk Ingenieur der Textielnijverheid (BT) 

Daar Gent sinds lang als voornaam centrum van de textielnijverheid was 
erkend, werd oorspronkelijk in bepaalde afdelingen (werktuigkunde, elek
trotechniek, scheikunde) een algemene cursus in de technologie van de 
textielstoffen gedoceerd. De wet van 1929 besloot uiteindelijk tot de instel
ling van de graad "burgerlijk ingenieur der textielnijverbeid". ProE D . De 
Meulemeester werd met het onderwijs in de betreffende specialisatie be
last: textielvezels (natuurlijke en synthetische), technologie der spinnerij 
en der weverij (katoen-, wol- en bastvezelspinnerij). 

ProE De Meulemeester was een pionier van het wetenschappelijk onder
zoek op textielgebied. Hij stelde reeds in 1926 de oprichting voor van een 
universitair textieUaboratorium, waarvan de lokalen na de tweede wereld
oorlog in het Technicum werden ingericht. ProE De Meulemeester had 
voorzien dat zulk laboratorium degelijk geklimatiseerd moet zijn. Hij had 
reeds een vezel dynamometer ontworpen voor registratie kracht-verlen
ging, die wegens zijn originele conceptie (met foto-elektrische cel) als een 
voor die tijd uitzonderlijke verwezenlijking werd erkend. Na de intrek in 
dergelijk uitgerust laboratorium kon belangrijk fundamenteel onderzoek 
starten. Een belangrijke studie over het katoen uit het toenmalige Bel
gische Kongo maakte van het laboratorium een befaamd centrum voor ka
toenonderzoek. 

Bij het op emeritaat stellen van ProE D. De Meulemeester op 2 maart 1953 
werd het laboratorium genoemd naar zijn stichter en kreeg het de officiële 
naam van Laboratorium De Meulemeester voor Technologie der TextielstoJfen. 
Prof. D. De Meulemeester werd opgevolgd door ProE G. Raes. Wat het 
onderwijs betreft zijn geen grondige wijzigingen aan het curriculum van 
Burgerlijk Ingenieur van de Textielnijverheid aangebracht. 

In het speurwerk is het onderzoek voor het Comité Cotonnier Congolais 
voortgezet tot in het jaar 1961, waarbij een fichesysteem werd aangelegd 
waarin alle vezelkenmerken van een honderdtalontpitstations in het voor
malig Belgisch Kongo werden opgenomen. Dit liet toe op een zeer vlugge 
manier uit te maken hoe een bepaalde katoenoogst zich situeerde in het 
geheel van de katoenstreek en in de opeenvolgende oogsten. Door de 
onafhankelijkheidsverklaring van Belgisch Kongo is die kern van mede
werkers zich gaan toeleggen op meer fundamenteel onderzoek, in het be
gin gesubsidieerd door het landbouwdepartement van de Verenigde Sta-
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ten, naderhand door het Nationaal Fonds voor Kollektief Onderzoek en 
tenslotte door het Internationaal Katoeninstituut. Het collectieve onder
zoek gebeurt in samenwerking met de faculteiten van de landbouw van 
Gent en Gembloers, naderhand ook Leuven en met de Université Catholi
que de L.ouvain. In het kader van deze studie zijn merkwaardige gegevens 
aan het hcht gekomen betreffende de vezelstructuur en de vezelontwikke
ling. Daarenboven is een nieuw meettoestel ontwikkeld waarbij de kracht 
gemeten wordt nodig om de vezels van het zaad af te slaan. De bedoeling 
is die katoenvariëteiten te veredelen waarbij dit afslaan zo kan gebeuren 
dat weinig of geen vezelbreuk ontstaat. 
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Het laboratorium heeft een contract afgesloten met het Wetenschappelijk 
en Technisch Centrum van de Textielnijverheid (CENTEXBEL), tenein
de de contacten met de textielindustrie te bevorderen en de uitrusting van 
het laboratorium ook ter beschikking te stellen voor research werk ten be
hoeve van de textielindustrie. 

Onder de leiding van Prof. Raes, als voorzitter van het Sector Comité Tex
tiel, heeft het laboratorium zich zeer actief opgesteld op het vlak van de 
normalisatie en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak. 

Prof. Raes werd op 31 september 1982 tot het emeritaat toegelaten, en op
gevolgd door Prof. T. Fransen. 

In 1984-1985 werd door Prof. Fransen een "aanvullend jaar" opgericht, 
waardoor burgerlijke ingenieurs de wetenschappelijke titel van textielinge
nieur kunnen verwerven. 

D 
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2.9. Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur (BN) 

Deze nieuwe afdeling werd opgericht in 1960. De grondleggers waren Prof. 
W. Dekeyser en Prof. J. Verhaeghe (Faculteit der Wetenschappen) samen 
~~t Prof. J: Cnops (Faculteit der Toegepaste Wetenschappen). 
Z1J waren z1ch bewust van het feit dat er in industriële onderzoeks- en ont
~ikke~ingslaboratoria een nood bestond aan ingenieurs met een diep in
z1cht 1ll de natuurkundige grondslagen van de technische processen. In 
Nederland was immers de studierichting van natuurkundig ingenieur aan 
de Technische Hogeschool Delft reeds in 1930 opgericht. De belangstel
ling van voornoemde researchcentra betroffen voornamelijk de kernwe
tenschappen en de vaste-stoffYsica. 

De studie van de technische natuurkunde is speciaal gericht op het verwer
ven van een dieper en breder inzicht in de fYsische verschijnselen en ach
tergronden met het doel daarmee op creatieve wijze technische proble
men op te lossen. Naast het verkrijgen van een grondige kennis van de na
tuurkunde moet de toekomstige burgerlijk natuurkundig ingenieur een 
grote vaardigheid opdoen in het gebruik van de wiskunde en een veelzijdi
ge constructieve bekwaamheid nastreven. De opleiding tot burgerlijk na
tuurkundig ingenieur was oorspronkelijk onderverdeeld in drie sub-spe
cialisaties: de "kernwetenschappen", de "inwendige bouw van de materia
len" en de "elektronica". Door de programmahervorming van 1973 wer
den de subrichtingen opgeheven en is het voor de student burgerlijk na
tuurkundig ingenieur thans mogelijk door het zeer uitgebreid pakket van 
keuzecursussen aan zijn eigen specifieke oriëntatie vorm te geven. 

Voor de nieuwe diplomarichting hoefden geen nieuwe laboratoria te wor
den opgericht. Ze had immers haar fundamenten in het Natuurkundig la
boratorium Verschaffelt van Prof. Verhaeghe, in het Laboratorium voor 
Kristallografie en Studie van de Vaste Stof van Prof. Dekeyser (nu onder 
leiding van Prof. F. Cardon) en in het Laboratorium voor Theoretische 
Elektriciteit van Prof. Cnops (nu onder leiding van Prof. M. Vanworm
houdt). Ook andere laboratoria van de Faculteit der Toegepaste Weten
schappen, o.a. die voor Aanwending van de Brandstoffen en Warmteover
dracht, voor scheikunde, voor metaalkunde en voor elektronica leveren 
samen aan de studenten de nodige faciliteiten voor een optimale vor
ming in hun vakgebied. 

De inbreng van de cursussen uit de Faculteit van de Wetenschappen 
kwam oorspronkelijk van Prof. W. Dekeyser (De Inwendige Bouw van de 
Stof), van prof. J. Verhaeghe (Grondige Algemene en Proefondervindelij
ke Natuurkunde) en van Prof. M. Nuyens (Theoretische en Wiskundige 
Natuurkunde). De daarmee overeenstemmende kern van dit cursussen
pakket omvat thans Atoom- en MolekuulfYsica (Prof. E. Boesman), Vaste
StoffYsica (Prof. F. Cardon), KernfYsica (Prof. A. Deruytter), Magnetisme 
(Prof. G. Robbrecht), Fysica van de Geïoniseerde Toestand (Prof. R. Bou-
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ciqué), Quantumtheorie (Prof. C. Grosjean) en Veeldeeltjes-Problemen 
(Prof. P. Phariseau). 

Uit de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen werden een aantal cursus
sen in de technische fysica aangebracht die oorspronkelijk gecreëerd wa
ren voor de afdeling Zwakstroom, o.a. Elektrische Eigenschappen van Ma
terialen en Interne Elektronica (Prof. H. Pauwels), Halfgeleiders (prof. J. 
Vennik), Trillingen (Prof. A. De Winne), voor de afdelingen Metaalkunde 
en Scheikunde, o.a. Fysische Metaalkunde (Prof. Y. Houbaert) en Stof
transport (Prof. G. Froment) en voor het aanvullend jaar nucleair inge
nieur, Kernreactoren (Prof. F. Vermassenhove). Tevens werd de nieuwe 
cursus Elementen van Natuurkundige Technologie (Prof. P. Moerman) 
opgericht. 

3. MANAGEMENT-OPLEIDING VOOR INGENIEURS 

3.1. Seminarie voor Productiviteitsstudie en -onderzoek (SPSa) 

Binnen de Universiteit en meer bepaald binnen de Faculteit van de Toege
paste Wetenschappen werd in 1953 door Prof. A. Vlerick het Seminarie 
voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek (SPSO) opgericht. 
Dit seminarie heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van het bedrijfsbeheer in het algemeen te bevorderen. Tevens tracht het bij 
te dragen tot de vorming en vervolmaking van bekwame bedrijfsleiders 
door het opzetten van aangepaste onderwijsprogramma's voor studenten 
uit diverse faculteiten en voor afgestudeerden werkzaam in de bedrijfswe
reld. 

Reeds in 1953 werd aan de ingenieursschool door Prof. Vlerick een eerste 
informatieve cursus "Inleiding tot het Industrieel Beheer" georganiseerd, 
hier werd voor het eerst het begrip "management" systematisch uitge

werkt. 

Om ook aan de afgestudeerden de mogelijkheid te bieden kennis te maken 
met de vernieuwde managementtechnieken, - theorieën en praktijken -
werden aan het SPSO enkele vervolmakingsprogramma's op touw gezet. 
In 1953 startte men met een Topmanagement-programma waarin voorname
lijk de problemen van het topbeleid vanuit deze vernieuwde visie behan
deld werden. In 1957 werd een Middlemanagement-programma opgesteld. 
Hierdoor werd aan een groeiende noodzaak voldaan, om ook aan kaderle
den werkend in de bedrijven die reeds kandidaten naar het Topmanage
ment-programma gestuurd hadden, een opleiding te geven waarbij voor
namelijk de systematische benadering van alle functionele domeinen van 
de bedrijfsorganisatie aan bod kwam. 
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Deze beide vervolmakingsprogramma's hadden dus als doelstelling de on
dernemers progressief te maken in hun objectieven, wetenschappelijk in 
hun benadering van bedrijfsproblemen en ten volle bewust van de mense
lijke implicaties van alle beleidsdaden. 

Geheel anders dus dan wat aan de meeste andere Europese universiteiten 
gebeurde, is men aan de RUG de klemtoon gaan leggen op management
programma's met een hiërarchische directe "Top-down" -visie voor perso
nen die reeds lang in het bedrijfsleven stonden, en dus onmiddellijk de 
nieuw opgedane kennis in hun beroepspraktijk konden toetsen en zo mo
gelijk waar maken. 

In het kader van deze "Top-down"-visie en om het geheel van program
ma's af te ronden werd in 1959 een Post-Universitair programma voorberei
dend tot het Bedrijfsbeheer (PUB) georganiseerd. Dit full-time programma is 
bestemd voor jonge afgestudeerden van de universiteit met een interdis
ciplinaire achtergrond, die een loopbaan in het bedrijfsleven beogen, en 
aldus de reeds eerder gevormde Top en Middle-managers bij de uitwer
king van de complexe problematiek van het bedrijfsleven kunnen bijstaan. 
Dit programma bereidt de studenten grondig voor en confronteert ze met 
de technieken van de moderne beheerswetenschappen om ze een dieper 
inzicht te verschaffen in diverse bedrijfsbeslissingen. Het interdisciplinair 
karakter van deze opleiding wordt ook metterdaad geconcretiseerd door 
een stage-project dat uitgevoerd wordt binnen een bedrijf. 

In een geest van de hierv66r opgesomde programma's en met het oog op 
de splitsing van het T op- en Middle-management-programma voor de pri
vé-ondernemingen, werd in 1961 ook voor de beleidsverantwoordelijke uit 
de openbare diensten, de hogere ambtenaren van de Rijksadministratie 
dus, een vervolmakingsprogramma opgezet. 

Hetjunior Management Programma GMP) tenslotte ging van start in 1972 
met het oog op het vormen van mensen die zich niet direct na hun tradi
tionele universitaire studies konden vrijmaken voor een volledig oplei
dingsjaar, wat vereist was voor het volgen van het PUB-programma. 
Het JMP-programma is inderdaad een avondprogramma met in essentie 
dezelfde doelstellingen en cursusinhouden als het postgraduaatprogram
ma in bedrijfsbeheer (PUB). 

3.2. Interfacultair Centrum voor Management 
Instituut Vlerick voor Management 

In 1980 ontstond uit het SPSO van Prof. Vlerick het "Interfacultair Cen
trum voor Management" (lCM), waarin de interfacultaire programma's 
PUB en JMP werden ondergebracht. Nadat hij in 1984 het emeritaat nam 
werd Prof. A. Vlerick als voorzitter van het lCM opgevolgd door Prof. H. 
Muller. Emeritus Prof. Vlerick, stichter, werd voorzitter-directeur van de 
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nie~we instelling "Instituut Vlerick voor Management" (IVM). Deze In
stellmgvan Openbaar Nut verzorgt ondermeer de uit het SPSO overgeno
men post-experience programma's van Top- en Middlemanagement. 

3.3. Leerstoel "Industrieel Beheer" 
(titularis Prof. H. Muller, directeur-diensthoofd van het Seminarie voor 
Wiskundige Beleidstechnieken en Beheersinformatica) 

Het postgraduaat programma Bedrijfskundig Ingenieur / Speciale Licentie in 
de Kwantitatieve Bedrijfskunde (officieel opgericht in 1970) is gegroeid uit 
het specialisatieprogramma in Produktiebeheer en Operationeel Onder
zoek indertijd georganiseerd door het SPSO, als vrije cursussen bij de Fa
culteit van de Toegepaste Wetenschappen. 

Het huidige volwaardig postgraduaat programma heeft als doel aan de af
gestudeerde ingenieurs met enkele jaren technische praktijkervarirtgvoor
eerst een inzicht te brengen in het algemeen bedrijfsbeheer, en in het bij
zonder van de problematiek van het produktiebeheer en het logistiek ma
nagement, de economie en de analyse van investeringsprojecten, de be
heersinformatica en de technieken van het operationeel ondezoek evenals 
het gebruik van de informatica ter ondersteuning van de beheersbeslissin
gen. 

Dit programma richt zich dus hoofdzakelijk tot jonge universitairen die 
reeds enkele jaren tewerkgesteld zijn in een essentieel produktie-georiën
teerde kaderfunctie en die hun kansen op promotie in de management
hiërarchie van hun industrie-gerichte onderneming wensen te bevorderen. 

Door het Seminarie voor Wiskundige Beleidstechnieken en Beheersinformatica 
(1970) worden heden eveneens de volgende cursussen uit het normaal stu
dentencurriculum verzorgd: 
- Inleiding tot het Industrieel Beheer 
- Wiskundige Beleidstechnieken 
- Produktiebeheer 
- Opvatting en Inrichting van Industriële Gebouwen 
- Simulatie van Socio-Economische Systemen 
Deze cursussen opgezet door Prof. G. Herpol, Prof. Vlerick en/of Prof. 
Muller willen de toekomstige ingenieurs vertrouwd maken met de niet
technische aspecten van hun toekomstige werkomgeving via een eerste 
summiere kennismaking met de menselijke, organisatorische en economi
sche problemen binnen de onderneming. 

De leerstoel "Industrieel Beheer" geniet ook internationale bekendheid 
i.v.m. het onderzoek op het gebied van computerondersteunde "Heuristic 
Decision Support & Expert Systems" voor de planning en de beheersing 
van de goederenstroom in bedrijven (m.a.w. productieplanningsproble-

+ 
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men, intern transport, voorraadbeheers- en fYsieke distributieproblemen). 
Sinds kort huisvest de dienst van Prof. Muller ook het Centrum voor Lo
gistiek Management (CLM). 

4. WISSELWERKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE AF
DELINGEN 

Iedere afdeling, die een diploma van een bepaalde studierichting aflevert, 
heeft op haar programma ook cursussen waarvan de stof eigenlijk tot het 
domein van een andere afdeling behoort. De betreffende titularissen heb
ben dan ook gewoonlijk hun basis in die laatste. Ze hebben echter meestal 
de inhoud en vorm van die cursus, voor "niet-specialisten", dermate aan
gepast, dat hij de student slechts de strikt nodige begrippen van de betref
fende discipline bijbrengt, maar dan toch op een "universitair" peil. Som
mige cursussen echter die reeds onder de hierboven aangehaalde diploma
richtingen vermeld staan, worden ook voor een of andere afdeling inte
graal gedoceerd, omdat voor die laatste de kennis van deze discipline even 
belangrijk wordt geacht als voor de "moederafdeling". Bovendien worden 
zelfs cursussen gedoceerd door professoren uit andere faculteiten, om de 
studenten-ingenieur "utilitair-maatschappelijke" inzichten bij te brengen. 

Aldus is het onderwijs in geen enkele afdeling te eenzijdig, en wordt de 
universele vorming van ieder "burgerlijk ingenieur" op een efficiënte. - en 
economische - wijze verzekerd. 

Ten slotte moet de student uit een bepaalde afdeling, die sinds enkele jaren 
een gedeeltelijke inspraak heeft in de opstelling van zijn eigen studiepro
gramma, voor een bepaalde hoeveelheid omgerekende uren cursussen kie
zen. Die "cursussen naar keuze" zijn reeds officieel in het studieprogram
ma van de betreffende afdeling aanvaard, of worden na aanvraag goedge
keurd door een afdelingsraad en door de faculteit. Die cursussen kunnen 
ook "verplichte cursussen" zijn in een andere afdeling, of zelfs gekozen 
worden uit het studieprogramma van een andere faculteit. Het enige ver
eiste is dat ze zinvol zijn voor de technische, maatschappelijke of culturele 
vorming van de student-ingenieur. 

5. DE ACTIVITEITEN VAN DE FACULTEIT DER TOEGE
PASTE WETENSCHAPPEN IN RWANDA 

De Faculté de Médecine in de Université Nationale du Rwanda te Butare 
werd sedert jaren geleid en ook grotendeels bemand door personeelsleden 
van de Faculteit van de Geneeskunde van de RUG, onder leiding van Prof. 
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Dr. L. Vandendriessche. Uit gesprekken tussen de overheid van dat kleine, 
maar zeer dicht bevolkte land in Centraal-Mrika, en vertegenwoordigers 
van de Faculté de Médecine bleek dat in Rwanda ook een behoefte aan in
landse civiel-ingenieurs bestond. De Rwandese overheid stelde de vraag of 
de RUG niet voor de nodige opleiding kon zorgen. 

Op het rectoraat van de RUG rijpte toen het plan om één enkele groep 
Rwandese kandidaten, die met succes drie jaar gestudeerd hadden aan de 
bestaande Faculté des Sciences van de Université Nationale du Rwanda en 
zo de basisvakken reeds verwerkt hadden, op te leiden tot civiel-ingenieur 
in Rwanda zelf. 

Onderwijs verstrekken in Rwanda zelf biedt immers belangrijke voorde
len. Uit ervaring weet men immers dat jonge mensen uit ontwikkelingslan
den, die gedurende jaren uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en 
aan een Europese universiteit in een voor hen vreemde cultuur"tuderen, 
spoedig worden "bedorven" door de Europese levensgewoonten en na 
afloop van hun studie het onmogelijke doen om hun verblijfin Europa zo 
lang mogelijk te rekken. Indien ze dan toch naar hun land van herkomst te
rugkeren blijken ze niet meer bereid opnieuw te leven in de primitieve om
standigheden van hun kinderjaren en zijn met niets nog tevreden te stel
len. Aldus wordt vaak het hoofddoel van hun opleiding en van de ganse in
vestering gemist: ze in staat te stellen in hun eigen streek diensten te bewij
zen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding nodig is. 
Bovendien kost de opleiding ter plekke, verstrekt op de hieronder beschre
ven wijze, veel minder dan het jarenlang verblijf en de opleiding in Euro
pa. 

Het plan voor de opleiding van een groep civiel-ingenieurs in Rwanda, 
geïnspireerd door de werkwijze gevolgd aan de Faculté de Médecine be
stond erin de ene docent uit de RUG na de andere naar Rwanda te sturen 
en hem elke ochtend, vijf dagen per week, een volledig vak te laten doce
ren, dit gedurende zoveel weken als nodig werd geacht. Tegelijk zouden 
één of twee ter plaatse blijvende assistenten na de middag de nodige prakti
sche oefeningen voor de studenten verzorgen. Aldus kon een degelijke op
leiding tot civiel-ingenieur worden verstrekt in drie jaar tijd. 

Deze methode heeft het dubbele voordeel 
_ dat er op ieder gegeven ogenblik slechts twee of drie Europeanen in 

Rwanda verblijven, 
_ dat de afwezigheid van telkens één docent gedurende drie à vijf weken 

het onderwijs in de RUG niet te veel verstoort. 

De begroting voorzien voor de uitvoering van dit programma kon zeer be
scheiden worden gehouden. Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelings
samenwerking verleende er zijn goedkeuring aan. 

+ 
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Het plan kreeg een begin van uitvoering in 1972, maar moest spoedig wor
den stopgezet wegens ethnische moeilijkheden in Rwanda en Burundi. 
Het programma herbegon in oktober 1973 en werd normaal en volledig 
uitgevoerd. Na afloop kregen 12 Rwandese studenten in oktober 1975 het 
diploma van civiel-ingenieur. 

Deze bedrijvigheid van de FTW in Rwanda is zeker altruïstisch. Ze bete
kent immers enerzijds een aanzienlijke inspanning van het onderwijzend 
en het wetenschappelijk personeel van de faculteit, maar doet anderzijds 
het aantal studenten in de faculteit, dus ook de daaraan gekoppelde over
heidstoelage niet toenemen. Bovendien bereikt ze veel beter het beoogde 
doel dan door het op grote schaal naar België halen van studenten uit ont
wikkelingslanden, die dan wél de studentenbevolking in de universiteiten 
doen toenemen (wat in andere universiteiten tot een veel minder altruïsti
sche politiek heeft geleid). 

Er werd niet overwogen de beschreven onderwijsmethode op een perma
nente basis toe te passen omdat de economie van Rwanda grote aantallen 
ingenieurs niet kan opnemen en ook omdat de noodzakelijke inspanning 
te zwaar zou worden voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. 

Er werd wel afgesproken dat een nieuwe zogenaamde "cohorte" van civiel
ingenieurs zou worden gevormd, andermaal met de steun van het Alge
meen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, wanneer de Rwandese 
overheid, die zeer ingenomen was met de werking, de uitvoering en de re
sultaten van het programma, dat nodig zou achten. 

Dit gebeurde trouwens in 1978. Tussen dat jaar en 1981 werd te Butare een 
tweede "cohorte" van 16 civiel-ingenieurs opgeleid die eveneens de basis
vakken vooraf hadden bestudeerd in de Université Nationale du Rwanda. 

Bovendien had de Rwandese regering gevraagd ook een groep studenten 
op te leiden tot werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. Een program
ma werd opgesteld door de RUG, en dezelfde werkwijze als voor de bur
gerlijke bouwkunde werd gevolgd. Die opleiding startte in het academie
jaar 1980-1981, en in juni 1983 behaalden 13 studenten het diploma van 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. De RUG is in octo
ber 1985 met de opleiding tot burgerlijk bouwkundig ingenieur van een 
derde groep begonnen en is nu reeds bezig met de voorbereiding van het 
programma voor een volgende "cohorte" werktuigkundig-elektrotech
nisch ingenieurs, dat in 1987 zal starten. 

Om dergelijk onderwijs te schragen werd reeds in 1972 begonnen met de 
oprichting van een klein laboratorium voor burgerlijke bouwkunde. Het 
werd geleid door een assistent van onze FTW, die daartoe permanent te 
Butare verbleef. In 1983 kwam ook een laboratorium voor werktuigkunde 
en elektrotechniek klaar, waarvoor ook assistenten permanent ter beschik
king werden gesteld. 
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AFKORTINGEN 

RUG 
FTW 
ICI 
lCM 
PUB 

JMP 
CLM 

OP 
WP 

BA 
BB 
BSp 
BWEW 

BWEE 

BE 
BN 
BM 
BS 
BT 
Bld 
NI 
lAT 
ITC 
IGT 
IBM 

NFWO 
IWONL 

FKFO 
WTCM 

CEB 
RILEM 

PRP 
IFAC /IMEKO 

Rijksuniversiteit Gent 
Faculteit der Toegepaste Wetenschappen 
Interfacultair Centrum voor Informatica 
Interfacultair Centrum voor Management 
Post-Universitair Programma voorbereidend tot het 
Bedrijfsbeheer 
Junior Management Programma 
Centrum voor Logistiek Management 

onderwijzend personeel 
wetenschappelijk personeel 

burgerlijk ingenieur-architect , 
burgerlijk bouwkundig ingenieur 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch inge
nieur, richting Werktuigkunde 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch inge
nieur, richting Elektrische Energietechniek 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) 
burgerlijk natuurkundig ingenieur 
burgerlijk metallurgisch ingenieur 
burgerlijk scheikundig ingenieur 
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 
bedrijfskundig ingenieur 
nucleair ingenieur 
ingenieur in de automatiseringstechniek 
ingenieur in de telecommunicatietechniek 
ingenieur in de geotechniek 
ingenieur in de bouwmechanica 

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nij
verheid en Landbouw 
Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Me-· 
taalverwerkende Nijverheid 
Comité Euro-International du Béton 
Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et 
de Recherches sur les Matériaux et des Constructions 
Paper, Rubber Plastics and Polymerisation 
International Federation of Automatic Control / 
International Measurement Confederation 

bn 

IBRA-BIRA 

BEMEKO 

VTK 
AlG 

KVIV 
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Institut Belge de Régulation et d'Automatisme / 
Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatise
nng 
Belgian Measurement Confederation 

Vlaamse Technische Kring 
Algemene Vereniging der Ingenieurs uit de Universi
teit te Gent 
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging 
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BIOGRAFIE VAN OVERLEDEN 
BEFAAMDE INGENIEURS UIT 
EN PROFESSOREN VAN DE RUG 
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De Rijksuniversiteit te Gent heeft in de loop van de voorbije honderdvijf
tig jaar duizenden ingenieur afgeleverd. De biografieën van diegenen die 
aan onze gemeenschap, en zelfs aan andere volkeren, opmerkelijke dien
sten hebben bewezen, zouden boekdelen in beslag nemen. 
lndit Gedenkboek hebben we ons beperkt tot de aanhaling van slechts en
kele onder de markante figuren. De hierna volgende lijst i derhalve 
geenszins voUedig. Zelfs de bijgaande korte teksten zijn geen complete 
"biografieën". Ze doen ons wel uitzonderüjke prestaties gedenken, die aan 
de persoon een vermaardheid hebben gegeven. We hopen aldus een beeld 
op te hangen van de vele ingenieurstalenten, die aan onze Universiteit tot 
ontwikkeling mochten komen. 
Ook de prestaties van enkele befaamde professoren die weüswaar geen in
genieur waren, maar die de studenten-ingenieurs hebben opgeleid in de 
fundamentele vakken, worden bier vermeld. 
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Adam, Auguste 
1865-1940 
Ingenieur der burgerlijke genie, RUG 1890 

Werkte gedurende 25 jaar (1890-1915) haast ononderbroken aan de aanleg 
van spoorweglijnen in het toenmalig Belgisch Kongo. Zijn hoofdwerk was 
de aanleg - doorheen oerwoud, moerassen en bergen - van de spoorver
binding Stanleystad-Albertmeer-Nijl en Stanleystad-Edwardmeer. Na 
W.O. I. vinden we hem ook terug in Canada en Indochina. 

Amerlinck, Joseph Marie 
1863-? 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1887 

Behoorde - net als Adam - tot de reeks Gentse ingenieurs die werkzaam 
waren bij de aanleg van spoorwegen in het buitenland: Belgiscç Kongo 
(lijn Matadi-Leopoldstad), Zuid-Amerika (Chili, Guatemala). ' 

Andries, Charles 
1821-1878 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1844 

In 1846 belast met de cursus in machines aan de RUG, en gewoon hoogle
raar in 1860. Studie-inspecteur van de Voorbereidende School (1863). Be
last met de cursus in analytische mechanica (1863). Rector van de RUG 
(1867-1870). Schepen van Openbare Werken (1866) en van Onderwijs 
(1877) van de stad Gent. Hoofdingenieur in de Administratie van Bruggen 
en Wegen. 
Heeft een grote invloed uitgeoefend op de organisatie van het onderwijs in 
de Voorbereidende School, en op de ontwikkeling van de technische vak
ken en van het wetenschappelijk onderzoek (o.a. stoommachines). 
Auteur van verscheidene publikaties over werktuigkundige onderwerpen. 

Anseele, Edward 
1902-1981 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, RUG 1924 

Volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Belgische Socialistische Par
tij, federatie Gent-Eeklo, burgemeester van Gent (1944-1946), viermaal mi
nister van P.T.T. en tweemaal minister van Verkeerswezen (1954-1973). 

> 

Backes, Fernand 
1897-1985 
Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen, RUG 1922 
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Repetitor aan de Faculteit der Wetenschappen (1923), docent (1946), ge
woon hoogleraar (1950), belast met de Differentiaalrekening en de Inte
graalrekening in de Kandidatuur. 
Voorzitter van de Société Mathématique de Belgique (1951-1953). 
Auteur van een groot aantal wiskundige geschriften. 

Bertrand, Gaston 
1908-1976 
Burgerlijk mijningenieur Univ. Brussel 1931, scheepsbouwkundig inge
nieur, RUG 1933 

Ingenieur bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, direc
teur-generaal in 1956. Promotor van de vervanging van de stoomschepen 
door moderne dieselaangedreven schepen in de Belgische vloot. Voorzit
tervan "Uni on belge des ingénieurs navals" (1959-1962) en van IMCO (In
tergovernmental maritime consultative organisation). 

Belpaire, Théodore 
1848-1893 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1870 

Trad in 1870 toe tot het Bestuur van Bruggen en Wegen maar hield zich 
daarnaast ook bezig met research. Belangrijk vooral i. v.m. zijn bijdrage tot 
de studie der warmteoverdracht in de thermische machines. 

Bijis, A. 
1884-1955 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1907 

Trad toe tot het Korps van Bruggen en Wegen (1907), was o.m. belast met 
de leiding van de werken voor het Albertkanaal (in het bijzonder de bouw 
van de sluizen). Bracht het in 1939 tot adjunct-kabinetchefvan de minister 
van Openbare Werken. Klom naderhand verder op binnen de hiërarchie 
van Bruggen en Wegen. 
Werkte mee aan diverse tijdschriften en beroepsverenigingen . 
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Bollengier, Karel 
1885-1959 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1909 

Ingenieur bij de Dienst der Havenwerken van de Stad Antwerpen in 1909, 
en hoofdingenieur-bestuurder in 1922. Heeft gedurende veertig jaar tallo
ze kunstwerken in de haven van Antwerpen verwezenlijkt. 
Benoemd in 1925 tot docent aan de Speciale School RUG en tot gewoon 
hoogleraar in 1934; doceerde verscheidene cursussen voornamelijk in wa
terwegen, zee- en havenbouw. 
Befaamd door zijn ontwerpen van havens in het voormalige Belgisch Kon
go en in andere Afrikaanse landen. 
Lid van verscheidene technische commissies. 
Zijn enorme praktische ervaring heeft aan zijn onderwijs een indrukwek
kende efficiëntie gegeven. 

Bonnet, Leon 
1877-1969 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1901 

Achtereenvolgens ingenieur, hoofdingenieur-directeur en inspecteur-ge
neraal van Bruggen en Wegen. Ere-administrateur van de Maritieme 
Diensten van de Schelde. Een van de meest vermaarde specialisten inzake 
tijrivieren (verbetering van de Schelde). Stond in voor de realisatie van de 
Van Cauwelaertsluis (destijds Kruisschanssluis) in de haven van Antwer
pen. 
Algemeen voorzitter van de AlG (1934-1937). 
Prijs Charles Lemaire van de Koninklijke Academie van België. 

Bouckaert, Désiré 
1861-1939 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1882 

Maakte carrière binnen het Korps van Bruggen en Wegen nl. op het ge
bi.cd van de waterwegen. Was mede-verantwoordelijk voor de uitvoering 
van. e~n aantal belangrijke werken onder minister de Smet de Naeyer (uit
breJdmg haven van G nt, Antwerpen en Oostende; verdedigingswerken 
langs de kust · ombouw kanaal Gent-Terneuzen' verbetering Schelde). 
Speelde een grote rol i.v.m. de moderruzatie van de Belgi che Kanalen. 

• 

-

Boudin, Emmanuel 
1820-1893 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1843 
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Begon zijn loopbaan als ingenieur bij Bruggen en Wegen (o.a. nieuwe sluis 
te Nieuwpoort). Werd in 1846 benoemd tot hoogleraar aan de RUG, met 
behoud van zijn functies bij het Korps van Bruggen en Wegen, (admini
strateur-inspecteur-generaal in 1882). Hij onderwees waarschijnlijkheids
rekening, hydraulica, technologie, later ook sterrenkunde, stabiliteit der 
bouwwerken. 
Studie-inspecteur van de Speciale Scholen (1870), waarvan de vooruitstre
vende organisatie zijn werk was. 
Auteur van verscheidene bijdragen in de Annales des Travaux Publics de 
Belgique. Zijn cursusnota's werden gepubliceerd door zijn vroegere leer
ling P. Mansion. 

Boulvin, Jules 
1855-1920 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1876 

Als leerling-ingenieur van de Zeevaart gestuurd naar de "Ecole d'applica
tion du génie maritime" te Cherbourg (1876-78). Praktische opleiding bij 
Forges et Chantiers de la Méditerranée en bij Société Cockerill te Seraing. 
Ingenieur bij het Zeewezen (1878). Doceerde vanaf 1871 Machines 
en Stoommachines aan de Speciale School RUG. Werd belast met een 
missie in de U.s.A. voor studie van de navigatie en havens. Gewoon hoog
leraar aan de RUG (1887), belast met de cursus Beschrijving der Werktui
gen, en met Stoomketels, Scheepsstoommachines en Hulpwerktuigen 
(1905). Directeur van het Bestuur van het Zeewezen (1911). Studie-inspec
teur van de Bijzondere Scholen (1918). 
Het hoofdwerk van Boulvin is de studie van het rendement van de stoom
machine. Door toepassing van zijn procédés om de bekende verliezen te 
verminderen werden de te Gent gebouwde stoommachines de meest eco
nomische ter wereld. De acht volumes van zijn "Mécanique appliquée aux 
machines" hebben een internationale faam genoten. 
Prix Plumey van de Académie des Sciences de Paris (1891) voor de publika
tie van zijn cursussen, en prijs Auguste Sacré van de Koninklijke Academie 
van België (1912) voor zijn uitvindingen en voor zijn werk in het domein 
van de werktuigkunde. Korresponderend lid van de Academie der Weten
schappen te Parijs en van de Koninklijke Academie van België. 

Bourlet, Aisic 
1903-1967 
Werktuigkundig ingenieur, RUG 1926 

Ingenieur bij de Werkplaatsen Van den Kerckhove/Carels-SEM 
(nu ACEC) te Gent. 
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Docent aan de Universiteit te Brussel (1955) voor de cursus verbrandings
motoren. 
Voorzitter van het Internationaal Comité van het CIMAC (Congrès inter
national des machines à combustion interne). 
Bekend ontwerper van dieselmotoren, o.a. deze van 30.000 PK voor de 
elektriciteitscentrale van de Stad Gent. 

Bousin, Georges 
1882-1953 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1906 

Directeur-generaal van de spoorwegen in het voormalige Belgisch Kongo. 
Verwezenlijkt de nieuwe spoorweg Matadi-Leopoldville (1924), en de uit
breiding van het Kongolese spoorwegnet. Vergroot de haven van Matadi. 

Braun, Emile 
1849-1927 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1872 

Debuteert bij het Korps van Bruggen en Wegen (Spoorwegen), wordt van 
1879 tot 1895 hoofdingenieur van de Stad Gent. Bouwt zich tevens een be
langrijke ,)olitieke carrière uit, o.m. als (liberaal) burgemeester van Gent 
(1895-1909 en 1911-1921), in welke functie hij belangrijke urbanisatie-wer
ken laat uitvoeren. 

Bruneel, Frédéric 
1855-1942 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1877 

Ingenieur bij de Belgische Spoorwegen. Grondlegger van de Brusselse 
Noord-Zuid verbinding. Administrateur-Voorzitter van de Spoorwegen 
van de Belgische Staat (1921). 

Castiau, Marcel 
1877-1950 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1900 

Ook één van die Gentse ingenieurs die zich specialiseerde in de aanlegvan 
spoorwegen. Dit zowel in het buitenland (Arabisch Schiereiland, Zuid
Amerika, China) als in het binnenland (o.m. Noord-Zuidverbinding te 
Brussel). 
Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeerswezen. 
Voorzitter AlG. 

Chardome, Paul 
1885-1974 
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Ingenieur der burgerlijke genie, RUG 1907, scheepsbouwkundig inge
nieur, RUG 1908 

Ingenieur bij de scheepswerfCockerill te Hoboken (1909-1914), medewer
ker van het studiebureau Fleming and Ferguson (Paisley, Schotland, 1914-
1919), hoofd van het studiebureau van de scheepswerf Cockerill te Hobo
ken (1919-20), directeur van de Scheepswerf van Rupelmonde (1920-1960), 
beheerder van deze werf van 1934 tot 1973. 
Gespecialiseerd in de kleinscheepsbouw (hij verbeterde o.m. de stuw
kracht door toepassing van de Kortstaalbuis). Ontwierp ook het eerste drij
vend droogdok met groot hijsvermogen (Zaïre). Stichtte in 1930 de Belgi
sche Unie van Scheepsbouwkundig Ingenieurs. 

Claes, Tobie 
1865-1949 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1887 

Specialist van internationale faam op het gebied van de hydraulica; Ant
werpse haven, verandering van de Schelde-loop, bouw van Schelde-tun
nel. 
Auteur van de autobiografische roman "Frans Notelaars, Staatsingenieur". 
Ere-inspecteur-generaal van Bruggen en Wegen. Algemeen voorzitter 
AlG. 

Claeys, Arthur 
1875-1949 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1898, doctor in de wis- en na
tuurkunde, RUG 1906 

Repetitor aan de RUG voor beschrijvende meetkunde (1898), docent 
(1910), buitengewoon hoogleraar (1912), gewoon hoogleraar (1919). Decaan 
van de Faculteit der Wetenschappen (1920-1921). Zijn belangrijkste onder
wijs gaf hij in de beschrijvende meetkunde, en legde een verband met de 
projectieve meetkunde. 
Is befaamd om zijn belangrijke bijdragen tot de meetkunde. Talrijke publi
katies over bovengenoemde disciplines. 

• 
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Cloquet, Louis 
1849-1920 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1871 

Onder-ingenieur van Bruggen en Wegen (1872). Buitengewoon hoogle
raar RUG (1890), belast met cursussen in de architectuur. Gewoon hoogle
raar in 1894, doceerde Architectonische Samenstellingen en de Architec
turale Praktijk. 
Lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en meerdere we
tenschappelijke verenigingen in Frankrijk. 
Ontwerper van talrijke bouwwerken, o.a. complex van de poliklinieken 
Bijloke, postgebouw en Sint-Pietersstation te Gent. 
Auteur van verscheidene werken over architectuur. 

Cnops, Jan 
1893-1982 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde RUG 1920, elektrotechnisch inge
nieur RUG 1922 

Assistent-repetitor voor de Elektriciteit en haar Toepassingen in de Nijver
heid in 1920, docent in 1927, leiding van het Laboratorium voor Theoreti
sche Elektriciteit in 1927, gewoon hoogleraar in 1935, decaan van de Facul
teit der Wetenschappen in 1939, studie-inspecteur van de Bijzondere 
School in 1935. 
Lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen. Auteur van ver
scheidene boeken over zijn vakgebied en diverse bijdragen in nationale en 
internationale tijdschriften en verzamelwerken. 

Dauge, Félix 
1829-1899 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1852 

Repetitor aan de RUG voor beschrijvende meetkunde, analytische meet
kunde en hogere algebra (1852), en voor differentiaal- en integraalrekening 
en mechanica (1854). Doceerde analytische meetkunde, sterrenkunde en 
methodologie van de wiskunde (1856); werd in 1858 buitengewoon hoog
leraar en in 1863 gewoon hoogleraar. Studie-inspecteur van de Voorberei
dende School (1878). 
Vermaard wegens zijn hoogstaande cursus in de sterrenkunde, maar voor
al door zijn creatie van de methodologie van de wiskunde. 

• 

• 

Dauwe, Robert 
1889-1978 
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Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1912, scheepsbouwkundig in
genieur RUG 1913, Polytechnische Hogeschool te Charlottenburg 1914 

Ingenieur bij het Zeewezen (1912). Ingenieur bij de scheepswerfCockerill 
(1920). Medestichtervan de Belgische Unie van Scheepsbouwkundig Inge
meurs. 
In 1914 gewoon hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, belast met de 
cursussen in de scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, en later met 
de cursus Theorie van het Schip. 
Organisator van het eerste Internationaal Congres van Scheepsbouwkun
dig Ingenieurs, Luik 1939. 
Ere-directeur van Fabrimetal. 
Auteur van verscheidene publikaties over scheepsbouwkunde. 

De Bièvre, CyrilIe 
1888-1971 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, Leuven 1912, burgerlijk scheepsbouw
kundig ingenieur RUG 1913 en Polytechnische Hogeschool te Charlotten
burg 1914 

Ingenieur bij het Zeewezen tijdens W.O. I. Organisatie van de binnen
vaart in Belgisch Kongo. Na W.O. II bij de scheepswerf Cockerill te Ho
boken; directeur-generaal en beheerder van Mercantile Marine Enginee
ring and Docks te Antwerpen, die hij wist uit te bouwen tot het belangrijk
ste scheepsherstellingsbedrijf in België. 
Beheersfuncties in talloze andere bedrijven en maatschappijen. 

De Broe, Hugo 
Ingenieur der burgerlijke genie, RUG 1927 

Ingenieur bij de Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul 
(1929). Directeur-generaal van de Compagnie belge de Chemins de fer et 
d'Entreprises. Studie en uitvoering van de werken onder de Schelde voor 
de eerste tunnel te Antwerpen, en de dam Mohammed Ali te Caïro. 

De Brouwer, Carl 
1902-1980 
Nijverheidsingenieur RUG 1924, elektrotechnische ingenieur KUL, Stan
ford University U.5.A. 

Beheerdervan CMB en AMI; verwezenlijking van scheepsvaartlijnen, o.a. 
tussen België en Zuid-Mrika. 

De Cazenave, Lucien 
1843-1894 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1869 
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Medewerker van Ferdinand de Lesseps bij de aanbouw van het Panamaka
naaI. 
Secretaris-generaal van de Belgische Sectie der Wereldtentoonstelling te 
Antwerpen (1885), Belgisch consul-generaal te Zanzibar (1886-1889) en te 
Athene (1891). 

De Grave, Antoine 
1914-1975 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, RUG 1936 

Ingenieur bij Bruggen en Wegen (1937), klom op tot de graad van Inspec
teur-Generaal van de Gebouwen (1951). 
Docent aan de KUL, aan de UCL en aan de RUG, onderwees architectuur 
en bouwfysica. 
Voorzitter en lid van verscheidene commissies van het Belgisch Instituut 
voor Normalisatie, en van de technische commissie "Verwarmin~ en Kli
matisatie" . 
Auteur van verscheidene boeken en technische artikels over bouwfysica en 
verwarmmg. 

De Jans, Carlo 
1880-1958 
Mijningenieur, elektrotechnisch ingenieur en doctor in de wis- en natuur
kundige wetenschappen, Univ. Liège. 

Gewoon hoogleraar in de Faculteit der Wetenschappen RUG (1923), be
last met de Vlaamse cursus in de differentiaal- en de integraalrekening. 
Studie-inspecteur van de Voorbereidende School (1932). 
Bekend door een ongemene nauwkeurigheid in zijn onderwijs. 
Auteur van talrijke wiskundige werken, en leiding van het "Wis- en Na
tuurkundig Tijdschrift". 

de Kerchove de Denterghem, Charles 
1819-1882 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1841 

Ging - in navolging van zijn vader - in de politiek. Als lid van de Liberale 
Partij werd hij achtereenvolgens provincieraadslid (1851), burgemeester 
van Gent (1857-1881), volksvertegenwoordiger (1861). De uitbouw van so
ciale voorzieningen, de uitbreiding van de Gentse haveninstallaties en de 
realisatie van de spoorwegverbindingen tussen de beide Vlaanderen wor
den op zijn naam geschreven. 

en 

Delens, Maurice 
1896-1973 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1922 
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Stichter van de bekende bouwonderneming, die zijn naam draagt. 
Stichter en voorzitter van verscheidene professionele verenigingen, van 
Bureau Seco (Bureau de Controle pour la Sécurité de la Construction) en 
van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor Bouwkunde. 

De Meulemeester, Désiré 
1883-1975 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, Gent 1907 

Ingenieur van Bruggen en Wegen (1908), repetitor aan de School voor 
Burgerlijke Bouwkunde, Kunsten en Fabriekswezen RUG (1909), docent 
Faculteit van de Wetenschappen RUG (1911), gewoon hoogleraar (1920), 
studie-inspecteur van de Speciale School (1948). Stichter en directeur van 
het Laboratorium voor Nijverheidsmechanica en Technologie der Tex
tielstoffen (nu Laboratorium De Meulemeester voor Technologie der Tex
tielstoffen). Ere-Inspecteur der Speciale School (1953). 
Medestichter en voorzitter van verscheidene Belgische en internationale 
wetenschappelijke en technische werkgroepen en verenigingen ter bevor
deringvan de textielnijverheid. In 1955 benoemd tot Fellow and Honorary 
Life Member of the Textile Institute. 
Auteur van verscheidene boeken en diverse bijdragen in nationale en in
ternationale wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. 
Gaf aan de Belgische textielnijverheid internationale vermaardheid door 
zijn opmerkelijke navorsingen en de daaruit volgende innovaties. 

De Mey, Pierre 
1844-1898 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1869 

Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen. Plande de urbanisatie 
van Oostende ("de vader van Oostende") en legde tevens de theoretische 
basis voor de haven van Zeebrugge. 

De Meyere, Louis 
1875-1954 
Nijverheidsingenieur, RUG 1898 

Bouwde een internationale carrière uit. Eerst in Zuid-Oost-Azië, daarna in 
Roemenië, waar hij zich vooral bezighield met de machinebouw en de 
petroleumwinning. Keerde in 1930 naar België terug, waar hij zich vnl. toe
legde op de constructie van mazoutbranders. Maker van het model "Eco
nomie". 
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De Naeyer, Robert 
1891-1958 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde RUG 1914, elektrotechnisch inge
nieur RUG 1919 

Ingenieur bij de Dienst van het Stroomgebied der Schelde (1919). Rivier
en kunstwerken, bruggen. Secretaris-generaal van het Ministerie van 
Openbare Werken (1945). Voorzitter van verschillende internationale in
stellingen voor o.a. grondwerken, wegen, binnenvaart, b.v. de Internatio
nale Permanente Vereniging van Scheepvaartcongressen. 
Verscheidene buitenlandse onderscheidingen. 

Descans, Léon 
1880-1962 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1902 

Dienst bij Bruggen en Wegen. Ontwierp de Kruisschanssluis t~ Antwer
pen. Talrijke kunstwerken voor de zeevaart in België en in het buitenland. 
Auteur van talrijke publikaties. Ontving tweemaal de prijs Charles Lemai
re van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. 
Lid van de Koninklijke Koloniale Academie van België. 

De Smet, Guillaurne 
1882-1955 
Nijverheidsingenieur, RUG 1906 

Begon zijn loopbaan als vrijwillig assistent aan het Laboratorium voor 
Toegepaste Scheikunde, en vanaf1908 als leraar in het Middelbaar Onder
wijs. Repetitor en werkleider, verbonden aan het Laboratorium voor Toe
gepaste en Analytische Scheikunde van de RUG in 1919, docent in 1924 en 
gewoon hoogleraar in 1936. Deken van de Faculteit der Wetenschappen 
(1939-1940). 
Rector van de RUG tijdens Wereldoorlog Il. Beheerder-inspecteur van de 
RUG en Directeur der Technische Scholen (1944). 

De Sy, Albert 
1909-1985 
Burgerlijk mijningenieur, RUG 1933 
Begon zijn loopbaan als ingenieur bij de Poldi Edelstahlwerke (Tsjechosla
vakije) en bij Compagnie Belge de Manutention te Gent. 
Benoemd tot docent aan de RUG in 1935, belast met cursussen in algeme
ne metallurgie, siderurgie en metallografie, en benoemd tot gewoon hoog
leraar in 1940. Directeur van het "Centre Belge d'Etudes et de Recherches 
en Fonderie", sedert 1949 gevestigd in zijn Laboratorium voor Metallurgie 
en Metallografie van de RUG. Decaan van de Faculteit der Toegepaste 
Wetenschappen RUG (1958-1962) en lid van de Raad van Beheer (1963-
1967). 

• 
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Lid of voorzitter van talrijke wetenschappelijke commissies, verenigingen 
en redactieraden van technische tijdschriften. Ereprijs van het Internatio
naal Comité der Technische Gieterijverenigingen, en verscheidene bui
tenlandse onderscheidingen. 
Zijn wetenschappelijke navorsingen (o.a. betreffende nodulair gietijzer) 
zijn internationaal bekend. Het geheel van zijn wetenschappelijke publi
katies omvat vijfboekdelen en meer dan honderd artikels in binnenlandse 
en buitenlandse gespecialiseerde tijdschriften. 

De Winne, Arthur 
1923-1967 
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur RUG 1946, scheepsbouwkundig in
genieur RUG 1947 

Werkleider aan het Laboratorium voor Toegepaste Mechanica (1947), do
cent (1953), gewoon hoogleraar (1957), belast met cursussen in de kinema
tica en dynamica, bouwen beschrijving der werktuigen, (o.a. turbomachi
nes). Stichtte het Laboratorium voor Regeltechniek (1956) en het Analo
gisch Rekencentrum (1960) van de RUG. 
Lid of voorzitter van verscheidene technische commissies. Auteur van ver
scheidene wetenschappelijke en technische werken. 

Dierkens, Ernest 
1888-1953 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde RUG 1912, elektrotechnisch inge
nieur RUG 1913, scheepsbouwkundig ingenieur RUG 1914 

Ingenieur bij het Zeewezen van 1913 tot 1919. Ingenieur bij de firma Léon 
Monnoyer et Fils (stuwdammen). Ingenieur bij de Compagnie Belge des 
Chemins de Fer et d'Entreprises in 1928, en later voorzitter en beheerder 
van de talrijke dochtermaatschappijen. Als scheepsbouwer wordt hij voor
zitter van Chantier Naval de Rupelmonde en Société Générale de Draga
ge. 
Prijs Charles Lemaire van de Koninklijke Academie van België, voor zijn 
gehele werk en in het bijzonder voor de uitvoering van de stuwdam te Eu
pen. 

Donny, François 
1822-1896 

Als vrije leerling in fYsica en chemie aan de RUG (1839), preparator van 
prof. Mareska. Autodidact en geniaal navorser. Repetitor voor scheikunde 
en fYsica RUG (1842). Buitengewoon hoogleraar (1858), titularis van de 
leerstoel Industriële Scheikunde. 
Lid van de Koninldijke Academie voor Wetenschappen. Auteur van talrij
ke publikaties. 

-
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Flamache, Armand 
1854-1935 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1875 

Ingenieur bij de Belgische Spoorwegen (1876), klom op tot de graad van 
hoofd-ingenieur-directeur van Administratie. Doceerde vanaf 1879 tot 
1923 de cursus Uitbating van Spoorwegen aan de RUG. 
Auteur van verscheidene publikaties over spoorwegtechniek. 

Foulon, Victor 
1858-1931 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1881 

Onder-ingenieur van Bruggen en Wegen (1881), gehecht aan het Bestuur 
der Belgische Marine. Publikatie van hydrografische kaarten van de Schel
de en de Noordzee. Ontwerp van verscheidene werken voor de haven van 
Oostende en aan de kust. Werd in 1885 lid van het onderwijzend perso
neel van de Speciale Scholen RUG, en onderwees voornamelijk de toepas
sing van de techniek in de nijverheid. Zijn werk "Cours élémentaire de ma
chines à vapeur" kende verscheidene uitgaven. 

Franchimont, Eudore 
1880-1947 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde RUG 1904, elektrotechnisch inge
nieur RUG 1906 

Na een aanvankelijke carrière bij de spoorwegen en in het privé, zal hij als 
"directeur-général de l'office national pour l'achèvement de la jonction 
Nord-Midi" een erg belangrijke rol spelen bij de technische realisatie van 
de Noord-Zuid-verbinding te Brussel. 

Gaukema, Léon 
1901-1970 
Ingenieur der burgerlijke genie RUG 1925, scheepsbouwkundig ingenieur 
RUG 1926 

Studie van koloniale vaartuigen (Ateliers de Willebroek). Oprichter en eer
ste directeur van Chantier Naval de Liège-Monsin, een van de belangrijk
ste scheepswerven voor de binnenvaart in België. Ondervoorzitter van het 
Internationaal Congres van Scheepsbouwingenieurs, Luik 1939. Nam deel 
aan de wederopbouw en de modernisering van de Belgische vloot voor de 
binnenvaart na W.O. Il. 

• 

Goethals, Gaston 
1908-1979 
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Burgerlijk scheikundig ingenieur RUG 1931, doctor in de toegepaste we
tenschappen RUG 1941 

Werkleider aan de RUG (1938), geassocieerde van het NFWO (1942), do
cent bij het Biochemisch Centrum van de RUG (1946), belast met cursus
sen in de organische en industriële scheikunde, gewoon hoogleraar (1950). 
Directeur diensthoofd van het Laboratorium voor Organische Chemie en 
Chemie-Ingenieur-Techniek. Decaan van de Faculteit van de Toegepaste 
Wetenschappen (1966-1972), lid van de Raad van Beheer (1972-1973). 
Prijs Frédéric Swarts van de Koninklijke Academie van België voor zijn op
zoekingen op het gebied van etherische oliën. Lid van verscheidene weten
schappelijke commissies en verenigingen. Auteur van talrijke bijdragen in 
gespecialiseerde tijdschriften en verzamelwerken. 

Hansen, David 
1905-1984 
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, RUG 1927 

Industrieel. Verfijnde standaardisatie van tandwieloverbrengingen; ont
wierp de Hansen Patent tandwielkasten; commercialiseerde het procédé
ook internationaal- onder eigen beheer via de n.v. Machinery and Gears 
Hansen. Beheers- en voorzittersmandaten in diverse andere ondernemin
gen. 

Hanssens, Emmanuel 
1891-1946 
Burgerlijk mijnbouwkundig ingenieur Univ. Leuven 1920, scheepsbouw
kundig ingenieur RUG 1926 

Ingenieur en ontwerper van diverse vaartuigen voor de rederij OTRACO 
(toenmalig Belgisch Kongo). In 1941 docent aan de Universiteit te Leuven 
voor de cursussen in de scheepstheorie en -technologie. Gewoon hoogle
raar in 1943. 

Hebbelynck, Adolphe 
1881-1962 
Nijverheidsingenieur, RUG 1904 

Nam na zijn studies de leiding op zich van het familiebedrijf (katoenspin
nerij). Speelde naderhand een belangrijke rol in de vorming van de n.v. 
Union Cotonnière, waarin hij een leidinggevende figuur bleef. Zette zich 
tevens op nationaal vlak sterk in voor de belangen van de katoenindustrie. 
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Helleputte, Joris 
1852-1925 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1873 

Hoogleraar (bouwkunde) aan de KUL, draagt er bij tot de organisatie van 
de afdeling Burgerlijke Bouwkunde. Propageert de neo-gotische bouwstijl. 
Volksvertegenwoordiger (1889-1924) en minister (1907-1918), achtereen
volgens van spoorwegen en P.T.T., van landbouw en van openbare wer
ken, Minister van Staat. 
Stichtende en/ofleidende rol i.v.m. talrijke verenigingen met een sociaal, 
vlaamsgezind en christelij k karakter (o.m. Gilde van Ambachten en Nerin
gen, Katholiek Vlaams Studentenverbond, Katholieke Vlaamsche Lands
bond, Belgische Boerenbond, Davidsfonds). 

Heymans, Pa ui 
1895-1960 
Werktuigkundig ingenieur RUG 1920, doctor in de Wetenschappen 
M.LT. 1922, Advanced C.R.B. Fellow aan University College London 
1920-1921 en aan M.LT. 1921-1922. 

Assistant Professor M.I.T. 1922-1926. Docent aan de Faculteit der Weten
schappen RUG in 1926, gewoon hoogleraar in 1939. 
Laureaat van de "Baron Janssens Prijs", lid van verscheidene Amerikaanse 
en Britse geleerde verenigingen. 
Speelde een belangrijke rol in het Belgische en internationale nijverheids
leven en bankleven, o.a. stichter van N.V. Kredietbank, gouverneur van 
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, en beheerder 
van verscheidene maatschappijen. Minister van Ekonomische Zaken, 
Middenstand en Landbouw (1938-1939). Bestuursfuncties in verscheidene 
Vlaamse v.erenigingen, o.a. de K.VIV. 

Jacovleff, Dimitry 
1879-1951 
Ingenieur uit de "Academie van de Genie", Sint Petersburg 1914 

Repetitor aan de Academie van de Genie, Sint Petersburg (1906) voor de 
toegepaste mechanica, buitengewoon hoogleraar (1914). Studeerde ook 
aan de Technische Hochschule te Dresden, aan het Central Technical 
College te Londen, en aan de Polytechnische Hochschule te Zürich. Be
kend voor belangrijke technische werken in Rusland. 
Docent te Gent en te Luik voor leergangen in vliegtuigmotoren, titularis 
van de cursus Vliegtuig- en Automobielmotoren (RUG 1930), gewoon 
hoogleraar RUG 1937. 
Auteur van talrijke publikaties over verbrandingsmotoren. 

• 

Jamblinne De Meux (Baron Th. de) 
1820-1912 
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Ingenieur van Bruggen en Wegen RUG 1846, landbouwingenieur (Insti
tuts Agronomiques Français) 

Als ingenieur verbonden aan het ministerie van binnenlandse zaken, was 
hij belast met de voorstudies en de uiteindelijke uitvoering van de stuw
dam op de Gileppe. Later werkte hij mee aan de talrijke verfraaiingswerken 
die Brussel tot een hoofdstad moesten uitbouwen, dit in de functie van 
hoofdingenieur van de Stad Brussel (1862-1900). 

Keelhoff, Marie-Ferdinand 
1863-1952 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1887 

Repetitor voor stabiliteit der bouwwerken en hydraulica aan de RUG 
(1888). Gewoon hoogleraar in 1900. Belast met een wetenschappelijke mis
sie in Duitsland voor de studie van laboratoria voor proeven op materia
len, en oprichting van een laboratorium voor weerstand van materialen 
aan de RUG (1900). Studie-inspecteur van de Bijzondere Scholen (1920). 
Talrijke publikaties over stabiliteit der bouwwerken en sterkteleer, die een 
grote invloed op de ontwikkeling van die discipline hebben gehad. Bekend 
voor zijn "Cours de stabilité des constructions", waarin voor het eerst de 
berekening van gewapend beton voorkwam. 
Prijs Charles Lemaire van de Koninklijke Academie van België (1899). 

Lamarle, Anatole 
1806-1875 
Ingénieur Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts et Chaussées, Paris 1830 

Befaamd professor (bouwkunde) aan de RUG (1838) en studie-inspecteur 
van de "Ecole du Génie Civil". 
Bekend door zijn merkwaardige navorsingen zowel op wiskundig gebied 
als in het domein van de toegepaste wetenschappen (stabiliteit van con
structies ). 

Lecocq, Louis 
1893-1979 
Werktuigkundig ingenieur, RUG 1920 

Nam in 1934 dienst bij de Association Vinçotte waar zijn belangstelling 
vnl. uitging naar de materialenkennis, m.n. naar de niet-destructieve me
thodes (X-stralen en ultrasoon). Werd in 1947 benoemd tot docent aan de 
Université de Bruxelles . 
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Lembrechts, Alfons 
1891-1967 
Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen, RUG 1919 

Repetitor aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde (1920), docent 
(1923), gewoon hoogleraar (1932). Studie-inspecteur der Voorbereidende 
Technische Scholen. 
Grote wetenschappelijke bedrijvigheid o.a. betreffende invariantologie, 
de algebraïsche krommen die door matrices voorgesteld worden, de syn
thetische projectieve meetkunde, de meerdimensionale meetkunde en de 
birationale transformaties. 

Lipski, Abraham 
1911-1982 
Ingenieur der burgerlijke genie, RUG 1935 

Na een specialiseringstage bij het Laboratorium voor Gewapend Beton 
o.l.v. Prof. G. Magnel, vestigt hij zich als raadgevend ingenieur voor bur
gerlijke bouwkunde. Verwerft grote, ook internationale faam, voorname
lijk i.v.m. de techniek van de voorspanning van beton. Levert originele bij
dragen tot de uitbouw van dit procédé, o.m. via de uitvinding van de zgn. 
preflexligger. Werkt mee aan een aantal belangrijke bouwkundige realisa
ties, o.m. de Noord-Zuidverbinding, de Zuidertoren (Brussel), het centrale 
postcomplex (Brussel). 
Prijs Charles Lemaire 1960 van de Koninklijke Academie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 

Magnel, Gustave 
1889-1955 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1912 

Begon zijn loopbaan als ingenieur bij een aannemersfirma te London. Be
noemd in 1919 tot werkleider aan het Laboratorium voor Weerstand van 
Materialen RUG, en repetitor aan de Voorbereidende Scholen. Gaf in 
1922 een vrije cursus "Praktijk der berekening van gewapend beton". Do
cent in 1927, buitengewoon hoogleraar in 1932 en gewoon hoogleraar in 
1937. Zijn cursussen handelen over stabiliteit der bouwwerken en bereke
ning van gewapend beton. 
Befaamd door zijn aandeel in de ontwikkeling van gewapend beton en 
spanbeton. Stichtte het vermaarde Laboratorium voor Gewapend Beton 
van de RUG, dat nu zijn naam draagt. Mede-oprichter van het Bureau SE
CO te Brussel. 
Werkend lid van de Koninklijke Academie van België, en laureaat van de 
prijs Charles Lemaire. Lid of voorzitter van verscheidene binnen- en bui
tenlandse wetenschappelijke verenigingen. Beheerder van het Belgisch In
stituut voor Normalisatie. De Belgische normen voor gewapend-beton
constructies zijn grotendeels zijn werk. 

• 
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Vermaard door zijn talrijke publikaties, en door zijn standaardwerken "Be
rekening van Gewapend Beton", "Stabiliteit der Bouwwerken" en "Le Bé
ton Précontraint". 

Mallebrancke, Hélène 
1902-1940 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde RUG 1924, elektrotechnisch inge
nieur RUG 1925 

Eerste vrouwelijke ingenieur afgestudeerd aan de RUG. Werd ingenieur, 
hoofdingenieur en ten slotte gewestelijk ingenieur van de R.T.T. Gent. 

Manderlier, Eloi 
1795-1884 
Doctor in de Wetenschappen, RUG 1829 

Buitengewoon hoogleraar in de Faculteit der Wetenschappen RUG 
(1838), gewoon hoogleraar (1838), rector (1848-1952). Eerste titularis van 
wiskundige vakken voor de studenten-ingenieurs aan de RUG. 

Manilius, Jean 
1807-1869 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 

Een van de eerste ingenieurs uit de RUG die professor werden aan de 
RUG. Geaggregeerde aan de Faculteit der Wetenschappen RUG en repeti
tor aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde (1845), belast met de cur
sus in de fysische wiskunde (1842), in de statica (1848) en in de mechanica 
(1850). Doceerde in de Speciale School voor Burgerlijke Bouwkunde 
(1854). 
Auteur van verscheidene werken over wiskunde. 

Mansion, Paul 
1844-1919 
Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen RUG 1867, speciaal 
doctor in de wiskundige wetenschappen, Luik 1870 

Repetitor aan de Voorbereidende Scholen RUG (1865), buitengewoon 
hoogleraar (1867), gewoon hoogleraar (1874). Studie-inspecteur van de 
Voorbereidende Scholen (1898). 
Medestichter van het tijdschrift "Mathesis". 
Beroemd wiskundige en filosoof, auteur van meer dan driehonderd ge
schriften. 
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Marien, Albert 
1896-1964 
Werktuigkundig ingenieur, RUG 1921 

Begon zijn carrière als ingenieur in N.V. Suikerfabrieken van Vlaanderen, 
en werd er in 1929 directeur. 
Volksvertegenwoordiger (1932-1946), Schepen van Moerbeke-Waas (1944-
1954), Senator (1949-1954), Gouverneur van Oost-Vlaanderen (1954-1963). 

Massau, Junius 
1852-1909 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1874 

Deed zich aanstonds opmerken door zijn superioriteit tijdens de universi
taire wedstrijd 1873-1874 (theorie van de gyroscoop). 
Ingenieur bij Bruggen en Wegen (1874). Belast met de cursussen in "Ratio
nele mechanica" en "Machineonderdelen" aan de RUG (1878), la~r ook 
met "Analyse", "Analytische mechanica" en "Mechanica van de hemelli
chamen" (1884). Gewoon hoogleraar in 1884. Werd belast in 1892 met de 
nieuwe cursus "Grafostatica" en werd beroemd door zijn boek "Mémoire 
de l'intégration graphique". Voerde voor het eerst de vectorrekening in 
voor zijn cursus in mechanica. Is eveneens bekend voor zijn studies over 
nomografie. 
Auteur van talrijke publikaties die de wetenschap van de mechanica op
merkelijk hebben bevorderd. 
Vijfjaarlijkse prijs van de wiskundige en fysische wetenschappen (1894), 
correspondent van de Koninklijke Academie van België (1902), prijs Wil
de van de Academie voor Wetenschappen van Parijs (1906). 

Matsas, Antoine 
1871-1952 
Ingenieur,der burgerlijke genie, RUG 1892 

Directeur-generaal van de Griekse spoorwegen, Minister van Verkeerswe
zen (1922) van Griekenland. 

Merten, Albert 
1882-1930 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1904 
Ingenieur bij Bruggen en Wegen (1904), repetitor voor stabiliteit der 
bouwwerken en hydraulica aan de RUG (1906), belast met de cursus in hy
draulica (1907) en in grafostatica (1909). Gewoon hoogleraar in 1912. 
Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen (1922). Lid van het tech
nisch comité voor de verbeteringswerken aan de Schelde tussen Antwer
pen en de Kruisschans (1912). 
Publiceerde verscheidene werken over hydraulica en waterlopen (o.a. hy
draulische assen) die de desbetreffende wetenschap in grote mate hebben 
bevorderd. 

R 

Meuwissen, Jules 
1871-1952 
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Ingenieur van Kunsten en Fabriekswezen, Burgerlijke Genie en Mijnen, 
Universiteit te Leuven, 1893 

Ingenieur bij de scheepswerf C.S. Swan and Hunter in Engeland (1895). 
Had een belangrijk aandeel in de bouw van het passagiersschip "Ma ure ta
nia", dat de blauwe wimpel veroverde. 
Docent aan de RUG (1905), theorie van het schip en scheepsbouwkunde 
voor nieuwe richting "scheepsbouwkundig ingenieur", gewoon hoogle
raar (1919). Rector van de RUG in 1929. 
Richtte zijn wetenschappelijke bedrijvigheid voornamelijk naar de kolo
niale scheepsbouw. 

Morraye, Clément 
1909-1982 
Burgerlijk scheikundig ingenieur, RUG 1930 

Voorzitter-stichter van de Internationale Jaarbeurs van Gent, en van ver
scheidene bekende verenigingen in België (o.a. Rotary club van Gent) en 
in het buitenland (o.a. Belgische Kamer van Koophandel in Italië) ter be
vordering van de buitenlandse handel. Consul van Italië. Ook dichter en 
auteur van literaire werken, en lid van de Belgische Vereniging van Schrij
vers. 

Mortier, Polydoor 
1909-1983 
Doctor in de wis- en natuurkunde, RUG 1930 
Assistent bij het Laboratorium voor Natuurkunde RUG (1931), werkleider 
(1935), repetitor-werkleider aan de Voorbereidende Scholen (1942), lector 
(1957), docent (1960), gewoon hoogleraar (1964), studie-inspecteur van de 
Voorbereidende School. Studeerde ook aan de Brown University (USA), 
en heeft ook in het buitenland speurwerk verricht (o.a. Universiteit Leip
zig, Imperial College London). 
Laureaat van de Jaarlijkse Wedstrijd van de Koninklijke Academie van Bel
gië (1938). 
Auteur van verscheidene wetenschappelijke geschriften. 
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Pauli, Adolphe 
1820-1895 
Ingenieur-architect, School voor Burgerlijke Bouwkunde RUG 1843 

Studeerde ook aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
München, en maakte studiereizen in Italië, Sicilië en Griekenland. Direc
teur van de Academie voor Schone Kunsten te Gent, en architect van de 
Stad Gent (1856). Buitengewoon hoogleraar architectuur aan de RUG in 
1867 en gewoon hoogleraar in 1873. 
Vermaard als architect van verscheidene merkwaardige gebouwen, vooral 
instituten en hospitalen, o.a. te Gent de Nijverheidsschool (Lindenlei), het 
Lousberginstituut en het Instituut voor Wetenschappen (RUG) aan de J. 
Plateaustraat. 

Richald, Joseph 
1862-1950 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1886 

Loopbaan in het Korps van Bruggen en Wegen (waterwegen), en in het on
derwijs aan de Speciale Scholen te Gent ("Constructions du Génie Civil"). 
Gewoon hoogleraar in 1905. 
Algemeen secretaris van de "Association internationale permanente des 
congrès de navigation" (1910) en lid van de "Compagnie universelle du Ca
nal de Suez". Ook in het bUitenland vermaard geworden door zijn gepu
bliceerde cursussen in de burgerlijke bouwkunde en door zijn talrijke wer
ken over waterwegen en maritieme kunstwerken. 

Roelandt, Louis-Joseph 
1786-1864 
Architect, Academie voor Schone Kunsten te Gent en in Parijs, Prijs van 
Rome 1811 

Architect van de Stad Antwerpen, later van de Stad Gent (1818-1836). Pro
fessor aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent (1819). Doceerde de 
cursus architectuur aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde RUG 
(1835). 
Architect van merkwaardige gebouwen, o.a. te Gentvan de Opera, hetJus
titiepaleis, de Sint-Annakerk en de Aula van de RUG. 

Rolin, Albéric 
1888-1954 
Werktuigkundig ingenieur, RUG 1908 

Directeur van ondernemingsmaatschappij Léon Rolin en Cie te Caïro, ha
venwerken te Caïro, Port Saïd en Erythrea. Oprichting van bouwonder
neming te Constantinopel (1913). 
Beheerder van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 
(1936). 

• 

Schaar, Mathias 
1817-1867 
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Autodidact. Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen, RUG 
1843 

Gewoon hoogleraar RUG, analytische meetkunde, sterrenkunde, metho
dologie van de wiskunde, en bijzonderlijk wiskundige analyse en rationele 
mechanica in de Voorbereidende School Burgerlijke Genie. 
Lid van de Koninklijke Academie van België. Auteur van een groot aantal 
wiskundige geschriften. 

Royers, Gustave 
1848-1923 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1870 

In 1875 aangeworven als ingenieur bij dè Technische dienst van de haven 
van Antwerpen, maakte hij naderhand de eerste grote uitbreiding van deze 
haven mee (o.m. betrokken bij de planning van de eerste grote zeesluis, de 
zgn. Royerssluis). Ruilde naderhand de ingenieursbezigheden voor poli
tieke activiteiten: volksvertegenwoordiger (1908), gemeenteraadslid van 
de Stad Antwerpen (1912-1921), senator (1921). 

Schoentjes, Henri 
1848-1921 
Doctor in de wis- en natuurkunde, RUG 1871 

Repetitor aan de School voor Burgerlijke Genie RUG (1877), gewoon 
hoogleraar in de Faculteit der Wetenschappen (1883). Rector van de RUG 
(1912). Doceerde aan de studenten-ingenieurs Proefondervindelijke Na
tuurkunde, Nijverheidsnatuurkunde en Mathematische Natuurkunde. 
Auteur van verscheidene wetenschappelijke werken. 

Servais, Clément 
1862-1935 
Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen, RUG 1886 

Repetitor aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde RUG 1885, buiten
gewoon hoogleraar 1890, gewoon hoogleraar 1890. Doceerde voor de stu
denten-ingenieurs hogere algebra, met inbegrip van de determinanten, en 
analytische meetkunde. 
Auteur van een groot aantal belangrijke wiskundige werken. 
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Sim on, Marcel 
1883-1947 
Ingenieur-architect, RUG 1905 

Gerenommeerde realisator van gemeentehuizen, scholen, arbeiderswij
ken, urbanisatie van Namen, Noord-Zuidverbinding te Brussel. 

Steels, Oscar 
1870-1960 
Ingenieur van Bruggen en Wegen RUG 1893, elektrotechnisch ingenieur, 
Institut Montefiore, Rijksuniversiteit te Luik 1894 

Ingenieur bij de Administratie van de Telegraaf (1894), bevorderd tot ere
directeur-generaal bij het Ministerie van P.T.T. (1936). 
Doceerde sinds 1900 cursussen in de elektrotechniek, telegrafie, telefonie 
en elektrische signalisatie, aIsookin elektrometallurgie aan de RUG. Richt
te er in 1899 het Laboratorium voor Nijverheidselektriciteit op. Çewoon 
hoogleraar in 1913. Decaan van de Faculteit van de Wetenschappén (1919-
1921). Had een belangrijk aandeel in de inrichting en ontwikkeling van het 
gespecialiseerd onderwijs in de elektrotechniek aan de RUG. 
Talrijke publikaties en voordrachten over zijn wetenschappelijk werk en 
navorsingen op het gebied van de elektrotechniek hebben hem ook in het 
buitenland befaamd gemaakt. 

Stuckens, Leo 
1902-1982 
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, RUG 1924 

Aanvankelijk (1925-30) werkzaam bij Bell Telephone, waar hij o.m. de ge
ruisloze kiesschijf voor telefoontoestellen perfectionneerde; nadien bij 
Gevaert (modernisator van gietzalen en machines in Mortsel, oprichter 
van nieuwe fabrieken in Frankrijk, Duitsland, Italië, de U.5.A.). Na W.O. 
n trekt hij voorgoed naar de V.S. waar hij bij diverse firma's belangrijke 
functies vervult en ook een aantal octrooien op zijn naam schrijft. 
Verdienstelijk musicus. Medestichter van de V.T.K. en de V.I.V. 

Timmermans, Jean 
1801-1864 
Doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen, RUG 1822 

Gewoon hoogleraar RUG (1835), studie-inspecteur van de Voorbereiden
de School (1838). Eerste docent Analyse en Mechanica voor ingenieursstu
denten aan de RUG. 
Auteur van verscheidene vermaarde wiskundige geschriften. 

• 

Tison, Léon 
1895-1982 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1921 
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Ingenieur van Bruggen en Wegen in 1921. Repetitor aan de RUG in 1925, 
docent in 1925, belast met de cursussen in de hydraulica, later ook in de 
aërodynamica (1930). Gewoon hoogleraar in 1936, en directeur van het 
door hem ontworpen Laboratorium voor Hydrauiica in 1937. Deken van 
de Faculteit der Wetenschappen in 1945-1946 en 1949-1950. 
Lid van verscheidene technische commissies, wetenschappelijke vereni
gingen en redactieraden van wetenschappelijke tijdschriften. 
Doctor honoris causa van de Technische Universiteit te Boedapest (1968). 
Prijs van de Internationale Vereniging voor Hydrologische Wetenschap
pen (1981). 
Internationaal vermaard als wetenschapsmens en auteur van een honderd
tal hoogstaande wetenschappelijk publikaties. 

Van Beerleire, Robert 
1899-1980 
Werktuigkundig ingenieur RUG 1921, elektrotechnisch ingenieur RUG 
1922. 

Ingenieur bij de Manufacture belge d'Amiante et de Caoutchouc te Deur
ne. Bouwde asbestfabrieken in België, Frankrijk en Portugal. Maakte van 
een bewestelijk bedrijf een internationaal concern. 

Van Biesbroeck, Georges 
1880-1974 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1902 

Werkte aanvankelijk in het Koninklijk 0 bserva torium te Ukkel, maar emi
greerde in 1915 reeds naar de V.S., waar hij verbonden werd aan het Yerkes 
Observatory (University of Chicago). Wist zich - mede dank zij een aan
tal ontdekkingen - tot een eminent astronoom op te werken. 

Van Cauwenberghe, Robert 
1883-1958 
Ingenieur der burgerlijke bouwkunde, RUG 1906 

Opteerde voor het jonge, in volle ontwikkeling zijnde gebied der elektro
techniek: doctoraat in Danzig, nadien werkzaam in de industrie (ontwerp 
elektrische locomotief). Na een korte periode als militair ingenieur 
(W.O. I) begon hij voorgoed aan de uitbouw van een zeer welgevulde aca
demische en industriële carrière (o.m. professoraat aan de Faculté Poly
technique de Mons en aan de U.L.B., uitbouw van de Société de Traction 
et d'Electricité, functies binnen talloze elektriciteitsmaatschappijen, direc
teurschap van de Generale Maatschappij van België) . 
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Vanderlinden, Jean-Florimond 
1849-1926 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1872 

Onder-ingenieur van Bruggen en Wegen (1872), ldom op tot de graad van 
inspecteur-generaal (1908). 
Gewoon hoogleraar aan de Speciale Scholen voor Burgerlijke Bouwkun
de, RUG (1895), cursus in Bouwwerken. Administratief-inspecteur van de 
RUG en directeur van de Speciale Scholen voor Burgerlijke Bouwkunde 
en voor Kunsten en Fabriekswezen RUG (1901). 
Auteur van verscheidene publikaties over kunstwerken en waterlopen. 

Vanderlinden, Henri 
1892-1983 .. 
Doctor in de wis- en natuurkunde, Vrije Universiteit Brussell9I4 

Sterrenkundige bij de Koninklijke Sterrenwacht (1913-1936), docent RUG 
(1925), buitengewoon hoogleraar (1934), gewoon hoogleraar (1936). Do
ceerde sterrenkunde en analytische mechanica. 
Grote activiteit, ook buiten de universiteit, op het gebied van de sterren
kunde, en auteur van talrijke publikaties. 

Vanderstegen, Alfred 
1869-1959 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1892 

Industrieel en liberaal burgemeester van Gent (1921-1940 en 1944-1946), te
vens senator (1936-1946). Uitvinder van de stoommachine met zuigerklep
pen, lanceerde als eerste in België de bouw van de stoomturbine. 

Van Engelen, Gommaire 
1877-1963 
Werktuigkundig ingenieur RUG 1899, doctor in de Wis- en Natuurkundi-
ge Wetenschappen RUG 

Repetitor voor Beschrijving en Toepassing der Werktuigen en Machine
bouw, RUG (1899), gewoon hoogleraar in 1921. Studie-inspecteur van de 
Speciale Scholen (1934). 
Prijs Isidore Claeys (AlG), en lid van de afdeling Werktuigkunde van de 
Koninklijke Academie van België. 

• 

Van Kuyck, Hugo 
1902-1975 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, RUG 1931 

Architect van verschillende grote gebouwen te Brussel. 

267 

Professor aan de U.L.B. en Nationaal Hoger Instituut voor Architectuur 
en Kunsten te Antwerpen. 
Luitenant-calonel bij het Corps of Engineers, US Army. Bracht de Nor
mandische kunst in kaart ter voorbereiding van de landing in Wereldoor
log 11. 

Van Rysselberghe, Julien 
1852-1931 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1876 

Repetitor aan de Scholen voor Burgerlijke Genie en Kunsten en Fabrieks
wezen RUG (1880), gewoon hoogleraar (1890). Studie-inspecteur der 
Voorbereidende Scholen (1908). 
Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen (1907). 
Uitstekend pedagoog, die de discipline Beschrijvende Meetkunde ten 
dienste van de techniek wist te stellen. 

Verhaegen, Arthur 
1847-1917 
Gegradueerde in de Letteren, Ingenieur van Bruggen en Wegen RUG 
1870. 

Eén van de pioniers van de christelijke arbeidersbeweging die zich binnen 
de christen-democratie ontwikkelde, o.m. als medestichter en voorzitter 
van de Belgische Volksbond (1891), voorloper van het Algemeen Christe
lijk Werkersverbond (A.C.W., 1921). Tevens politiek mandataris, o.m. 
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo (1900-1917). 
Mengde zich ook in de strijd om de vernederlandsing van de RUG (wets
voorstel, 1911). 

Verschave, Joseph 
1911-1981 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, KUL 1934 

Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen bij de Dienst van de 
Technische Documentatie van het Ministerie van Openbare Werken 
(1950), hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen van de Dienst 
der Kust (1952), inspecteur-generaal van Bruggen en Wegen - Beheerder 
der Zeediensten (1966), directeur-generaal van het Bestuur der Waterwe
gen (1968), secretaris-generaal van het M.a.W . 
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Docent aan de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen RUG (1972), 
belast met Bouwwerken van de burgerlijke genie: zeebouw, havenbouw. 
Zijn naam is verbonden aan belangrijke werken in het kustgebied en aan 
de studie over de uitbreiding van de haven van Zeebrugge, als hoofd van 
de commissie Zeebrugge. 

Willems, Gustave 
1901-1982 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, RUG 1924 

Belangrijke verbeteringswerken aan kanalen en Maas. Scheepslift ("hel
lend vlak") te Ronquières. Uitbreidingswerken in de Antwerpse haven 
(Boudewijnsluis en Zandvlietsluis) en in de haven van Zeebrugge. 
Hoogleraar ULB. Voorzitter van de Permanente Internationale Vereni
ging voor Scheepvaartcongressen. 
Ere-secretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken. 

~ 

W olters, Gustave 
1831-1914 
Ingenieur van Bruggen en Wegen, RUG 1855 

Onder-ingenieur van Bruggen en Wegen (1855), klom op tot de graad van 
inspecteur-generaal in 1890. 
Gewoon hoogleraar RUG (1870), belast met Stabiliteit der Bouwwerken. 
Rector van de Rijksuniversiteit Gent (1885-1888). Studie-inspecteur van de 
Speciale Scholen (1892). Administrateur-inspecteur van de RUG en direc
teur van de Scholen voor Burgerlijke Bouwkunde en voor Kunsten en Fa

briekswezen (1985). 

• 
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'T IS ALLEMAAL ZO LANG GELEDEN ... 

Zes ~esprekken met ingenieurs over hun Gentse 
studIetijd (1920-1936). 

door L. Boel-De Clercq 

INLEIDING 

150 jaar ingenieursopleiding aan de RUG: een lang verhaal over onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek, wettelijke regelingen, formele structuren, 
huisvesting. Een even lang verhaal over mensen die binnen het systeem 
hun weg zochten en er tegelijkmede gestalte aan gaven: onderwijzend, we
tenschappelijk, technisch en administratief personeel, studenten. Diverse 
groepen, elk met hun eigen doelstellingen, taken, mogelijkheden. 
Door dit gedenkboek heen wordt elk van deze groepen vanuit diverse in
valshoeken belicht. In het kader van deze bijdrage willen we graag één er
van, m.n. de (oud-)studenten, zelf aan het woord laten. De bedoeling van 
dit stukje is immers een blik te werpen op de alledaagse ervaringswereld 
van de Gentse ingenieurs student in de jaren '20 en '30, of preciezer: op de 
manier waarop deze ervaringen in de herinnering zijn blijven voortleven. 

Dit opzet bepaalde meteen de manier waarop het nodige materiaal diende 
verzameld te worden: de nog levende getuigen zélf opzoeken en ze via ge
richte vragen aan het vertellen brengen. 
We beperkten ons tot zes gesprekken van elk ongeveer 3 à 4 uur met die 
oud-studenten van wie de herinneringen het verst terugreiken : zij die tij
dens de periode tussen de twee wereldoorlogen aan de Gentse ingenieurs
school studeerden en er effectief ook een diploma behaalden. Voor vier 
van deze gesprekspartners - allen Belgen - wa dat het wettelijk diploma 
van burgerlijk bouwb.."Undig ingenieur, voor twee van hen - één Belg en 
één buitenlander - het wetenschappelij k diploma van werktuigkundig in
genieur, aangevuld met de graad van elektrotechnisch ingenieur. Tijdge
brek was de enige reden voor dit beperkte opzet. Heel graag hadden we 
nog méér dergelijke gesprekken gevoerd, met generatie-genoten en ook 
met oud-studenten uit latere periodes; elk van de zes gesprekken groeide 
immers uit tot een boeiende ontmoeting. 

Gepoogd werd die zes individuele getuigenissen tot één representatiefver
haal om te smeden. Dat was niet steeds eenvoudig. Toch leek het ons ver
antwoord, omdat i.v.m. de meeste aangebrachte thema's de herinnerin
gen toch vrij gelijkluidend bleken: de verschillen lagen meestal eerder in 

-
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de nuances dan in de basiskleuring. Die nuances komen dus niet helemaal 
tot hun recht. Jammer, want het schaadt de volheid van het opgehangen 
beeld. Door de vertellers via citaten zoveel mogelijk rechtstreeks aan het 
woord te laten werd geprobeerd de persoonlijke accenten in zekere mate 
te laten doorklinken. 

Uiteraard is ook dit bronnenmateriaal door een aantal inherente elemen
ten bepaald: er is o.m. de beperktheid van het menselijk geheugen, de con
text waarin het verhaal werd verteld, de kleuring van het getuigenis door de 
latere ervaringen van de verteller en door zijn huidige persoonlijkheid en 
interpretatiekader. Daarom kan - zoals reeds eerder aangestipt - deze bij
drage niet zozeer worden beschouwd als een historische reconstructie van 
de Gentse studietijd van zes ingenieurs doch eerder als de weergave van 
wat bij hen nog leeft aan beelden, ervaringen, gevoelens, oordelen i.v.m. 
deze periode. Oud-studenten uit latere generaties zullen bepaalde zaken 
met een gevoel van herkenning lezen, andere weer zullen hen m~schien 
verrast doen opkijken. Generatie-genoten van de geïnterviewden' zullen 
het misschien niet altijd eens zijn met wat volgt, toch hopen we dat ze in 
de volgende bladzijden een groot deel van zichzelf en hun Gentse studen
tendagen terugvinden. 

Tot slot willen we zeer graag onze zes gesprekspartners bedanken voor de 
bereidwilligheid waarmee ze ons ontvingen en voor de inzet en het en
thousiasme waarmee ze op onze (vele) vragen antwoordden. Zonder hen 
ware deze bijdrage aan het gedenkboek niet mogelijk geweest! 

VELE WEGEN LEIDDEN NAAR DE GENTSE SCHOLEN ... 

Grieks-Latij'nse heb ik gevolgd. En ik ben er zeer blij' om, nu nog ... dat opent de 
geest en als men leest, begrijpt men beter de grond van de dingen. 

Een dergelijke uitspraak uit de mond van een recent afgestudeerd inge
nieur zou eerder onverwacht klinken. De zes ingenieurs die voor ons met 
plezier herinneringen aan hun Gentse studietijd ophaalden, hadden ech
ter overwegend een klassieke, m.n. Latijn-Griekse humaniora-vorming 
achter de rug, toen ze vijf tig- zestig jaar geleden hun ingenieursopleiding 
aan de Gentse Scholen begonnen. In de context van de jaren '20 en '30 is 
dit zeker volkomen begrijpelijk: voor wie de mogelijkheid tot voortgezette 
studie voor zijn kinderen niet uitsloot had de Latijn-Griekse afdeling ze
ker de grootste aantrekkingskracht. 

Niet alleen verleende ze - in tegenstelling tot de moderne humaniora -
toelating tot alle universitaire studierichtingen, ze gold toen bovendien 
ook als de meest prestigieuze richting. 

sn 
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Wie of wat heeft er die zes jonge mensen destijds toe gebracht om een in
genieursopleiding te gaan volgen, en meer bepaald een opleiding aan de 
Gentse polytechnische Scholen? Meer dan één factor werd door elk van 
onze gesprekspartners naar voren gebracht. In elk geval bleek dat het een 
keuze was voor een beroep dat toen minder algemene bekendheid en ook 
minder prestige genoot dan b.v. dat van notaris of dokter. 

"De liifde voor de wiskunde"of "een grote interesse voor machines"heeft bij alle 
zes zeker meegespeeld. 
Belangrijk i.v.m. het ontstaan van een sterke belangstelling voor de wis
kunde bleek toch wel de humaniora-opleiding, waarbij uiteraard de wis
kundeleraar de hoofdrol speelde: 

De richting van de wiskunde en nadien de ingenieurswetenschappen ben ik inge
slagen door een professor van wiskunde, in het vijfde zeker, die mij' de liifde voor de 
wiskunde ingeboezemd heeft. Z ij'n manier van lesgeven, zij'n manier om alles wat 
hij' gaf eenvoudig voor te stellen, zodat het aantrekkelij'k werd. 

Eén van onze informanten maakte in dit verband gewag van een interes
sant onderscheid tussen het katholiek en het rijksonderwijs: 

Het waren vooral athenea-studenten die ingenieur werden. Het waren vooral de 
athenea die erachter zaten. Veel hangt af van de leraars, En ik kan me best voor
stellen dat er in de colleges weinig leraars waren die pousseerden naar ingenieur, ze 
moesten Grieks-Latij'nse doen, ze moesten priester worden, dJt was de grote roe
ping (.). 
Er waren bepaalde colleges waar het als een ketterij' werd aangezien als je wiskunde 
deed. 

Onze gesprekspartners die het middelbaar onderwijs in een college volg
den, gaven toe dat ze met hun besluit om toegepaste wetenschappen te 
studeren niet helemaal in de lijn der verwachtingen liepen, buitenbeentjes 
waren. De samenstelling van de studie-programma's, het waarde-patroon 
i.v.m. de diverse vakken en de mogelijke universitaire studie-richtingen 
gingen wel andere kanten op: 

Ik denk zelfs dat het min of meer zo was dat die studie van ingenieur die ik op dat 
ogenblik aanvatte in 1930 een uitzonderingwas.jaarlij'ks waren er misschien 1 rif 
2 "naïevelingen" die die richting ingingen, 't andere was, laat ons zeggen, de meer 
klassieke keuzes: pastoor, kloosterling, dokter, notaris of gelijk wat, in die richting 
... Dat was het patroon waarop de jezuïeten bij' uitstek hun opleiding afstemden, 
niet expliciet, maar dat zat er zo als logisch gevolg in. 

Aangezien ik op een college was, was er daar zelden sprake van exacte wetenschap
pen, wiskunde. Het waren rare merels, witte merels, die voor ingenieur gingen. In 
mij'n jaar waren we met twee en dan is er nog één na verloop van het eerste we-
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tenschappelij'ke (1) voor geneeskunde gegaan, zodanig dat ik de enige was van de 
retorica die die richting is ingegaan. 

Van een atheneum-leerling daarentegen kwam het getuigenis: 

We hadden aan het Atheneum van Oostende het groot voordeel em prima leraar 
in de wiskunde te hebben, Van Aerde, de latere inspecteur van hel Middelbaar 
Onderwij's ... Hij' is erin geslaagd in de tijd dat hij' in Oostende 'wiskunde onder
wees zes prifessoren te maken van zijn oud-leerlingen: wiskundigen, natuurkun
digen en ingenieurs. Hij' wilde ons altijd wiskunde ofingenieur laten doen, het liifst 
in Brussel ... 

Hoe dan ook, al hechtte men minder waarde aan de wiskunde dan aan de 
klassieke talen en hun culturen, al stelde men een algemeen-humanisti
sche vorming van de geest bóven een specialistische voorbereiding op een 
specifieke hogere opleiding .. , wie voor de ingenieursafdeling koo.s, had 
toch enige beslagenheid in de wiskunde nodig, al was het maar niet het 
oog op het toelatingsexamen! 
Om dit hiaat op te vangen was er het Gentse Sint-Amanduscollege waar de 
beroemde frère Emile, broeder der Christelijke Scholen, de aspirant-inge
nieursstudenten gedurende een volledig schooljaar intensief voorbereid
de op het toelatingsexamen. Gerekruteerd werd er allereerst uit het katho
liek onderwijs. Op het programma: wiskunde en nog eens wiskunde, die 
wiskunde dan wel die men nodig en nuttig achtte om te slagen voor het 
toelatingsexamen aan de Gentse Voorbereidende Scholen: 

We werden zodanig door de broeders van de Christelij'ke Scholen op Sint-A man
dus voorbereid op die zaken .. die man had dat gedurende jaren en jaren gevolgd ... 
Ik zal niet zeggen dat we de "tuyaux" kenden, dat was precies het geval niet, maar 
de moeilijkste punten werden in de loop van het schooljaar aangeraakt en op een 
elegante manier opgelost, zodanig dat we voorbereid waren op het gevecht met de 
duivel. 

Het regime was hard, frère Emile meedogenloos: 

Maar dat programma was een zeer hard programma: herhaling van al hetgeen 
we gezien hadden plus dan nog voortdurend oifeningen, en nog maar oifenin
gen .. , Plus dan nog een betrekkelijk grote gestrengheid, want ik herinner me nog 
zeer goed, op een gegeven ogenblik had ik een slechte repetitie en de frere Emile - dat 
was nog altijd in het Frans - zei tegen mij': "Monsieur c., si demain vous ne con
naissez pas votre répétition,je vous consezllerai de remeUre votre abonnement au 
chef de gare d'A. et dy rester", Ik wist er alles van, Dat was dezelfde geest, dezelfde 
mentaliteit van gestrengheid als van de Jezuïeten, die sloegen op uw gezicht, als ge 

(1) d,i, he t voorbereidend jaar op Sint-Amandus (zie verder). 
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het niet kende. Dat was een logische aanvulling, ik vond daar geen graten in, ik 
nam dat aan, dat het zo moest zij'n, nu zouden ze al zeggen <~eg, een klein beetje 
voorzichtig, hé'~ Maar in die tijd .,. 

De slaagverwachtingen waren dan ook hoog, zowel bij de student als van 
bij de leraar: 

Normaal slaagde men dus ook voor het toelatingsexamen na zo'n voorbereidend 
jaar? 

Ja maar natuurlij'k ... ze verwachtten dat van u en met een graad erbij; dat moest 
er bij' komen ... ten minste "distinctie'~ of anders zagen ze naar u niet meer om! 

Maar niet alleen inhoudelijk werd er goed voorbereid, ook i.v.m. de on
dervraagmethodes en de ideologische standpunten van de hoogleraars 
kwamen de leerlingen van frère Emile goed beslagen op het ijs: 

We werden zelfs ingelicht over de levensbeschouwing van de prifessor in kwestie, 
ja ja ... Ik herinner me nog het geval, dat i.v.m. een bepaalde professor, de frere 
Emile, de leraar van de klas zei "attention ti ce type-la, il est de la loge'~ En dat was 
dus op voorhand verwittigen en zo ... 

Dat een wens om wiskunde te studeren bij de geïnterviewden uiteindelijk 
werd vertaald naar de ingenieursstudie eerder dan naar het doctoraat in de 
wiskunde, gebeurde steeds mede onder invloed van de familie. Die bleek 
bij elk van de zes ontegensprekelijk een richtende rol te hebben gespeeld. 
Vooral de wens of het voorbeeld van de vader werd vaak met de keuze 
voor de ingenieursopleiding geassocieerd: 

Mij'n vader pousseerde sterk eraan, ik voelde meer voor wiskunde, maar gelukkig 
heb ik de raad van mij'n vader gevolgd en ben ik in meer praktische dingen verzeild 
geraakt, Hij was conducteur van Bruggen en Wegen, en de ambitie van de man 
was zij'n zoon ingenieur van Bruggen en Wegen te maken. 

Mij'n vader had ook die studies willen doen .. , hij beifL hel nooit gekund, want op 
het ogenblik dat hij' moest kiezen, zij'n zij'n beide ouders gestorven. Dan moest hij' 
zij'n brood verdienen. 

Mijn keus werd bepaald door het feit dat mijn stiefvader controleur van werken 
was, ik hoorde dus thuis veel spreken over die zaken. 

Belangrijk in bijna alle gevallen bleek dat de familie reeds één of meer inge
nieurs telde. Die "voortrekkers" konden doorgaans maatschappelijk en 
professioneel als geslaagd worden beschouwd, wat dus het ingenieurs be
roep een zekere aantrekkingskracht gaf. Maar minstens even belangrijk 
was het feit dat de jonge humaniora-student op die manier enige informa
tie kon krijgen over de studie en over het latere beroep. Op een systemati-

j 
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sche studie-voorlichting via de school of de universiteit kon men toen im
mers nog niet rekenen: 

Wat ik verwijt aan die mannen van 1930 (1) is dat ze ons onvoldoende hebben in
gelicht over de mogelijkheden die er bestonden. Ik zeg niet dat ze dat opzettelijk ge
daan hebben, maar ofwel wisten ze het zelf niet, ofwel dachten ze dat het niet nodig 
was, ofwel dachten ze dat de leerlingen wel langs hun familie, langs vaderskant of 
aanverwanten een uitweg zouden gevonden hebben. Dat verwijt ik hun (.) Er 
was geen voorstelling van de mogelijkheden. Ge moest het zelf maar uitzoeken. 

Doch - zoals reeds hiervoor aangestipt - niet in alle kringen was het inge
nieurs beroep gekend of stond het hoog aangeschreven: '1Jet werd al eens als 
een zij'tak bekeken, als iets minderwaardigs, misschien'~ Vooral wie een "pio
niersrol" vervulde stuitte al eens op onbegrip: 

Hoe stond uw familie tegenover uw keuze? 

Ze begrepen het niet .. , ik was de eerste die in die richtingging, Moest ik pastoor ge
worden zij'n .. ' dàt zouden ze wel begrepen hebben, moest ik dokter geworden zij'n .. , 
dat zouden ze wel begrepen hebben, of notaris .. , Maar ingenieur .. , ze wisten niet 
wat dat was, 
Dat lag buiten hun lijn, de enige exact-wetenschappelijke mensen die ze in de fami
lie kenden, dat waren de brouwers, We hadden een paar brouwers in de familie, 
Dat waren diegene, die langs de exact-wetenschappelijke kant, als ge dat zo kunt 
noemen, geconsidereerd werden, al het andere ... tja, wel ... Ze wisten niet dat het 
bestond, dat was een ander leven, dat was een andere ajd, Ik had een tante en die 
vroeg ''wat is dat nu fiitelij'k waarvoor ge daar leert?" Ik heb moeilijk aan dat 
mens kunnen expliceren wat het was! 

Naast de school en de familie die duidelijkin de hermnering van onze ge
sprekspartners op de één of andere manier met hun ingenieursschap ver
bonden zijn, kon - zo werd ons verteld - nog een derde externe factor 
meespelen, m.n. de dagelijkse leefWereld van de toekomstige student en 
zijn familie: 

Ingenieurs kwamen meestal uit steden(2) Geneesheren en notarissen, dat waren 
meer jongens die kwamen van de burgerij' van de buiten: ieder dorp moest zij'n 
geneesheer en zij'n notaris hebben. Stedelingen weten meer van de industrie-men
sen, van de industrie. Maar vroeger zouden die mensen van de buiten er niet aan 
gedacht hebben, ze wisten ze!fi niet goed wat het was. 

Als antwoord op de vraag waarom precies voor de ingenieursopleiding aan 
de Géntse Scholen gekozen werd, werd in de meeste gevallen eerst en 

(1) Bedoeld zijn de leraars op het college, 
(2) Bedoeld werden grote stedelijk-industriële centra, 

• 

275 

vooral aan een vrij praktische reden gedacht: men kon thuis in Gent blij
ven wonen, bij een tante in Gent logeren, elke dag heen en terug pendelen. 
M.a.w. studeren in Gent betekende dat men dagelijks in de vertrouwde 
sfeer van gezins- of familiekring kon terugkeren. 
Daarbij kwam dan ook al eens een financiële factor om de hoek kijken. 

N aast praktische en financiële motieven konden ook ideologische overwe
gingen meespelen, zij het niet steeds in dezelfde zin: 

Waarom Gent? Wel dat is een hele historie. Mijn vader was een Willemsfondser, 
maar ik stam uit een dMr en dMr godsdienstige familie, maar één die in de 
schoolstrij'd in Vlaanderen geweldig veel heift geleden. Mij'n grootvader was hoofd
onderwijzer aan een gemeenteschool dus die werd verketterd zodat mij'n 
braaf grootmoederke niet meer naar de kerk mocht gaan omdat haar man in een 
school van de geuzen les gaf (.) Ook mijn familie langs moederskant heift veel on
der de schoolstrij'd geleden '" Dus ".er was geen kwestie van naar Leuven te gaan, 
Brussel, nee .. ' dat was dan extreem anders .. , nee, we waren zeer gelovige mensen, 

Er is op een bepaald ogenblik met nonkel Antonius s.j, zo een klein twistpunt ge
weest, maar hij' kon me de absolutie op voorhand geven, aangezien het toch geen 
humane wetenschappen waren, wat toch minder gevaarlijk was, Ik zal niet zeggen 
dat hij' dat uitdrukkelijk zo geformuleerd heift, maar ik werd toch gewaar dat hij 
minder bezwaar had tegen Gent als keuze omdat het een afdeling was waarin de 
levensbeschouwelij'ke overtuiging toch van minder belang was of minder sterk 
doorkwam, 

Het feit dat de RUG als enige Belgische universiteit van 1923 af de gelegen
heid bood om de ingenieursstudie volledig in het Nederlands te volgen 
heeft - één uitzondering die de regel bevestigt niet te na gesproken - geen 
doorslaande rol gespeeld bij onze informanten. 

Wél een stimulerende factor ten voordele van de Gentse Scholen was de 
kwaliteit van de verstrekte opleiding die hoog werd aangeslagen, ook inter
nationaal. Een aantal gereputeerde hoogleraren lokten studenten -
Vlaamse, Waalse én buitenlandse - naar Gent. 
De grootste aantrekkingskracht, althans voor de Belgische studenten, had 
zeker de vijfjarige cyclus die leidde tot de wettelijke graad van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur. Zij gold immers als de breedste opleiding met de 
meeste toekomstmogelijkheden, maar tevens als de zwaarste en de meest 
prestigieuze binnen de Gentse ingenieursscholen, De wet van 1890 (1) had 
zeker de Gentse faam inzake de burgerlijk bouwkundige opleiding niet 
aangetast, wat men dan aanvankelijk moge gevreesd hebben ... 

(1) Waarbij - zoals elders in dit werk voldoende uiteengezet- Gent zijn monopolie-positie 
i.v.m, de vorming van de ingenieurs voor het Corps van Bruggen en Wegen verloor. 
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Enkele laatste jaarsstudenten Burgerlijke 
Bouwkunde (1935) 

Heel wat Belgische studenten probeerden het dan ook in eerste instantie in 
die "hoogste" richting, zelfs als de persoonlijke interesse andere wegen uit
gmg: 

Welk beeld had u precies van het ingenieursberoep toen u aan de studie begon? 

Als beeld zag ik een soortpaardemolen met machines die erop geplaatst waren en 
die ik te koop aanbood. Mijn eerste gedachte ging in de richting van machines. 

Waarom heeft u dan voor burgerlijke bouwkunde gekozen? 

Omdat familie van me dat aangeraden heeft en omdat het - naar men zei - de 
zwaarste studie was in die tijd: vijf jaar en niet vier. En ... ten slotte had ik daarin 
geen keus. 't Was burgerlijke bouwkunde of niets. 

Slaagde men niet in de burgerlijke bouwkunde, dan kon men het immers 
nog steeds "een trapje lager" proberen: ,. 

De gewoonte bij ons was, dal wie niet lukte als ingenieur van burgerlijke bouw
kunde, dat-ie overging naar civiel ingenieur of werktuigkundig ingenieur. Dat 
was maar vier jaar studie, en het waren proffen die een beetje gemakkelij'ker waren 
en de punten moesten niet zo hoog zij'n om te slagen. 
En dan, wie nog niet slaagde die ginggewoonlij"k naar de rechten. Dat was tenslot
te de vuilnisbak in die tijd Dat was zo de gewoonte in mij'n kring op de universi
teit. 

Voor zover uit deze gesprekkenreeks echter bleek hadden de jongelui die 
zich waagden aan de ingenieursstudie, inz. aan die van burgerlijke bouw
kundig ingenieur, vrij hoge slaagverwachtingen. Ten minste, zij die effec
tief slaagden en decennia later herinneringen aan die periode ophaalden. 

MAAR, 
ER WAS SLECHTS ÉÉN WEG NAAR HET DIPLOMA! 

Nadat een eerste hindernis, het toelatingsexamen, was genomen, wachtte 
de jonge ingenieursstudent een strikt vastgelegd studieregime waarin hoor
colleges, oefeningen en "ondervragingen" elkaar afWisselden. Een studie
organisatie die de leerprestaties van het individu over nauwkeurig vooraf 
uitgestippelde wegen leidde. Het in de jaren '20 en '30 vigerende systeem 
was zeker al een versoepelde versie van het in de 19de eeuw naar Frans mo
del opgezette inwendig regime. Twee aspecten ervan zijn onze gespreks
partners vooral goed bijgebleven: het aanwezigheidsregister en de repeti
ties of ondervragingen. 

V66r ons - wij' niet meer - mocht men de universiteit niet verlaten v66r een be
paald uur. Er waren die kleine zaaltjes waar je opgesloten werd. Dat hebben wij' 
niet meer gekend. 
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Nee ... ingenieursstudenten in de jaren '20 en '30 zaten niet meer in zo'n 
strak keurslijf. Toch waren ze nog ver verwijderd van de totale vrijheid: 
hun aanwezigheid op de hoorcolleges, diverse oefeningen, bezoeken en 
repetities was verplicht. Een controle-middel was het aanwezigheidsregis
ter waarin men bij aankomst de naam diende te noteren ten overstaan van 
de portier, de "Cerberus", die meteen een aantekening van het uur maak
te. 
Doorgaans was dit geen papieren regel: 

Ge moest uw handtekening zetten in een register, j morgens als ge binnenkwaamt. 
En de portier zorgde ervoor dat niemand wegging, hé. Toch in zekere mate ... Door
gaans waren ze allemaal brave jongens in dat opzicht. Eens dat ze j morgens hun 
handtekening gezet hadden, waren ze consequent en bleven ze zolang er cursus 
was. 

Eén oud-student toch herinnerde zich met napret dat ook hier al eens een 
achterpoortje open werd gevonden: 

Als we toevallig afwezig waren, kregen de ouders thuis een briifje. Dat werd in die 
tijd streng bijgehouden. Er was daar een bediende voor, speciaal om die kaartjes te 
schrijven naar huis, en om die registers te controleren op onze handtekening. We 
moesten tekenen, 's morgen bij' de ingang, en als we j namiddag les hadden ook. En 
niemand kon buiten want men stond aan de deur. We kenden loch een weg om 
buiten te geraken, dat we~ de Rozier rond, hé, door de kelders, dat was een bekende 
weg, maar ... de deur was niet altijd open. 

Niet te ontsnappen was echter aan de repetities! Met de regelmaat van een 
klok dienden de studenten zich bij de repetitoren aan te bieden. Ze bepaal
den zeer sterk het leef- en studeerritme. Men dacht terug aan de minder 
prettige kanten ervan, bracht ook de argumenten pro naar voren: 

Dat was nogal een lastige zaak, die repetities, want die kwamen onverwachts en 
wij - en ik in het bijzonder - hadden nooit veel tijd om te studeren. De proffen 
dicteerden en wij' schreven op en dat werd dan opzij gelegd voor iets anders, na
tuurlij'k. En dan op zekere dag moesten we in één of twee avonden tijd de hele stof 
doorwerken. Maar gelukkig voor ons werd dat systeem een beetje versoepeld, en 
we kregen enige dagen méér om ons voor te bereiden. Maar de repetities volgden el
kaar op en zo waren we altijd bezig te werken voor een repetitie en nooit voor de 
gewone studie. Dat was de verkeerde kant van de zaak. En aan de andere kant 
was het een goede zaak, omdat het veel studenten ertoe aanzette te studeren die an
ders niets hadden gedaan. En daarom vind ik het tenslotte goed, maar het moest op 
een redelij'ke manier gedaan worden. 

Een ander nadeel- aldus één der geïnterviewden - was dat het systeem de 
studie fragmenteerde: de stofwerd in kleine eenheden, niet in haar samen
hang verwerkt. Verder brachten de frequente repetities ook mee, dat men 
voortdurend onder druk leefde, dat er hard diende gewerkt en dat er zo 
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weinig tijd overbleef voor ontspanning of voor activiteiten op een ander 
gebied. Ook werd er weinig aan het persoonlijke studieritme overgelaten, 
het was alles 'travail forcé' zoals één der geïnterviewden deze geleide stu
diemethode omschreef. 
Sommigen hadden het al eens moeilijk met die voortdurende druk, dat ge
brek aan vrije tijd en aan individuele keuze, anderen echter legden er zich 
gewoon bij neer: 

Ik was me niet bewust dat er druk was. Ik dacht dat het normaal was, dat het zo 
moest zij'n. In het college waren we dat ook gewoon, we hadden elke vrydagprijs
kamp. Wat we op de universiteit ondergingen was de logische voortzetting van 
wat we bij' de jezuiëten hadden afgezien. Er was niet veel verschil. Geen uitleg, on
dergaan, afgelopen. De motivatie van bepaalde besluiten, bepaalde richtly'nen, 
daar hadden we het rieken naar. We moesten dat ondergaan, afgelopen. En als ge 
niet akkoord waart, stap het af Het enige studentenprotest dat ik nog meegemaakt 
heb, was tegen de vernederlandsing van de universiteit. Maar tegen de i1i'fP'endige 
orde, zoals tegen de schikkingen van die repetities , .. nikske ... 

De argumenten pro die we te horen kregen komen er vooral op neer dat de 
ingenieursstudent, in vergelijking met de overige studenten, veel minder 
risico's liep tijdens de examenperiode. Hij studeerde immers ook tijdens 
het jaar, kon via repetities bepaalde onduidelijkheden i.v.m. de stof weg
werken (''men leerde door goede en foute antwoorden 'j, kreeg al een idee van 
wat het examen zou worden en ... hoefde niet alle punten op het examen 
zelf te verdienen. 
Eén van de geïnterviewden wees ons ook op een misschien minder gekend 
aspect van het systeem: 

Er waren dus regelmatig ondervragingen. Dit werd door de ouders vooral geappre
cieerd, want die konden de quoteringen krijgen van de repetities ... Dat doet mis
schien een beetje onderwij'sachtig aan; nu kan men zich dat niet meer voorstellen, 
de jeugd van vandaag, zo 'n onderwijsmentaliteit .. Dat was niet slecht, het percen
tage dat afviel was zeer gering. 

Zo werd de student aan de Gentse ingenieursscholen op diverse manieren 
a.h.w. tegen zichzelf beschermd. 

De repetities of ondervragingen waren - zo kwam het ten minste uit de in
terviews naar voren - naast gelegenheden tot evaluatie toch ook voor een 
deel gelegenheden tot studiebegeleiding, de repetitoren naast begeleiders 
ook lesgevers en dit op een vrij persoonlijke en individuele manier. Hoe 
werd dan over 't algemeen door de professoren zelf tijdens de hoorcolleges 
les gegeven? Eén van de oud-studenten gaf de volgende typering: 

Het was dictaat, D,w,z. het was niet wat men gewoonlijk een dictaat noemt, want 
dat betekent dat de leraar leest en herleest, misschien driemaal om de leerlingen de 
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mogelij'kheid te geven te volgen, maar hier was het een redevoering die de hoogle
raar hield, en wij' moesten aantekeningen nemen. 

Er werd beklemtoond dat men doorgaans goede professoren heeft gehad, 
flink beslagen in hun vakgebied. Wat echter iedereen i.v.m. deze ex cathe
dra hoorcolleges is bijgebleven is het totaal gebrek aan interactie, aan con
tact tussen de hoogleraar en zijn publiek: 

Over 't algemeen vond ik ze wel goed, de manier van lesgeven. Maar bij 't lesgeven 
zelfwas er weinig wisselwerking tussen de professoren en de studenten (.J Wasteels 
b. v., die zegde nooit een woord buiten de les om en die vroeg ook nooit iemand wat. 
Dat is ook niet goed, hé , .. Wij moesten gewoon alles opschrij'ven ... Wasteels was er 
nog zo een met een redingote aan, en een klein zwart strikske, een stijve mens, een 
heel moeiZij'k vak, mécanique rationelle ... En als hij' dan een cirkel trok ... eerst een 
punt ... , en dan ... hUp ... voilà ... En dat was dan: ''messieurs ': die sprak overal 
goed de 's' uit, opdat we ons toch niet zouden vergissen: ''messieurs ': '1es facteurs" 
... En als de cursus gedaan was, sprak hy' ''messieurs,j'ai dit" en 't was uit, hij nam 
zy'n papieren en was weg. 't Was gedaan. 't Waren curieuze methodes ... We waren 
met niet veel en toch ontbrak de wisselwerking. 

Onderbrekingen van deze eenrichtingslessen konden wel eens faliekant 
Zijn: 

Het was feitelijk het ex cathedra onderwijs ... , om u een voorbeeld te geven: de pro
fessor die gedurende 2 jaar, 3 maal of 2 maal anderhalf uur per week les gafover 
differentiaal- en integraal rekenen, die is nooit met een boek binnengekomen: alle
maal uit zijn hoofd, Maar natuurlijk, ge mocht hem niet storen, dan zat het erop, 
Die man leifde onder een voortdurende concentratie en spanning. Er was onder 
ander eens iemand met een porte-plume-reservoir en hij' had geen inkt meer, en hij' 
vroeg aan zij'n collega inkt , .. dat volstond om de aandacht van die prrifessor af te 
leiden, hij' huft de les onderbroken, hij kon niet meer doorgaan. 

Deze afstandelijke onderwijsmethode vloeide allereerst voort uit de aard 
van de verhouding die toen over 't algemeen heerste tussen hoogleraar en 
student (zie verder), Ze had echter ook wat te maken met het feit dat in de 
kandidaturen de ingenieursstudenten vaak samen met andere richtingen 
college volgden, wat uiteraard tot grote groepen leidde: 

Het interessantste was als j e met een kleine groep was ... Servais bij'voorbeeld, die 
vroeg al eens "vous monsieur" ... hij' wees dan zo met zij'n vinger ... ik zie hem nog 
altijd ... die vinger ging zo heen en weer. Hij' deed de studenten meewerken, en dat is 
altijd goed, dat is wel het beste pedagogisch systeem want, als ze je ondervroegen, 
wilde je toch altijd graag goed kunnen antwoorden. Op het examen herinnerde de 
prrifessor zich toch nog rif je geantwoord had rif niet, 

Gepolycopieerde cursussen waren niet de regel: 
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We moesten notities nemen. Dus ... tijdverlies om die naderhand te verbeteren, 
over te schrijven ... Bovendien werd tijdens de les de aandacht ingenomen door hel 
pennen van die notities. De prrifèssoren die hun cursus lieten drukken waren zeld
zaam. Ze verlichtten wel ons werk.' we haalden zo meer voordeel uit hun uitleg tij
dens de les, we hadden meer tijd ook om te studeren. 

Doch ingenieuze studenten vinden ook dààr wat op: 

We organiseerden ons, met twee of met drie, met carbons tussen de bladen, de ene 
schreif, de andere maakte de tekeningen en de derde pende ook. Als we dan de blad
zijden samen legden, konden we wat de ene vergeten was bij de andere vinden. 

Niet alle studenten zaten echter bij elke professor in alle stilte ijverig te 
pennen: 

Er was respect t.O.V. die professoren ... ja. Behalve in die grote auditon·a ... dqar was 
het altijd een lawaai van belang, ... die konden ook niet omgaan met studenten, die 
mensen. Die stoorden er zich niet aan als er geroepen en getierd werd ... die gingen 
voort met hun lesgeven. 

Er waren er die onder de banken kaart speelden. Thiery, ik herinner het me nog, 
riep.' "ily en a qui vont recommencer laguerre des tranchées".Ja ... en ook bleven ze 
dan weg, als ze wisten dat er t6ch geen naamafroeping gedaan werd, hé. Maar, ik 
heb daar toch nooit gebruik van gemaakt. Want, die zij'n over 't algemeen nooit ge
slaagd, diegenen die de lessen niet bijwoonden. 

Tenslotte waren er nog de oefeningen, labo's, bezoeken: verplichte onder
delen van het studie-programma o.m. bedoeld om de student met de prak
tijk in contact te brengen. Over 't algemeen vond men dat ze nogal veel 
tijd in beslag namen en dat het nut dat men er uithaalde niet steeds evenre
dig daarmee was. Verder waren deze praktische onderdelen van het studie
programma vrij uiteenlopend van aard, naargelang van het vak en de stu
dierichting. 

Voor de burgerlijke bouwkundigen ''leerden de oifeningen vooral tekenen, het 
tekengeriif gebruiken '~ Verder herinnerde men zich ook labo-oefeningen 
voor de natuurkunde ("een beetje'') en vooral voor de scheikunde: ''scheikun
de, dat ging nogal, labo-oifeningen, dat was dan.' een analyse van een produkt 
doen, kwalitatiif, kwantitatiif,ja ... scheikunde dat ging nogal, dat waren er nogal 
veel'~ 

I.v.m. de overige labo-oefeningen liet men eerder kritische geluiden ho
ren: 

Voor de rest ... nee .. . wat tegenwoordig heet ''laboratorium voor elektriciteit" en zo 
meer, dat was niet voor ons. Dat was voor de specialisten in elektriciteit. En nu be
staat dat ook voor burgerlij'ke bouwkunde. Maar in die tijd bestond dat niet, dat 
was een museum, een grote zaal juist in het midden van ons gebouw - ik denk dat 
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Het laboratorium voor de weerstand der 
materialen in de Petroolstraat. 
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ze nog bestaat - met modellen en die hebben we - toevallig - eens mogen zien, 
maar we zijn er nooit systematisch naartoe geweest. 

Laboratoria ... dat was ook sukkelachtig in die tijd ... in de Petrooistraat, er stond 
daar zo 'n dynamo van in Jezus ' tijd. Mechanische proeven en zo, dat was nul. 

Dan waren er ook de topografische oefeningen, vooral relevant voor de 
burgerlijke bouwkunde: 

We hebben eens oifeningen in de topografie gedaan. Tweemaal ... éénmaal in het 
park van Gent en éénmaal in Han-sur-Lesse, waar we op zeker ogenblik naar toe 
zij'n gegaan, waarschij'nlij'k toen de cursus afgelopen was, en we het examen voor
bereidden af tij'dens de vakantie Ol. ik herinner me dat we erg op ons gemak waren, 
en dat het plezier deed, die oifeningen te doen. 

Bij de werktuigkundigen kwam uiteraard het contact met de machines op 
de eerste plaats: 

We hadden o.a. - en dat was in 't laatstejaar - een oifening in de Petrooistraat -
en daar hadden we al de verschillende soorten motoren, de verschillende soorten 
stoomketels. Daar moesten we voor een ganse dag naartoe, we waren dan om de 
beurt stoker, machinist afsmeerder ... dat was meer dan één keer ... een keer voor de 
stoomketel, een keer voor de diesel .. . 

Bezoeken stonden ook op het programma. Hier vooral lopen de herinne
ringen wat uiteen, worden verschillende persoonlijke accenten gelegd: 
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Prof. G, Van Engelen en zijn studenten op 
studiebezoek bij Carels (ca, 1935), 

We hebben de chaudronneries Piedbrxufte Jupille bezocht, en we zijn op het kanaal 
naar Charleroi geweest, dat ze bezig waren te verbreden op dat ogenblik. Ik weet 
niet rif we iets anders gedaan hebben, maar ik herinner me speciaal die twee dingen, 

[b,i.I925} 

En dan ... van bezoeken van de ''constructions civiles" daar is ook niets van in 
huis gekomen ... louter theorie, veel illustraties, kilo 's papier. Nee, nooit hebben we 
wat bezocht, jamais de la vie. 
Dat is ook een lacune, dat is een leemte, 't is misschien beter van wat strif te suppri
meren en al eens een bezoek te doen. Later heb ik veel studenten op bezoek gehad, als 
ik dan in de cementindustrie was. Prof Riessauw die kwam met zij'n studenten al 
eens op bezoek. Die studenten waren geïnteresseerd, dan hebben ze toch eens een 
idee van watgrondbemaling is, en wat een brug is, en wat er op een chantier te pas 
komt. Dat hebben we nooit gezien, ze spreken van een Decauville-wagentje en van 
grint enz . ... Maar die granulometrie en zo ... daar kenden we niets van. Ik moet 
zeggen, dat heb ik bij'na alles zelf nog moeten leren, nadien. '"' 

[G.i.1928} 

Stages bestonden niet,fabrieksbezoeken wel. We zijn Arbedgaan bezoeken in Lu
xemburg, we zij'n naar de koolmij'nen gegaan bij Charleroi ... we hebben verschil
lende bezoeken gedaan ... een drietal per jaar, in de laatste twee jaren, niet in de 
eerste. Soms, zoals bij' Arbed, was dat dan drie dagen ... 

[w.i. I929} 
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DES PROFS COMME IL FAUT ... 

Er was zelfs een studentenlied, niet een lied, een verhaal dat later op onze vergade
ringen vaak herhaald werd, 'Zes Profs" heette dat natuurlijk ''Ily a des prqfs qui 
sant comme ilfaut, et il y a des prqfs qui ne santpas comme ilfaut'~ Om ''comme il 
faut" te zij'n moest de prrif een sigaar aanbieden en vriendelijk zij'n op het examen, 
enz . ... , en een prrif ''pas comme il faut" dat was er een die, als hij een student vóór 
zich ziet zitten in de trein, een sigaar rookt en er hem geen aanbiedt. 

Vast en zeker, ook in de ingenieurs scholen waren er ''des prqfs comme ilfaut" 
... Maar, zoals reeds in het vorige deel naar voren kwam: er was weinig of 
geen persoonlijk contact tussen de hoogleraren en de studenten. Altijd 
bleef een grote afstand bewaard, ''de prrifessor stond op een piëdestal'~ De gro
te autoriteit, het grote prestige van de hoogleraar waren gebaseerd op zijn 
kennis, zijn leeftijd, zijn uiterlijke verschijning en, niet te vergeten, 
zijn beslissingsreGht over het lot van de student. 
Doch laten we liever de oud-studenten zelf aan het woord wanneer ze het 
hebben over hun vroegere professoren: 

Zij' kwamen op het podium om hun les te geven, en dtlarmee was bel uit. In de loop 
van het jaar waren de betrekkingen nul. En op hel examen nall.turlijk stond men 
erbij'. En die heren waren dan soms vriendelijk en soms slecht gezind. Men beifde 
een beetje voor hen, maar in de loop van het jaar waren de betrekkingen nul. 

Waarop steunde de grote autoriteit van de professoren? 

Wel, op zo 'n soort van overlevering, traditie: "dat is een man van hoge weten
schap, die staat ver boven ons en op zij'n gebied is hij' een meester in zij'n vak, die in 
die richting alles weet. " 

En hoe bekeek hij de studenten? 

Vriendelijk, maar ook op afstand; het is moeilijk de mentaliteit te achterhalen van 
een professor, maar .. . ik herinner me niet in de kandidatuur een gesprek te hebben 
gehad met een prrifessor. Als er iets was, dan was dat zowel met de assistenten als 
met de repetitoren dat we te doen hadden. Hij was aJieschermd: hij had zij'n assis
tenten en zij'n repetitoren, hij' was 'Ze petit dieu ': voor wie we wel veel eerbied had
den, ontegensprekelij·k. 

Prrifessoren van de universiteit ... op dat ogenblik waren dat mannen voor wie 
men zij'n hoed aJPakte. Die kwamen naar de School met een redingote aan. En die 
redingote hielden ze aan, zelfs als het stikkend heet was, en dat was met een jacquet 
en heel 't spel. 
Die verschijning, hun persoon op zichzelf, was al een waarschuwing dat hier ern
stige zaken moesten gebeuren, 
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Prof. F. KeelhofI 

Werd er dan nooit kritiek geuit op de professoren, op hun manier van les
geven, van examineren? 
'Zij lieten ons gerust, wij' hen ook "luidde een vrij laconiek antwoord, ''onder 
elkaar werd er al eens kritiek geuit, "gaf iemand anders toe ''maar dat liep mees
tal wel op een lachtertje uit'~ Een derde gesprekspartner herinnerde zich: 

Er was geen kritiek. Nee ... Daar was wèl verschil in lesgeven. De enige kritiek 
die destijds werd geuit, dat was misschien onder mekaar zeggen "ik heb er niets van 
begrepen vandaag'~ Dat was dan heel waarschijnlijk de schuld van de studenten. 
Protesteren? Tegen wie? Tegen wat? Oh, de gedachte dat de prcjèssor iets niet goed 
uitlegde,fouten maakte, kwam - tenminste bij' mij' - nooit op. Wanneer er iets 
was dat niet klaar genoeg was uitgelegd, althans volgens sommigen, dan was dat te 
wijten aan ons, omdat we stommeriken waren, omdat we het niet verstonden, 
daarmee ajgelopen. 

Wat dan als er al eens problemen waren? Als bepaalde punten v~n de stof 
niet goed begrepen waren b.v.? '. 
Wel ... 

Over 't algemeen waren er niet veel vragen te stellen ... 'k geloof dat die cursussen 
nogal duidelijk waren,ja ... We hebben er niet veel problemen mee gehad, moet ik 
zeggen. 

Maar toch: 

Als we iets niet begrepen, was er de repetitor. We gingen niet naar hem toe, hij' 
kwam tot ons voor de repetities. Mrlar men probeerde alles goed te begrijpen, men 
vroeg het zo mogelijï{ onder elkaar. 

In geen geval werden tijdens de lessen vragen gesteld ofkwam het tot een 
gesprek. Eén enkele keer trok men nà de les toch de stoute schoenen aan: 

Kon je dan niet naar de prof zelf toegaan? 

Ja, ik heb dat eens gedaan met Keelhoff, die zei '~'l est évident que ... '~ het ging over 
'7e travail minimum'~ En er was niemand die dat verstond ... "zouden we het nu 
vragen?" - 'k zeg "ja, we moeten dat vragen, hé" - En hij heift ons heel bereidwil
lig te woord gestaan en drie maanden nadien is hij' met zijn bewij's gekomen: 
"c 'était plus dijficile que je pensais " zei hij'. Dat gebeurde minder, we hadden geen 
contact ... We konden het dan wel eens vragen op de repetities, maar aan de prcjès
sor vragen, niemand. Praktisch nooit aangeduifd, hé. 

Eén oud-student, werktuigkundig ingenieur, gaf een totaal andere voor
stelling van de zaken: 

Wat als er problemen waren? 

We gingen bij' de repetit01' en de professor. De prof ook. We hebben dat altijd ge
daan en we werden altijd gOL'd ontvangen. Ik ben nog bij Swarts geweest om uitleg, Prof. G. Magnel. 
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bij Goubau, bij' Wolters uitleg gaan vragen over analytische meetkunde. 'k Ben al· 
tijd goed ontvangen geworden, de prcjèssor herhaalde dan in zijn bureau voor mij' 
persoonlijk dat stukje les en met een bedanking daarbij' waren wij buiten. Ze had
den dat graag dat je eens bij' hen kwam om iets te vragen. 

Hij was trouwens ook de enige die beweerde: 

Wel, de houding van de prcjèssoren tegenover de studenten ... over 't algemeen was 
die vriendschappelijk. Sommigen waren op afstand, maar dat gebeurde zelden. (.) 
Er was geen muur tussen de prcjèssoren en de studenten. De meesten waren vriend
schappelijk, ze beschouwden ons als toekomstige collega's. De verhouding was ge
moedelijk. 

Onze gesprekspartners waarderen zeker nog steeds de deskundigheid van 
hun vroegere professoren, hun fijne persoonlijkheid soms ook. Alleen be
treurt men nu dat de menselijke factor zo weinig aan bod kwam. 
Deze tekening van de hoogleraar-figuur is ook niet typisch voor de inge
nieursscholen. Integendeel zelfs ... model stonden blijkbaar in eerste in
stantie de professoren afkomstig uit de Faculteit der Wetenschappen die in 
de kandidatuur de "pure wetenschappen" doceerden: 

In de kandidatuur was die afstand tussen professoren en studenten groot, in de 
laatste drie jaren zij'n de contacten min ofmeer een beetje verbeterd, door het feit dat 
de leraren minder theoretisch de zaken bekeken. Ze stonden ook in de praktijk en 
ze wisten dus per slot van rekening ook wat er in de wereld buiten de universiteit 
omging, en dat ze de studenten moesten opleiden om later in contact te komen met 
de werkelijkheid, met de mensen en met de uitvoering. 

Binnen dit algemeen patroon trad dan een figuur naar voren in de jaren '20 
en '30, eerst als repetitor, daarna als professor, die zowel het onderwijs als 
het onderzoek als de verhouding met de studenten op een nieuwe leest 
schoeide: 

Magnel ... dàtwas nu eens een goeie professor,zie ... dat was de besteprcjèssor die ik 
ooit gehad heb .. die had communicatiewisseling met zijn studenten, hé ... Die had 
zijn laboratorium zelf betaald, met zijn eigen inkomsten. Die pakte het helemaal 
anders aan. Dat vonden we toen buitengewoon. Iedereen zal daar een goede herin
nering aan bewaard hebben! 

Inderdaad ... alle geïnterviewden brachten spontaan en in enthousiaste be
woordingen de figuur van Magnel ter sprake, de lesgever, de wetenschaps
beoefenaar, de mens. 
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ALLE STUDENTEN ZIJN GELIJK, MAAR ... 

Aangezien er weinig tijd overbleef voor aktiviteiten naast het studeren, ge
beurden de contacten tussen de studenten zelf doorgaans binnen de uni
versitaire gebouwen en bleven veelal beperkt tot gesprekken n.a.v. de stof 
en dit vooral tussen studenten van een zelfde studiejaar. 
De verhoudingen werden over 't algemeen als goed en vriendschappelijk 
bestempeld. Toch liepen er scheidingslijnen door iedere jaargroep : studie
richting, taalkeuze, nationaliteit, sekse (dit uiteraard niet zo vaak) speelden 
hierin een rol. 

De studierichting der burgerlijke bouwkunde, wettelijke graad, genoot het 
hoogste prestige, men was )ier een grade légal te doen'~ Daartegenover ston
den dan de wetenschappelijke graden die als minder zwaar werden beoot-
&~ ~ 

Dan waren er nog de kandidaat burgerlijk conducteurs: 

Die mensen werden in feite niet geacht in overeenkomst met hun capaciteiten. Die 
stonden een beetJe apart. Die studie werd gezien als het laatste toevluchtsoord van 
de studenten-ingenieurs die niet geslaagd waren. Hoewel er ook mannen waren die 
van meet af aan voor conducteur gingen; (..) Die mensen werden soms conducteur 
niet omwille van het feit dat ze minder verstandelij'k begaqfd waren -
verre zij' vandaar - maar om familiale redenen ... 't was korter, en ze moesten 
soms thuis in de zaak gaan. 

De verhouding met de burgerlij'k conducteurs was goed, maar natuurlijk be
schouwden we ze als mensen die een beetJe lager stonden. De meesten studeerden 
niet voor ingenieur omdat ze waarschijnlijk niet de moed hadden gehad 5 jaar te 
beginnen en misschien ook niet de nodige kracht om het te doen. En ... de ouders 
moesten de middelen hebben. 

Dit laatste element, het financiële, woog inderdaad vaak door gaven on
ze informanten toe, ook bij andere studenten aan de ingenieursscholen. 
Studie-financiering was toen in eerste instantie immers een persoonlijke 
zaak: wie het zich niet (meer) kon permitteren begon er niet aan, haakte af 
of koos voor een kortere of goedkopere richting. 

Typisch voor de studentenpopulatie van de Gentse ingenieursscholen des
tijds was het grote aantal vreemde studenten: Oosteuropeanen (vooral 
Russen en Polen), Grieken, Zuidamerikanen, Japanners, Chinezen, exoti
sche figuren uit het Midden-Oosten ... aangetrokken door de faam van de 
opleiding kwamen ze uit de vier windrichtingen naar Gent toe. Velen ble
ven naderhand in België, vonden er werk in de privé-industrie, "zodanig dat 
op een bepaald moment de industrie tussen Gent en Terneuzen praktisch in han
den was van de vreemdelingen-afiestudeerden van Gent'~ trouwden soms met 
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een Belgisch meisje. Anderen keerden terug en bekleedden in hun land 
vaak niet onaardige functies. De vernederlandsing en de oorlog maakten 
een einde aan hun aanwezigheid in Gent. 

Over het algemeen was er weinig contact tussen de Belgische en de vreem
de studenten. Men herinnerde zich nog een aantal "figuren" die wegens 
hun uiterlijk, hun begaafdheid, hun levenswijze opvielen of met wie men 
- meestal i.v.m. de stof - wat meer contact had. Veel over hun afkomst, 
het hoe en waarom van hun aanwezigheid, hun levenswijze in Gent, hun 
aanpassingsmoeilijkheden wisten de Belgische studenten blijkbaar niet. 
Wel werden er duidelijk onderscheiden gemaakt naargelang van de natio
naliteit: 

Wie uit de Balkan kwamen, waren sukkelaars, waar dat men kompassie moest 
mee hebben, die gingen tijdens het verlof met plastrons rond aan de Belgische kust 
om die te verkopen. Dat waren soms arme dutsen. 
Maar die Brazilianen ... die gingen een paar jaar naar de universiteit van Gent, 
een paar jaar naar die van Parijs, en als die naar hun land terugkeerden, wa
ren ze tenminste kolonel in het leger. We~ ze deden misschien menselijke kennis op 
en trachtten West-Europa te bekijken en te begrijpen. Studeren deden ze ook, wan
neer het hun paste, dat niet, hoor. 

Door sommigen werden de vreemdelingen beschouwd als een remmende 
factor i.v.m. de vernederlandsing van de Scholen, door zowat iedereen als 
valse concurrentie op een krimpende arbeidsmarkt, niet alleen werkten ze 
voor een gering loon, er "wrong" ook nog iets anders: 

Zij' moesten geen militaire dienst doen, en ze liepen dan - als gij in 't leven 
kwaamt - met de plaatsen onder uw neus weg. Terwijl gtj U'lR} militaire dienst 
moest doen, hadden zij al werk gevonden. En dat wrong, en dat werd overgeleverd, 
van jaar tot jaar. 

Naast de Belgische wilden we ook graag de ''vreemde'' klok horen luiden. 
We luisterden daarom naar het verhaal van Constantin K., "een verhaal on
der de vele" zoals hij het noemde. Tijdens de Russische Oktoberrevolutie 
verloor hij zijn vader en kwam zo als banneling in China terecht, waar 
hij onderwijs genoot aan een Russisch gymnasium. Het was de Belgische 
consul in Mansjoerije, een vriend des huizes, die Constantins moeder er
toe overhaalde haar zoon, samen met zijn kinderen, naar België te sturen 
om er een ingenieursopleiding te krijgen. Een vrij toevallige beslissing dus 
- maar toch: "rond die tijd, 1930, hadden de Belgische universiteiten een goede 
reputatie, zelfs tot in het Verre Oosten'~ Ten slotte werd Gent als studieplaats 
gekozen, wegens de faam van de opleiding, maar ook ... "omdat het studen
tenleven, het leven over 't algemeen er veel rustiger en vreedzamer was, wat bij
droeg tot de ernstige aanpak van de studie'~ Na een zeereis van 45 dagen arri
veerde Constantin in het voor hem totaal onbekende Gent. Handicap nr. 
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1 bleek echter de taal: "hoewel ze zelf van Franse afkomst was, had mijn moeder 
me zeer weinig Frans geleerd, en dat zelfs maar op het laatste ogenblik" (1). 

Besloten werd dus gedurende één jaar de lessen als "vrij student" te volgen 
en zich vooral toe te leggen op het aanleren van de taal. Na dit proefjaar 
slaagde K. voor het toelatingsexamen, mede dankzij de soepele houding
op taalgebied - van de eXaminatoren: 

Na de ervaring van dat eerste jaar en na dat toelatingsexamen stond ik voor de 
vraag: voortdoen of niet in zulke omstandigheden? Ik heb dan maar besloten niet 
te capituleren en het eerste jaar te over doen, nu als regelmatig ingeschreven leerling
ingenieur. De beloning was buiten alle verwachtingen: ik slaagde en nog wel in de 
Iste zit! 
Dat gaf me veel moed, ik kreeg vooruitzichten ... Maar er lag nog enorm veel en 
zwaar werk op me te wachten. 

~. 

Uiteindelijk behaalde K. het diploma van werktuigkundig ingenieur. We-
gens de weinig rooskleurige economische situatie werd er verder gestu
deerd met het oog op het behalen van de graad van elektrotechnisch in
genieur. Hij trouwde naderhand met een Belgisch meisje en was tot vóór 
enkele jaren bedrijvig als ingenieur in de privé-industrie "tussen Gent en 
Terneuzen". C. herinnerde zich levendig dat niet alleen de taal een extra 
belasting vormde. Er was ook de aanpassing aan zeden en gewoonten (in
clusief de culinaire), de contacten met de Belgische studiegenoten, die cor
rect en vriendschappelijk waren, maar toch steeds erg afstandelijk bleven, 
het feit dat de gespannen internationale toestand er meer dan eens voor 
zorgde dat hij maandenlang niets hoorde van zijn moeder. En ... geen 
nieuws betekende ook geen fondsen: i.p.v. te studeren moest er dan maar 
gewerkt worden. Studeren in een vreemd land, ver van huis, onvoldoende 
voorbereid, met een gebrekkige kennis van de taal ... "niet te onderschatten" 
beklemtoont K. "maar wel karaktervormend"voegt hij er vergoelijkend aan 
toe. 

Even "vreemde" vogels in het wereldje van de Gentse polytechnische 
Scholen anno 1920-1930 waren ongetwijfeld de vrouwelijke studenten. 
Onze informanten hebben er geen of maar weinig gekend. Toch beweren 
ze eensgezind dat er helemaal niet vreemd werd aangekeken tegen de meis
jes die zich in dit vrij exclusief mannenwereldje waagden. Alleen ... veel 
professionele kansen werden hun in dit "specifiek mannelijk beroep" niet 
gegeven, Immers: 

Voor geneeskunde waren er wel mogelij·kheden, maar voor ingenieur was dat 
minder. Ze moesten dan op een chantier komen ... nu zouden ze gepaste kledij· 
aantrekken, maar toen ... 

(1) Het Engels was de tweede taal op het gymnasium. 

DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN. 
OF TOCH? 
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Vrije tijd? Ontspanning? I.v.m. dit gespreksthema zijn allen het roerend 
eens: het strak-geleide studiesysteem met de verplichte aanwezigheid op 
lessen en oefeningen en met de voortdurende druk van repetities, liet niet 
veel tijd over voor ontspanning of voor andere activiteiten. 
Toch komen ook oud-studenten van de Gentse ingenieursscholen andere 
dan alleen maar momenten van ingespannen studie voor de geest: 

De ontspanning die we het liifst deden, was met een vriend bootje gaan roeien ... op 
de Leie bij Dua, daar beneden aan de Verloren Kost. Dat waren héél schone roei
bootjes ... 

Andere zochten het in meer competitieve sportieve activiteiten ofhielden 
er een hobby op na die aansloot bij de studie (machines, elektronica). 
Voor ontspanning en amusement kon men ook steeds terecht bij de diver
se studentenverenigingen, de algemene, maar ook die specifiek bestemd 
voor de ingenieursstudenten. Die verenigingen waren doorgaans politiek
ideologisch getint, doch in de herinnering van onze gesprekspartners zijn 
vooral de ontspannende activiteiten blijven leven. Men denkt met plezier 
terug aan de vergaderingen: 

De studentenvergaderingen woonden we regelmatig bij; in de Rode Hoed, van de 
katholieke studenten, met een vriend ... dat was dan ook amusement, hé. Dat be
stond dan uit iets voordragen, een lezing over 't een of't ander ... een professor die 
een voordracht gaf, dat vond ik goed, ... daarna werd er wat gezongen en lawaai 
gemaakt. Er was er al eens eentje die wat muziek speelde: een bezemsteel met een 
sigarenkistje met een snaar erop, zo van die dingen. 

maar vooral ook aan de zeer gesmaakte revues die één keer per jaar werden 
opgevoerd en die druk bijgewoond werden, zowel door de studenten als 
door de professoren, die als eregasten op de eerste rij meegenoten : 

De '7JCreniging van leerlingen-ingenieurs': zo heette die specifieke vereniging voor 
ingenieurs , .. die gaf een jaarlij·kse revue, die door alle leerlingen-ingenieurs samen 
opgezet werd ... In onze groep hadden we een ingenieur die muziek dirigeerde, com-
poneerde zelfs ... er waren ook nog andere artiesten. De inhoud van die revues, dat 
waren al de speciale gebeurtenissen rif anecdoten die in de loop van 't vorige jaar 
gebeurd waren op de universiteit, vooral dan bij de ingenieurs, in verband met les
sen ofprofessoren ... en dan andere biezondere evenementen die in de stadgebeurd 
waren en waar de studenten min rif meer bij te pas waren gekomen. Nabootsin
gen van professoren, één die een tic had b.v. die kwamen er ook altijd in voor. 

Een nieuwe verenigingsactiviteit waarbij het nuttige aan het aangename 
werd gekoppeld, organiseerde de nog zeer jonge Vlaamse Technische 
Kring, gesticht in 1923: 
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Dan hadden we nog de uitstappen ... Ideaal was de grote uitstap naar Antwerpen, 
gifinancierd door Professor Bollengier, een zeer sociaal-voelend mens. 
We wisten dat, als de uitstap gedaan was, hij altijd zei: "We gaan eten ... en zeg 
dat het voor Bollengier is!" 

NEDERLANDS, FRANS OF GEPANACHEERD: 
DE NOLFSE KEUZE. 

Het Nolf-stelsel dat in 1923 bij wet van toepassing werd aan de Gentse 
Rijksuniversiteit, voorzag in een aparte regeling voor de polytechnische 
Scholen. Alle cursussen werden er gesplitst en men kon naar eigen keuze 
een studiepakket samenstellen: volledig in het Nederlands, volledig in het 
Frans of gemengd, "gepanacheerd" zoals dat toen heette. Het halfslachtige 
Nolf-systeem, bedoeld als vredestichter, bleek echter al spoedig ~emand 
te bevredigen. Het werd dan ook in 1930 vervangen door de volledige ver
nederlandsing van de Gentse universiteit. Maar ook op dat ogenblik vorm
den de ingenieursscholen een buitenbeentje: de Nolf-oplossing bleef er 
tot 1935 van toepassing; het verlies van de vele vreemde studenten was het 
bekende hoofdargument ten voordele van het behoud van een volledig 
Franstalige optie. 
Alle geïnterviewden hebben dus het Nolf-systeem gekend (1). Slechts één 
van hen opteerde voor een volledig Nederlandstalige opleiding en dit van 
meet af aan. Tijdens de gesprekken werd gepeild naar de houding zowel 
van de professoren als van de studenten t.o.v. dit nieuwe (maar eigenlijk 
toch reeds lang verwachte) feit: de intrede van het Nederlands als onder
wijstaal in de polytechnische Scholen. Door de meerderheid van de geïn
terviewde oude-studenten werd erop gewezen dat de hele strijd om de ver
nederlandsing van de R,U.G. zich in eerste instantie op het politieke to
neel heeft afgespeeld, dat de notie "strijd" i.v.m. de houding en het optre
den van professoren en studenten in die hele zaak zelfs niet direct van toe
passmg IS: 

Men heift die stnjd vooral op het politiek vlak uitgevochten. 't Kon niet anders, hé 
, .. 't kon niet anders dan langs de politiek opgelost worden. Op straat komen was 
niet voldoende. Studenten konden die zaak ook niet oplossen. Later, in '68, zijn de 
studenten meer op straat gekomen. Toen werd dat in de Kamer uitgevochten, niet 
op straat. Men kan niet zeggen dat er een strijd was vanwege de studenten, dat die 
actiif deel hebben genomen aan die taalstrijd kan ik niet zeggen. 

Slechts door één van de geïnterviewden werd - vanuit zijn Vlaamsgezind
heid toen en nu - de notie "strijd" consequent gehanteerd. 

(1), Eén van hen was in 1923 wel reeds te ver gevorderd om zèlf nog de keuze te kunnen ma
ken. 
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De politieke beslissingen werden dus a.h.w. van boven af aan de professo
ren en de studenten opgelegd. Volgende vraag: hoe hebben die beide groe
pen daar dan op gereageerd? 

Praktisch gez~en werden die nieuwe bepalingen inzake het taalgebruik aan 
de polytechmsche Scholen ,toegepast ofwel doordat de voorheen ééntalig 
Franse professoren nu ook m het Nederlands gingen doceren ofWel door
dat voor de Nederlandstalige lessen nieuwe hoogleraren werden aange
steld. 

Niet zelden waren dat dan de vroegere repetitoren. Voor zover de studen
ten hierover konden oordelen hebben de professoren de nieuwe toestand 
"als een verplichting" aanvaard en er zich zonder veel openlijk protest - zo 
goed en zo kwaad als het ging - aan aangepast: 

Lieten de professoren zich nooit uit over hun standpunt inzake de vernederland
sing? Tijdens de les of erbuiten? 

Nee, nooit. Nooit 't minste over gehoord, ideologisch of op het gebied van taal ... 
nooit heb ik van de professoren ondervonden dat ze een voorkeur hadden. Ze 
waren neutraal op dat gebied, neutraal ... Men hield dit buiten de lessen. En dat 
past ook zo, volgens mij. 

Die mannen kenden voldoende de twee talen. Wij' hebben zo onder andere een 
leraar gehad die van huis uit Franstalig was, die is gedurende zeven maanden 
naar Nederland geweest om Nederlands te leren. Ge hoorde dat wel aan de ''w'' en 
de 't': maar hij' sprak toch wel voldoende Nederlands. (..) 
Ze hebben zich daaraan aangepast, maar de meesten waren tweetalig. Ze maak
ten geen onderscheid tussen hen die in 't Nederlands en hen die in 't Frans cursus 
volgden. Natuurlijk wat hun bedoeling was dat weet ik niet, want op dat ogenblik 
was de vernederlandsing van Gent een zeer scherp politiek probleem en aangezien 
ze staatsambtenaren waren zullen ze waarschij'nlijk wel hun mondgehouden heb
ben, moesten ze gedachten gehad hebben die tegen de stroming ingingen ... dat is 
moge/ij'k, dat weet ik niet. Wij' hebben daar nooit iets van gewaar geworden. 

"Men hield dit buiten de lessen" en "ze hielden als staatsambtenaren hun 
mond" ... de heersende afstandelijkheid en gereserveerdheid in de ver
houding tussen professoren en studenten én een diplomatische voorzich
tigheid (in het openbaar althans): twee plausibele verklaringen voor deze 
als neutraal overgekomen houding van de professoren. Geheel zonder ver
zet hebben de Franstalige professoren deze aanslag op "hun" Franstalige 
universiteit zeker niet aanvaard, zo voerden ze een sabotage-actie, o.m. via 
de organisatie van de cursussen. 
De vraag blijft in welke mate binnen de ingenieursscholen aan dergelijke 
"sabotage" werd gedaan en in welke mate de modale student hiervan op de 
hoogte was, 
Allicht ook hebben inderdaad een goed deel van de Franstalige professo-
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ren zich gewoon neergelegd bij de nieuwe stand van zaken en hebben ze 
vrij pragmatisch gereageerd door de gevraagde Nederlandstalige versie van 
hun lessen aan te bieden; voor de activiteiten daarbuit~n bleven ze echter 
vaak zoveel mogelijk het Frans gebruiken: 

De inspecteur van de Speciale Scholen destij'ds was Keelholt tot mij'n grote ver
wonderingwas dat een Limburger. Maar nooit zou iemand het in zijn hoofdge
kregen hebben om op straat b.v. tegen Keelhc1fNederlands te spreken, dat was on
bekend, die mensen spraken geen Nederlands. En dan is dat langzaam bovengeko
men: die doet het ... en die ... 

De Meulemeester kwam uit Oudenaarde, maar zij'n familie was Franssprekend. 
Hij heift een poging gedaan om in het Nederlands les te geven, hij heift zijn cursus 
verder in 't Nederlands uitgegeven. Voor de restgebuerden de meeste activiteiten op 
het labo in het Frans. 

~ 
Vooral na 1930 - toen de volledige vernederlandsing voor de Faculteiten 
een feit was en voor de Scholen zeer nabije toekomstmuziek - zochten 
heel wat Franstalige professoren toenadering tot de Vlaamsgezinde stu
denten; toch bleef het allemaal zeer voorzichtig en zonder al te veel enga
gement: 

In de periode dat de benoemingen gebeurden (1) waren er dan veel Franstalige 
professoren die kwamen aankloppen om ere-lid te worden van de V. T.K.. Die rela
ties waren goed, maar toch ... weinig van onze professoren hebben we op onze 
Vlaamse manifestaties gezien, ze wilden wel sympathiseren, maar om te zeggen 
'1<-ijk hier ben ik': nee ... de grote groep was anti. 

En de studenten zelf, hoe reageerden die op de nieuwe situatie inzake het 
taalgebruik? Doorgaans vanuit een praktisch oogpunt volgens onze infor
manten. Alleen wie principieel voor zijn Vlaamsgezindheid wou uitko
men koos uitsluitend Nederlandstalige cursussen. De vreemdelingen hiel
den het uiteraard bij een Franstalig programma. De meeste Belgen "pana
cheerden" of bleven een volledig Franstalig stelsel volgen. Doch ook hier 
zou na 1930 de populariteit van het Nederlands toegenomen zijn. 
Bij het samenstellen van een gemengd pakket speelden elementen, als: 

- de kwaliteit van de cursus in deze of gene taal: 

Calcul de l'dfet des machines ... dat heb ik in het Nederlands gevolgd, omdat De/ae
re me beter aanstond en dat beter gaf naar mij'n mening. 

- de strengheid van de hoogleraar bij het evalueren: 

(1) bedoeld wordt 1934. 

R 
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Er zijn er enkelen die overgegaan zijn naar het Nederlands omdat ze schrik had
den van Swarts. Ze dachten '<Goubau is coulanter" ... Swarts was gekend als een 
strenge ondervrager. Maar 't was wel een goeie, eenfameuze . .ja ... er waren er veel 
die zich bij de eerste zittijd niet duifden presenteren. 

- de omstandigheden waarin het college plaats vond: 

We koze~ soms het Nederlands omdat we dan met een klein groepje waren (..) 
Dat was znteressanter voor ons: men zat rond de pro/éssor ... men kon al eens een 
vraag stellen tussendoor ... 

- zelfs het tijdstip waarop het college plaats had: 

De Walen volgden in 't Nederlands metallurgie, omdat dat midden in de week 
werd gegeven. Dan konden ze de vnj"dagavond al naar huis. Anders moesten ze 
wachten tot de zaterdag, want de Franse cursus werd de zaterdag gegeven. 

Over't algemeen had tijdens de Nolf-periode het "Vlaams regime" weinig 
succes. Dit om diverse redenen (1). Dat bij de ingenieursstudenten de zui
ver Nederlandstalige optie weinig werd gekozen was voor een groot deel 
mede te wijten aan het feit dat alvast de privé-industrie haar deuren sloot 
voor afgestudeerden met een Nederlandstalig diploma. Aangezien in de 
jaren '20 betrekkingen in openbare diensten enkel toegankelijkwaren voor 
houders van het wettelijk diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
werden vooral voor de houders van wetenschappelijke graden de beroeps
uitwegen wel zéér beperkt. Trouwens, ook tewerkstelling in de openbare 
sector zou voor de Nederlandstalige gediplomeerden een iets minder vlot 
verloop gehad hebben. 

Begrijpelijk dus dat de meeste Vlaamse studenten zich op de vlakte hiel
den. Toch werd - enkele decennia later - in de loop van de gesprekken
reeks meer dan eens benadrukt dat men "Vlaams" was, ondanks die "neut
rale" opstelling en de keuze voor het Frans: 

Ik was zeer neutraa~ maar aan de Vlaamse kant. 

Die manifestaties ... ik heb daar niet aan meegedaan, alhoewel ik een overtuigd 
Vlaming was. 

Dat was zo eens een manifestatie, maar dat werd niet druk gevolgd. Daar was wel 
een Vlaamse mentaliteit, overwegend ... ook bij diegenen die hun studies in 't Frans 
voortzetten, omdat ze wel wisten dat op dat ogenblik (2), meer te bereiken was met 
Frans dan met Nederlands. 

(1) Zo was er o.m . de boycot vanwege de Vlaamsgezinde stud enten. 
(2) d. i. vóór 1930. 
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Wie toen manifest voor zijn Vlaamsgezinde opinie uitkwam, bedenkt 
trouwens nu: 

Dat was eigenlijk revolutionair als je het achterafbedenkt, een Franstalige univer
siteit die internationale faam heift, en er komen enkele Vlaamsgezinden, en die 
willen dat veranderen, met alle risico s vandien. Zij (1) hadden eigenlijk gelijk, 
objectiif bekeken, We deden dat in het enthousiasme van onze jeugd, maar ik kan 
me best voorstellen dat zelfs bepaalde Vlamingen, oudere mensen, zegden ''voor
zichtig zij'n, hé'~ Het was een pij'nlij'ke operatie eigenlijk, Het is goed meegevallen,' 
het is in de economische crisis gevallen, dus het aantal studenten is gedaald maar 
het is overal gedaald, 
Dus, dat is niet opgevallen, Dan is de oorlog gekomen .. , Gent is maar beginnen 
openbloeien vanaf '50, (.) Nu zeg ik het zelf, het was misschien wel een gevaarlijke 
zet, want we wisten niet waar we zouden uitkomen, 

Op de onderlinge betrekkingen tussen de studenten tijdens colleges en 
oefeningen zou de hele taalkwestie weinig doorgewogen hebb~n: 

Er zij'n er altijd van de ene en van de andere mening, hé .. , Er zijn er van de "sale 
Jlamin" en van de '~ale walligant'~ Maar in de dagelijkse contacten was er geen 
spanning, Het bleifallemaal nogal kalm, Op dat moment was dat nog niet zo erg, 
Later in mijn carrière heb ik zo van die dingen ondervonden, anti-Vlaams .. , 

De verstandhouding tussen Franstaligen en Nederlandstaligen was goed, althans 
voor zover ik het me nog herinner in onze groep, de burgerlijke bouwkunde. Maar 
de communautaire problemen waren toen nog niet zo toegespitst als nu, Ik bleif 
neutraal. 

Zij die resoluut voor het Nederlands gekozen hadden negeerde men: 'ze 
lieten ons gewoon vallen, hé'~ 

Betoogd werd er al eens, gevochten ook, maar aldus één van onze getui
gen: 

(.,) Gevochten .. , dat werd er altij'd al eens, hé, vooral na studentenvergaderingen .. ' 
die van 't Zal wel Gaan met die van de Rode Hoed (2). Maar dat gebeurt nu nog, 
dat gebeurt altij'd, hé, Dat is zo erg niet, 

Trouwens .. , de meeste ingenieursstudenten hadden - naar eigen zeggen 
- voor dergelijke activiteiten geen tijd: 

(.) de studenten hebben die hele strij'd gesteund door manifestaties, manifesteren 
opdat er Nederlands onderwij's zou komen .. " vooral diegenen die veel tij'd hadden 

(1) nl. de Fransgezinden, 
(2) d,i, de liberale vs, de katholieke studenten, 

• 

.JEUNES INGENIEURS BELGES 

KATAN6A (CONGO - BELGE) 

dans l'ls ExpLOlLthons MillltrtlS d 

Httaliurgl~lIcs de 

rUNION MINIERC OU HAUT KATANGA 

.5' ~clrr"Hr: 3, Rue cl, l .. Ch<incûle'Le 

BRUXELLES 

De Union Minière van Katanga zoekt jonge 
Belgische ingenieurs, 

295 

om tl!m~nijèsteren IJl. Bij' de ingenieltr5 moeslge die JZielgaan zoekm, Dit! vondl 
g mecr In de ge~eesk~m~e rechten enz., De lec/mici '[naren in de minderheid. (.J ik 
/JCII naar de lmlVe.r.sl~ell gek01~~m om te studeren en niet om fe manifesteren, Dal 
was ook de menlalt/ell V(J.rl mijn medestudenten allemaal. Er was niet veel tijd om 
aan amusement te besteden want als ge dat deedt, waart ge op voorhand verloren, 

DIPLOMA OP ZAK. EN DAN? 

De economische situatie was toen ik begon nog redeli;'kgoed, maar op het ogenblik 
da,t,ik,mij'~ studie beëi~digd heb, is het slecht geworden, Dan heb ik nog een jaar 
mthtatre dunst gedaan m 28, Dan is het een slechte tijd geworden. Dan zijn er veel 
van die vreemde studenten naar studiebureaus gegaan en voor een gering loon 
gaan werken, De he!fi misschien van wat een ingenieur normaal verdiende, Ik 
weet niet hoe die crisis eigenlijk ontstaan is toen, maar het was toch moeilijk om 
aan een betrekking te geraken in de privé-industrie, Je kon wel naar Congo gaan cf 
naar het buitenland, dat bestond toen ook al, maar de wedden waren ook nog laag, 
dat was allemaal nog niet aangepast, dat waren nog wedden van vóór de oorlog, 
en er waren dan tegemoetkomingen, toelagen van hier en van daar .. ' De inge
nieurs hebben het toen moeilij'k gehad. 

We waren wel bekommerd om de economische crisis, om de werkgelegenheid, En 
dat bracht mee dat men al aanvaardde wat er voorkwam, om te leven, het was 
geen kwestie van steun, noch van links noch van rechts, het was werken cf verhon
geren, Zo zij'n er veel die op dat ogenblik een werk aanvaardden dat absoluut niks 
te maken had met hun studies, Zo waren er ingenieurs die bestuurder van de tram 
werden, Ik spreek van de jaren '30, het heift gelukkig niet zo lang geduurd, eenjaar 
of zes, zeven, 

De citaten spreken voor zichzelf: de economische crisis sloeg toen ook 
voor de ingenieurs hard toe, In tegenstelling met wat in de huidige crisissi
tuatie gebeurt, was er toen ook voor hoog-technologisch geschoolden 
minder werkgelegenheid, Als richtingen met de meeste toekomstkansen 
werden de burgerlijke bouwkunde (tewerkstelling in openbare diensten) 
en de elektriciteit aangehaald, doch een echte "toekomstgerichte" succes
richting waarvoor de tewerkstelling gunstige vooruitzichten bood, die aan
sloot op nieuwe industriële ontwikkelingen was er niet, «er was geen bijzon
der lichtpunt'~ 

Meer dan ooit werden de afgestudeerde vreemdelingen die in België ble
ven als "onderkruipers" beschouwd, 
Toch werd toegegeven dat, in vergelijking met andere beroepsgroepen, in
genieurs toch nog iets gemakkelijker werk konden vinden. Geen van de 
door ons geïnterviewden heeft overigens om werk verlegen gezeten, Eén 
van onze gesprekspartners, ingenieur in de burgerlijke bouwkunde, ver
klaarde dit als volgt: 
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De laatstejaars Burgerlijke Bouwkunde 
(1935). 

De ingenieurs hadden het toen wel gemakkely'ker, ja ... maar je mag ook geen 
slachtoffer van je diploma willen zij"n, zeggen "ik wil voortgaan in dat vak dat ik 
gestudeerd heb': nee, en dat is juist het voordeel van die algemene opleidingen datje 
een specialiteit kon laten groeien uit één van die verschillende vakken.Je kon zo'wel 
naar een studiebureau gaan als naar een openbaar bestuur, oJ in een beheerraad 
gaan zitten. 

Passende woorden eigenlijk om een bijdrage af te ronden waarin oud-stu
denten van de Gentse ingenieursscholen terugblikken op hun opleiding 
die voor zovelen, landgenoten en vreemdelingen, inderdaad een stevige 
basis legde voor de uitbouw van een geslaagde, vaak gediversifieerde car
rière. 
En dat sociaal prestige waarvoor in sommige families gevreesd werd? Dat 
bleek uiteindelijk nog mee te vallen: 

Een ingenieur werd over 't algemeen goed beoordeeld. Een dokter is meer populair 
en een notrais een noodzakeZij"k kwaad. De ingenieurs waren goed gezien, men had 
respect voor hen, ook op 't werk ... We waren mensen met aanzien. 

• 
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VROUWELIJKE INGENIEURS 

1. INLEIDING 

De Fakulteit Toegepaste Wetenschappen van de RUG viert het ISO-jarig 
bestaan van de ingenieursscholen te Gent. 
Gedurende de voorbije anderhalve eeuw studeerden hier zo'n negendui
zend burgerlijk ingenieurs af, waaronder ook een honderdtal vrouwen. 

Professor W. SOETE had de idee dit aparte hoofdstuk van het herden
kingsboek te wijden aan de vrouwelijke ingenieurs die aan deze universi
teit hun diploma behaalden. Onder zijn impuls werd dan ook een klein 
komité van vrouwelijke burgerlijk ingenieurs opgericht, met vertegen
woordigers van de voor- en naoorlogse periode en van het voorbije de
~ennium: ir. M.L. Compernolle (promotie 1932), ir. Y. Heyndrikx (1952), 
Ir. C. Coussement (1977), Dr. ir. K Ostyn (1978), ir. S. Thabert (1981) en ir. 
A. Faseur (1982). Door deze kleine groep werd heel wat opzoekingswerk 
verricht. Archieven en inschrijvingslijsten werden geraadpleegd. Tevens 
werd een enquête georganiseerd onder alle te Gent afgestudeerde 
vrouwelijke ingenieurs. Dank zij het dynamisme en de vlotte werking van 
het komité en de snelle reakties van heel wat vrouwelijke kollega's is deze 
enquête een sukses geworden. De resultaten ervan vormen dan ook een 
belangrijke illustratie van wat de ingenieursscholen te Gent betekend heb
ben voor alle hieraan afgestudeerde vrouwen. 
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2. DE VROUWELIJKE BEVOLKING 
AAN DE INGENIEURSSCHOLEN VAN DE RUG. 

Sinds hun oprichting in 1835 studeerden aan de ingenieursscholen van de 
Gentse Rijksuniversiteit niet enkel mannen af, doch ook vrouwen behaal
den hier de graad van burgerlijk ingenieur. Alhoewel ze in aantal slechts 
een klein percentage vertegenwoordigen, vonden we het toch interessant 
deze groep even nader te bestuderen en ondermeer na te gaan hoe hun 
aantal evolueerde in de loop der jaren. Als bronnen raadpleegden we de ar
chieven van de RUG en de AlG, en de inschrijvings- en afstudeerlijsten 
van de Speciale Scholen. Veel informatie konden we ook halen uit het 
boek van Mevr. A.M. Simon - Van Der Meersch: "De eerste generaties 
meisjesstudenten aan de RUG" (1). Dit werk geeft de geschiedenis weer 
van de eerste vrouwen die aan de Gentse Universiteit studeerden en 
schetst een levendig beeld van het verloop van hun studentenltO.ven aan 
onze Alma Mater. ' 
De resultaten van al onze naspeuringen zijn weergegeven in de volgende 
paragrafen. 

Aan de ingenieursscholen van de RUG werden in een tijdspanne van 150 
jaar, namelijk van 1835 tot 1985, in totaal zo'n 8930 diploma's van burger
lijk ingenieur uitgereikt. .Hiervan werden er 104 behaald door vrouwen, 
wat amper 1,2 % vertegenwoordigt. 

De evolutie van de populatie van de ingenieursscholen gedurende deze 
anderhalve eeuw wordt geïllustreerd door figuur 1. Deze grafiek geeft per 
akademiejaar de totale aantallen afgestudeerde mannelijke en vrouwelijke 
burgerlijk ingenieurs weer. 
Wat nu de vrouwelijke ingenieurs betreft zien we dat er tot 1905 geen afstu
deerden aan de Gentse universiteit. Tot 1976 promoveerden er sporadisch 
één of twee vrouwen per jaar en uitzonderlijk zelfs vier in 1928. Vanaf1976 
echter neemt het aantal vrouwelijke ingenieurs gestadig toe. Ieder jaar stu
deerde er een groter aantal af en in 1984 en 1985 vertegenwoordigen de 
vrouwen zelfs 6 010 van het totaal aantal ingenieurs. 

(1) A.M. Simon - Van Der Meerseh: "De eerste generaties meisjesstudenten aan de RUG 
1882-1930". (uit "Het verleden van de RUG" nr. 13) Gent 1982. 
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Van de 104 afgestudeerde vrouwelijke ingenieurs, promoveerden er 23 in 
de vooroorlogse periode tot en met 1945. Dit is 22 % van het totaal aantal. 
In de naoorlogse periode tot en met 1975 behaalden er 16 vrouwen het in
genieursdiploma, of 15 %, en het gros van de vrouwelijke ingenieurs, na
melijk 65 of 63 %, studeerde af tijdens het voorbij e decennium. Een lijst 
van alle vrouwelijke ingenieurs bevindt zich achteraan dit hoofdstuk. 

Deze evolutie van de vrouwelijke ingenieurspopulatie is volledig analoog 
aan die van de totale vrouwelijke universiteitsbevolking. Inderdaad, alhoe
wel er initieel aan de universiteit enkel mannen studeerden, schreven er 
zich vanaf 1882 geleidelijk aan steeds meer meisjesstudenten in. Voor de 
Gentse ingenieursscholen duurde het tot 1902 vooraleer de eerste vrouwe
lijke studente haar intrede deed, in casu de Russische Valentine Klebni
koff. Nadat zij eerder te Luik het kandidaatsdiploma van mijningenieur 
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Promotie ingenieurs burgerlijke bouw
kunde (1923/24) met de eerste vrouwelij
ke afgestudeerde H. Mallebrancke. 

b~haalde, ~tudeerde zij hier te Gent af in 1905 als eerste vrouwelijke inge
meur-archItekt. In 1909 promoveerde Rebecca Hardstein eveneens van 
R~ssische nationaliteit, als tweede vrouwelijke Gentse inge~ieur-architekt. 
ZIJ waren de twee enige vrouwen die vóór de eerste wereldoorlog te Gent 
een ingenieurs graad verwierven. 

B~lgische vrouwen meldden zich vooralsnog voor de ingenieursopleiding 
met aan. Waarschijnlijk werd hun deelname verhinderd door de zware 
studies alsook door het feit dat er hier bij ons geen adequaat middelbaar 
onderwijs voor meisjes bestond. 

Dit was zeker niet het geval voor de meisjesstudenten afkomstig uit Oost
Europa. In vele van die landen bestonden wel degelijke middelbare 
schoolopleidingen voor meisjes en soms zelfs hoger onderwijs. Tevens wa~ 
ren daar de 1ge eeuwse burgerijvrouwen meer vrijgevochten. Men stond er 
zeker toe dat vrouwen studeerden en ook werkten. In bepaalde fnilieus, 
ondermeer de joodse, en de gegoede burgerij werd dit zelfs sterk gestimu
leerd. 
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Pas in 1919 schreefHélène Mallebrancke zich als eerste Belgische vrouw in 
aan de Gentse Technische Scholen. Zij promoveerde in 1924 als burgerlijk 
bouwkundig ingenieur en verwierf in 1925 het aanvullend diploma van 
elektrotechnisch ingenieur. De eerste Belgische vrouw die afstudeerde aan 
de school voor Kunsten en Fabriekswezen was Marie-Louise Compernol
Ie. Zij behaalde hier in 1932 de graad van scheikundige ingenieur. 

Tot 1935 waren de meeste vrouwelijke ingenieursstudenten van Oost
europese origine. inderdaad, op een totaal van 20 afgestudeerde vrouwelij
ke ingenieurs waren er 15 buitenlandse, wat toch 75°10 vertegenwoordigt. 
Deze grote toeloop van vreemde studenten die ook zeer duidelij k was bij 
de mannelijke tudentenbevolking, hield aan tot de vernederlandsing van 
de universiteit. 

De participatie van de Belgische vrouwen blijft in de loop van de volgende 
jaren miniem: namelijk geen of slechts één of twee afgestudeerde vrouwe
lijke ingenieurs. In deze toestand kwam geen verandering tot 1975 waarna 
zich een duidelijke en continue toename van het aantal vrouwelijke inge
nieurs manifesteert. 

Hedentendage is de totale vrouwelijke universiteitsbevolking aangegroeid 
tot meer dan 40 %. Alhoewel dit percentage in sommige richtingen zeer 
hoog ligt, bijvoorbeeld meer dan 70 % in de Romaanse filologie, is het 
zéér laag voor de exacte wetenschappen. Het laagste percentage blijft ech
ter genoteerd in de toegepaste wetenschappen, waar slechts 6,7 % van de 
in 1981 ingeschrevenen, vrouwen waren. Tevens is hier het groeiritme in 
vergelijking met andere fakulteiten beduidend lager, wat echter ook geldt 
voor de totale ingenieursstudentenpopulatie. Dit wordt hoofdzakelijk toe
geschreven aan het bestaan van een toelatingsexamen en aan de moeilijk
heidsgraad van de studies. 

3. ENQUETE VROUWELIJKE BURGERLIJK 
INGENIEURS RUG 1928-1985 

3.1. Opzet van de enquête 

Aangezien bij het napluizen van de archieven bleek dat er slechts 104 
vrouwen afstudeerden aan de Gentse ingenieursscholen en dat de meeste 
ervan bovendien na 1945 promoveerden dachten we dat het interessant 
zou zij n al deze vrouwen terug op te sporen en ze nauwer te betrekken bij 
het schrijven van dit hoofdstuk. Als meest geschikte manier opteerden we 
hier voor het organiseren van een enquête. Het terugvinden van de adres
sen van alle afgestudeerden leverde geen onoverkomelijke problemen be-
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halve voor de hier afgestudeerde vreemdelingen die naar hun land terug-
keerden. 
Uiteindelijk werden 84 vrouwelijke ingenieurs aangeschreven om mee te 
werken aan onze enquête. 

Vooreerst werd geïnformeerd naar een aantal persoonlijke gegevens zoals: 
de burgerlijke staat, het aantal kinderen, de opleiding die de studies van 
burgerlijk ingenieur voorafging, het motief voor de universiteits- en stu-
diekeuze, en de eventuele alternatieve studiemogelijkheden. 

In een tweede reeks vragen werd gepeild naar de ervaringen opgedaan tij-
dens de studentenperiode aan de Fakulteit Toegepaste Wetenschappen te 
Gent: het "inwendig regime" dat typisch was (en nog steeds is!) voor de 
Gentse Ingenieursscholen, de inhoud van de gedoceerde cursussen, oefe-
ningen en experimentele labo-sessies. Aan dit onderdeel, dat een zekere 
evaluatie geeft van de ingenieursopleiding, wordt dan ook de mee~te aan-
dacht besteed. Naast de universitaire opleiding werd eveneens de deel na-
me aan het studentenverenigingsleven geëvalueerd. 

Tenslotte, via een derde reeks vragen, werd een evaluatie gemaakt van het 
beroepsleven van deze vrouwen en voornamelijk van de problemen waar-
mee sommigen werden geconfronteerd tijdens jobinterviews en/ofbij het 
uitoefenen van hun ingenieursfunktie. 

3.2. Synthese van de resultaten 

Van de 84 verstuurde enquêteformulieren werden er 69 beantwoord: dit is 
een positieve respons van 82 %! Dit betekent ook dat 66 % van alle afge
studeerde vrouwelijke ingenieurs aan de enquête heeft meegewerkt. Deze 
zijn afkomstig van de promoties vanaf 1928 tot op heden, inclusief 
de promotie 1985. 

In de hiernavolgende bespreking worden de resultaten uitgedrukt in per
centen van deze 69 beantwoorde formulieren. De ondervraagden beston
den voornamelijk uit jonge ingenieurs gepromoveerd na 1975. Immers 
63 % van het totaal aantal vrouwelijke ingenieurs studeerde af tijdens het 
laatste decenium. 

In tabel 1 zijn voor elk akademisch jaar het aaI).tal vrouwelijke gepromo
veerde ingenieurs weergegeven alsook het aantal dat aan de enquête heeft 
deelgenomen. Ongeveer de helft van de beantwoorde formulieren (46 %) 
was afkomstig van ingenieurs gepromoveerd tussen 1981 en 1985. 
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TABEL 1 

Promotie '85 '84 '83 '82 '81 '80 '79 '78 '77 '76 '75 '74 '73 '71 

totaal aantal 10 11 9 5 5 3 6 4 8 4 2 
vrouwJ. ir. 

meegewerkt 
aan enquête 10 11 7 4 5 4 2 6 4 0 2 0 

Promotie ' 69 '68 '66 '63 '59 '57 '52 '50 '44 '41 '36 '35 '34 '33 

totaal aan tal 2 2 2 2 2 
vrouwl. ir. 

meegewerkt 
0 aan enquête 2 0 0 0 0 

Promotie '21 '30 '29 '28 '27 '26 '24 '09 '05 Totaal 

totaal aantal 4 2 2 2 104 
vrouwJ. ir. 

meegewerkt 0 0 0 0 0 0 0 69 
aan enquête 

Nota : in de ni etvermelde jaren promoveerden geen vrouwelijke ingenieurs. 

3.2.1. PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

De meeste vrouwen zijn gehuwd (64 %, 44 op 69) waarvan twee derden 
met een kollega-ingenieur. De helft van deze gehuwde ingenieurs heeft 
één of meer kinderen. 

Het vermelde percentage gehuwde ingenieurs hangt eigenlijk een vals 
beeld op, daar bij het afsluiten van de enquête (eind augustus 1985) de 
laatst gepromoveerde vrouwen nog maar net hun studie hadden beëin
digd. Als men de promotie 1985 uitsluit bekomt men 73 % (43 op 59) ge
huwde ingenieurs. Van de 37 ondervraagde ingenieurs, gepromoveerd na 
1980 heeft er slechts één kinderen. Hieruit kan m en afleiden dat gehuwde 
vrouwelijke ingenieurs verkiezen om zich eerst degelijk in hun beroeps
en huwelijksleven in te werken vooraleer er nog de taak van "moeder" bij 
te nemen. In het algemeen kan men stellen dat relatief weinig vrouwelijke 
ingenieurs kinderen hebben, een verschijnsel dat ook merkbaar is bij de 
oudere promoties. 

3.2.2. VOOROPLEIDING EN STUDIEKEUZE 

In de vooroorlogse periode, vóór 1944, promoveerden slechts 8 Belgische 
vrouwen. Het aantal buitenlandse vrouwen lag echter beduidend hoger, 
namelijk 15. Niet alleen het sociale rollenpatroon, waarbij de vrouw voor 
het huishouden instond, maar ook de, hiermee verbandhoudende, min-
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der adequate middelbare opleiding voor meisjes in België, zullen hier wel 
een belangrijke rol gespeeld hebben. Vrouwen uit de Oostbloklanden 
(Rusland, Roemenië, Polen, etc .... ) bleken een goede basisopleiding voor 
universitaire ingenieurs studies achter de rug te heb ben. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat een ingenieursopleiding met goede faam, waar in het 
Frans werd onderwezen, in een politiek vrij stabiel, katholiek en liberaal 
land zoals het onze, in het begin van de 20ste eeuw, een grote aantrek
kingskracht uitoefende op deze vrouwen. 

De vrouwelijke ingenieurs gepromoveerd na 1944 kregen een middelbare 
scholing gelijkwaardig aan de hedendaagse. Veruit de meeste vrouwelijke 
ingenieurs, 73 %, begonnen hun universitaire studies met de bagage van 
een sterk wiskundig georienteerde middelbare opleiding (Latijn-Wiskun
de, Wetenschappelijke A .en VSO-Wiskunde). 
18 % kreeg een andere middelbare opleiding (Latijn-Wetenschappen, We
tenschappelijke B of Latijn-Grieks). Van deze vrouwen volgden 'er twee 
derden nog een extra jaar wiskunde, na hun middelbare studies, ter voor
bereiding op het toelatingsexamen en de studies van burgerlijk ingenieur. 
Drie vrouwen, 4 %, volgeden eerst een andere opleiding (licenciaat Na
tuurkunde, industrieel ingenieur) alvorens de ingenieursstudies aan te van
gen. 

De studiekeuze viel dus uiteindelijk op "Toegepaste Wetenschappen" . 
Door velen werd deze keuze beschouwd als een "uitdaging". De studies 
zijn zwaar en het feit dat een vrouw, met sukses, deze studies aankan, 
wordt nog steeds als "buitengewoon" aanzien. De vrouwen die een inge
nieursopleiding aanvatten zijn over 't algemeen zeer gemotiveerd. 
Dit uit zich dan ook in het hoge percentage ( 90 %) geslaagde vrouwen 
ten opzichte van het aantal dat de studies aanvangt. 

Als alternatieve studiekeuze vermeldde de meerderheid, 52 % (36 op 69), 
een andere wetenschappelijke richting (wiskunde, natuurkunde, scheikun
de). Talen (Germaanse, Romaanse, tolk) werd door 13 % (9 op 69) en ge
neeskunde door 9 % (6 op 69) als alternatief aangeduid. 

De keuze voor een opleiding aan de Rijksuniversiteit te Gent werd in 83% 
van de gevallen in de eerste plaats bepaald door de gunstige (nabije) ligging 
ten opzichte van de ouderlijke woning. Voor 28% speelde ook de (goeie) 
reputatie van de Fakulteit Toegepaste Wetenschappen van de RUG een 
belangrijke rol. 
Andere faktoren die eveneens een invloed hadden op de universiteitskeu
ze zijn het feit dat een familielid (meestal de vader) eveneens te Gent heeft 
gestudeerd en de aanwezigheid van vrienden en/of familieleden te Gent. 
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3.2.3. DE INGENIEURSSTUDIES TE GENT 

Een tweede reeks vragen peilde naar de studie-ervaringen aan de fakulteit 
Toegepaste Wetenschappen te Gent. Aan de hand van deze antwoorden 
kon een evaluatie gemaakt worden van het inwendig regime en de inge
nieursopleiding in 't algemeen aan de RUG. 

Het zogenaamde "inwendige regime" dat in de fakulteit Toegepaste We
tenschappen van de RUG wordt toegepast vindt men in geen enkele ande
re f"3.kulteit terug, ook niet in de fakulteiten Toegepaste Wetenschappen 
van andere Belgische universiteiten. Dit "regime" bestaat in een kontinue 
evaluatie van de studenten door middel van zogenaamde "repetities". Dit 
zijn schriftelijke of mondelinge ondervragingen omtrent een deel van een 
cursus. In de kandidaturen worden dergelijke "repetities" vrij regelmatig 
gehouden en zijn ze meestal schriftelijk. In de proeven zijn deze "repeti
ties" dikwijls mondeling en veel minder talrijk. 

Door dit repetitiesysteem worden aan de studenten een zeker studiepro
gramma en studiedruk opgelegd. De resultaten van deze repetities spelen 
een belangrijke rol in de eindbeoordeling van de student. Dank zij deze 
tussentijdse evaluaties wordt de studiebelasting tijdens de examenperiode 
aanzienlijk verminderd, vermits de materie waarover repetities werden af
genomen meestal wegvalt voor het eindexamen. 

Uit de resultaten van de opiniepeiling is gebleken dat 67% van de vrouwe
lijke ingenieurs het bestaan van een dergelijk repetitiesysteem over 't alge
meen als positief ervaarden alhoewel sommigen opmerken dat dit systeem 
lastig is en soms een belemmering vormt om de stof van andere vakken 
(dan dat waarover de eerstvolgende repetities gaat) bij te houden. Nog eens 
15% vindt dit een goed systeem voor de kandidaturen maar ongeschikt 
voor de proeven. In de proeven moet de student zelfstandig zijn studie
planning kunnen vastleggen en niet meer aan banden worden ge
legd door een repetitiesysteem. Slechts een minderheid, 16%, drukt zich 
negatief uit en ervaart het "inwendige regime" als een beperking van hun 
studievrijheid. 

Een vergelijkbaar systeem treft men aan in de Verenigde Staten. De univer
siteitsstudenten worden daar regelmatig onderworpen aan tussentijdse 
examens. De studievrijheid wordt daar bovendien nog meer beperkt door 
de huistaken die voor bijna elk vak wekelijks moeten gemaakt worden. 
Naarmate men vordert met de universitaire studies vermindert in de USA 
ook de druk van huistaken en tussentijdse examens en wordt de studenten 
de mogelijkheid geboden om zelfstandig te studeren. 

Op een vraag naar de inhoud en organisatie van de gedoceerde cursussen 
experimentele en theoretische oefeningen, ontvingen we zeer uitgebreide 
replieken. De basiscursussen die in de kandidaturen worden gedoceerd 
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Het laboratorium De Meulemeester (1956). 

zijn meestal van zeer hoog niveau. Een zware cursus zoals "analyse" wordt 
bestempeld als de "klip" waar elke schacht omheen moet. De grote hoe
veelheid wetenschappelijke bagage die aan de kandidatuurstudenten 
wordt meegegeven vormt een stevige fundering voor een verdere speciali
satie. 

Gezien de omvang van de groep studenten die de kandidatuursauditoria 
bevolkt is het contact student-professor vrij onpersoonlijk. Het vergt dan 
ook heel wat tijd, moeite en inzet van de professoren om hun cursus op 
een voor de student interessante en aangename manier te doceren. De ene 
prof slaagt daar al beter in dan de andere. Anders is het tijdens de speciali
satiejaren; daar zijn de studenten onderverdeeld in verschillende kleine of 
grote groepen, naargelang van de specialisatie, en kan het kontakt met de 
lesgever iets persoonlijker zijn. 

De inhoud van de meeste specialisatiecursussen is zeer gedetailleerd en 
omvangrijk. Dit brengt met zich mee dat soms overlappingen voor~omen 
tussen verschillende cursussen. Een grondiger coördinatie zou hieraan 
kunnen verhelpen. Professoren die hun cursus aktueel proberen te maken 
en bovendien ook bekwame lesgevers zijn, blijven naleven in de herinne
ring van de afgestudeerden. Een aantal professoren die erin slagen de funk
ties van uitmuntende wetenschapper en bekwaam lesgever te kombineren 
krijgen alle loE Bezoeken aan bedrijven, constructiewerven, etc. ... zijn 
zeer belangrijk voor de studenten, temeer daar er geen verplichte stage(s) 
voor ingenieurs voorzien zijn tijdens de opleiding. 

Experimentele en theoretische oefeningen vormen een belangrijk onder
deel van de ingenieursopleiding. De kwaliteit van deze oefeningen hangt 
voornamelijk af van de inzet van de assistenten die ze moeten voorberei
den en uitleggen. 

"Studenten werktuigkunde op studiereis in 
UK". 
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Tenslotte werd nog gepeild naar de deelname aan het typische studenten
verenigingsleven. De Vlaamse Technische Kring (VTK) is het officiële stu
dentenorgaan van de Fakulteit Toegepaste Wetenschappen. Het VTK ver
zorgt o.a. sportieve en culturele manifestaties, de jaarlijks weerkerende 
show, waar zowel professoren als studenten van genieten, een cursus
dienst, enz. ... Het is dan ook niet verbazend dat 82% van de 
vrouwelijke ingenieurs lid was van het VTK. De meesten, 46%, maakten 
als "passief" lid gebruik van het VTK terwijl 36% een aktieve rol hebben 
gespeeld. Vrij weinig vrouwelijke ingenieurs, 12%, waren tevens aktief in 
andere studentenverenigingen. 

3.2.4. BEROEPSLEVEN 

Een derde reeks vragen handelde over het beroepsleven van de vrouwelij
ke ingenieurs. Van de laatste promotie, 1985, hebben de meeste vrouwen 
nog geen betrekking gevonden. De opiniepeiling werd uitgevoerd in juli -
augustus 1985, wat te snel is na de promotie in juli 1985. Deze nog niet te
werkgestelde ingenieurs maken 10% uit van de ondervraagde vrouwen. 

Bijna de helft, 48% van de vrouwelijke ingenieurs is werkzaam in de privé
sektor. Verder zijn 21% tewerkgesteld in een openbare instelling, inclusief 
de universitaire instellingen, en 13% in het onderwijs. Slechts 7% van de 
vrouwelijke ingenieurs hebben hun beroep opgegeven om voor het gezin 
te zorgen. 

Uit deze opiniepeiling blijkt dus dat alle vrouwelijke ingenieurs, behalve 
de meest recent afgestudeerde waarvoor deze enquête iets te vroeg kwam, 
een beroep uitoefenen. Ook diegenen die nu voor het gezin zorgen heb
ben zo lang mogelijk gewerkt. 

Alhoewel de vraag niet expliciet werd gesteld, blijkt toch uit de beroepsge
gevens dat een aantal vrouwen een beroep uitoefent waarvoor een inge
nieursopleiding niet strikt noodzakelijk is, of waarvoor een andere oplei
ding (computerwetenschappen, economie ... ) beter van pas zou komen. 
De helft van de ondervraagden vermeldt problemen te ondervinden ofon
dervonden te hebben te wijten aan het feit dat ze vrouw zijn. Vooral tij
dens jobinterviews wordt een discriminatie aangevoeld: irrelevante vragen 
worden gesteld omtrent het privé-leven (beroep echtgenoot, intenties om 
kinderen te hebben ... ) en men krijgt de indruk dat aan de vrouwelijke kan
didaten hogere eisen worden gesteld dan aan mannelijke. 

., 
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SLOTBEMERKINGEN 

In het korte tijdsbestek dat ons toegemeten was werd gepoogd een beeld 
weer te geven van de evolutie van een zeer beperkte, doch zeker niet te ver
waarlozen groep studenten aan de ingenieursscholen te Gent: namelijk de 
vrouwen. 

Na heel wat speur- en telefoneerwerk zijn alle vrouwelijke ingenieurs, tot 
en met de promotie 1985 gelokaliseerd geworden op enkele 
uitzonderingen na. Vele van de buitenlandse studenten, die in het begin 
van deze eeuw aan de ingenieursschool te Gent vertoefden, zijn namelijk 
naar hun heim at teruggekeerd en over hen zijn niet veel gegevens terug te 
vinden. 

Een volledige lijst met namen van de 104 gepromoveerde vrouwen be-
vindt zich achteraan dit hoofdstuk. '. 

Op de enquête, georganiseerd door enkele vrouwelijke ingenieurs werd 
snel en vlot door 69 kollega's gereageerd. Globaal gezien blijkt hieruit dat 
vele vrouwen de ingenieursstudies als een uitdaging aanzagen en dat het de 
meesten niet spijt deze richting gekozen te hebben. Bijna alle vrouwelijke 
ingenieurs oefenen een beroep uit. Een groot aantal echter heeft een be
ioep waarvoor een ingenieursopleiding niet strikt noodzakelijk is. 

Uit de enquête kunnen enkele belangrijke konklusies worden getrokken: 

- Ten eerste dat de ingenieursopleiding vrij polyvalent is en de aanpas
singscapaciteiten van een afgestudeerd ingenieur vrij groot zijn. 
Het is voor een burgerlijk ingenieur gemakkelijker om zich in de ekono
mie of de rechtspraak in te werken dan het bijvoorbeeld voor een ekono
mist is om de technische en wiskundige kennis van een ingenieur te ver
werven. 

- Tevens blijkt ook dat het voor vrouwelijke ingenieurs nog steeds moeilijk 
is om als volwaardig ingenieur, op dezelfde voet als haar mannelijke kol
lega's, aanvaard te worden. 

Als het aantal vrouwelijke ingenieurs gestadig toeneemt, en dat is de ten
dens die zich de laatste jaren aftekent, dan zal het "fenomeen" vrouwelijke 
ingenieur minder en minder als iets aparts beschouwd worden. 

Promotie 

1905 

1909 

1924 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 
1932 
1933 

1934 

1935 

1936 
1941 
1944 
1950 
1952 

1957 
1959 
1963 
1966 

1968 
1969 

1971 
1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

Naam 

KLEBNIKOFF 

HARDSTEIN 

)OCHPA 

MALLEBRANCKE 

BRANOVER 

GOLD BERG 

PINES 

SMOLANSKA 

EYDOUSSE 

LACHOZWIANSKA 

REGNIERS 
ZILVERBERG 

PETERS 

MAES 
COMPERNOLLE 
MEILOKOVICH 

OUROCHEVITCH 

KARPOVS 

SCHNIRELMAN 

LUPASCO 

KERKHOFS 
DALZOTTO 
TALPAERT 
POTE 
HEYNDRIKX 
KAUCHMAN 
KOLLER 
LAVA 
VANTROlS 
DE PAEPE 
VAN DE CASTEELE 
BOSCH 
VERPLANKEN 
VERVENNE 
WEYMEIS 
VORSTERMANS 

BEEUSAERT 
DEBELDER 
VAN BOGAERT 
BOGAERT 
DE)ONGH 

DE MUNCK 
VERLEYE 
COPPENS 
COUSSEMENT 
DE BRUYNE 
GOETHALS 

Voornaam 

Valentine 

Rebecca 

Liuba 

Hél ène 

Mathilde 

Fryda 

Vera 

Fanny 

Lydia 

Liza 

Madeleine 
Rebecca 

Leonie 

Diane 
Marie-Louise 
Lueie 

RadmilIa 

Lydia 

Rebecca 

Valerie 

Agnes 
Hilda 
Paula 
)oanna 
Yolande 
Rouf 
Christiane 
Louise 
Yvette 
Claudine 
Anne-Marie 
Lola 
Marleen 
Patricia 
Godelit've 
Magda 

Margareta 
Anne 
Hilde 
Christin ~ 
Christina 

Annie 
Linda 
Hilde 
Carine 
Hedwige 
Martina 

echtgenoot. 
burgerlijk ingenieur 

Piauc 

Poterman 

Montuir 
Mankiewicz 

Barthel 

Mortier 

Stherbatcheff 

Piqué 

Czerwiec 
Kreps 
::. 

Hilla ert 
Van Lin t 

Van Soens 
Berlamont 
Lagasse 

Vandenbossche 
Algoet 
Sablon 
Van Ooteghem 

Vincke 
De Backer 
Defl oor 

Vleeschouwer 

richting 

Architekt 

Architekt 

Scheikunde 

Bouwkunde 
Elek. techno 
Werktuigkun. 

Werktuigkun. 

Scheikunde 

Scheikunde 

Bouwkunde 

Scheikunde 

Bouwkunde 
Scheikunde 

Bouwkunde 

Bouwkunde 
Scheikunde 
Scheikunde 

Scheikunde 

Scheikunde 

Scheikunde 

Scheikunde 

Werktuigkunde 
Architektuur 
Scheikunde 
Scheikunde 
Bouwkunde 
Elektrotechn. 
Architektuur 
Werktuigkunde 
Elektroteehn . 
Scheikunde 
Architektuur 
Architektuur 
Elektrotechn. 
Scheikunde 
Architektuur 
Bouwkunde 

Elektrotechn. 
Architektuur 
Architektuur 
Scheikunde 
Scheikunde 
Metaalkunde 
Bouwkunde 
Bouwkunde 
Elektrotechn. 
Werktuigkunde 
Elektrotechn. 
Werktuigkunde 
Elektrotechn. 
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Geboortestad 

Jouvalki 
(Rusland) 
Ödcssa 
(Rusland) 
:Doubossary 
(Rusland) 
St. Jans-Molenbeek 

Kichineff 
(Roemenië) 
Slomin 
(Polen) 
Lipowltz 
(Rusland) 
Mozir 
(Rusland) 
Naney 
(Frankrijk) 
Slonim 
(Polen) 
Schaarbeek 
Tighina 
(Roemenië) 
Aken 
(Duitsland) 
" 

Assebroek 
Parijs 
(Frankrijk) 
Procouplic 
(Servië) 
Riga 
(Hongarije) 
Kichineff 
(Roemenië) 
Kichineff 
(Roemenië) 
Brugge 
Gent 
Edingen 
Antwerpen 
Gent 
Gent 
Gent 
Gent 
Menen 
Gent 
Mortsel 
Gent 
Gent 
Gent 
Aalst 
Leopoldstad 
(Zaïre) 
Gent 
Wilrijk 
St. Niklaas 
Wetteren 
Wilrijk 

Wambeke 
Oostende 
Aalst 
Gent 
Merksem 
St. Niklaas 
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LUYSTERMANS Hilde Scheikunde 
VAN DE CASTEELE Godelieve Pynaert Architektuur 
VANDENBROELE Marie-Cécile Timmermans Architektuur 
VERHEECKE Emmy Claeys Elektrotechn. 

1978 BAETS Ernestina Wyganowski Elektrotechn. 
BATTHEU Ingrid Architektuur 
DE KEYSER Rita De Smet Bouwkunde 
OSTYN Katrien Reusens Bouwkunde 

1979 BRACKE Marie-José Architektuur 
CLAEYS Paula Bouwkunde 
DE WANDEL Marleen Bouwkunde 
LIBRECHT Ann Vandenber~he Architektuur 
SERBRUYNS Martine De Vleessc ouwer Elektrotechn. 

WILMS Kristina :1-
(zwak troom) 
Elekrrotcchll. 

1980 ADRIAENSSENS Marijke Maes 
~zwakstroom) 

chc.ikunde 
GABRIELS Lutgard De Schutter Metaalkunde 
VAN KERCKHOVE Marie-Anne Bouwkunde 

1981 ANTEUNIS Michèle A~chitektuur 
DE MAN Maggy De Vis Bouwkunde 
KROLS Krist'l Bouwkunde 
THABERT Sabine Gaassens Scheikunde 
WYNTIN Gudrun Groebbens Bouwkunde 

1982 DE MULDER Patricia Luystermans Elektrotechn. 
FASEUR Ann Scheikunde 
LEQUESNE Annie Allaert Elektrotechn. 
MEYNS Katrien ,. 

Elektrotechn. 
VAN DAELE Catharina Metaalkunde 

1983 BEECKMAN Marina Junius Bouwkunde 
DEPLAE Sabine Van den Berghe Bouwkunde 
DE RUDDER Ann Elektrotechn. 
KUYS Elisabeth De Winne Werktuigkunde 

Elektrotechn. 
SNOECK Maitine Bouwkunde 
VAN DE WEGHE Sabine Werktuigkunde 

Elektrotechn. 
VERHEST Marina Architektuur 
VERMEERSCH Marleen Elektrotechn. 
VRIELINCK Marijke Hostaert Architektuur 

1984 BUYLE Brttte De Lille Architektuur 
DIERICK Co ette Matthys Bouwkunde 
FORGER Els Hinderdael Architektuur 
REYNAERTS Carine Moerman Natuurkunde 
SAELEN Brigitte Papen Werktuigkunde 

Elektrotechn. 
VAN DAMME Marleen Bruyneel Bouwkunde 
VAN DEN BERGHE Grietje Architektuur 
VAN DER BURGHT Els De Vriendt Scheikunde 
VAN IMPE Maggie Daeleman Architektuur 
VAN LAERE Christina Werktuigkunde 

Elektrotechn. 
VAN LANGENHOVE Lieva Van den Bosch Textiel 

1985 DEBOIS Sonja Werktuigkunde 
EECKHAUTE Anne Scheikunde 
FAES Greta Scheikunde 
LAMBERT Sabine Rossey Architektuur 
NAESSENS Carine Elektrotechn. 
MARRIGART Sophie Elektrotechn. 
PIET ERS Ann De Vleesschouwer Bouwkunde 
VAN DEN STEEN Anne Architektuur 
VANS EVER Carine Scheepsbouw 
VYVEY Karlien Elektrotechn. 

(-: niet gehuwd; ". geen gegevens bekend) 

Ninove 
Gent 
Wervik 
Bukavu 
Wilrijk 
Poperinge 
Tielt 
Roeselare 
Gent 
Waarschoot 
Zottegem 
Kortrijk 
Gent 

Mol 

St. Niklaas 
Zandvliet 
Zelzate 

1920 St. Amandsberg 
Aalst 
Wilrijk 
Gent 
Oostende ~ 
Zottegem 
Gent 
Gent 
Oostende 
Aalst 
Aalst Wettelijke graad 
Oostende 
Eeklo Ingenieur der Burgerlijke 
Ninove Bouwkunde 

Waregem 
Bellekens Emile Gent 

Aalter 
Blancquaert Julien 
Clement Maurice 

Eeklo Cnops Jean-Constant 
Varsenare Delespaul Jean St. Amandsberg 

Isolabella Aimé Gent 
Moulart Gaston Aalst 

Gent Nachtergaele Robert 
Brugge Navez Gaspard 

Roegiers Raymond 
Gent Salpetrier Armand Aalst 
Aalst Van BogaertJean 
Aalst 
Gent 

Dendermonde 
Wetenschappelijke graad 

Brugge 
Burgerlijk Conducteur Gent 

Roeselare 
Beernem Alsteen Leopold 
Kortrijk Burtin Ernest 
Oostende Callant Charles 
Gent Cambier Lucien 
Wetteren Charlier David Blankenberge 
Torhout De Coussemaeker Alberic 

Delisse Louis 
Delvigne Clement 
D'Haenens Paul 
Dinon Joseph 
Duquesne Joseph 
Fraselle Gaston 

n 

DE AFGESTUDEERDEN VAN 
1920 TOT 1985 

Lefevre Leon Storrer Albert 
Loones Marcel Vercoutere Walter 
Michel Victor 
Pany Leon 

Nijverheidsingenieur 
Rybens Joseph 
Van Buggenhoudt Alfred 

De Wael Julien Van Wouwe Julien 
Wille Joseph Verhaegen Charles 

Wyffels AchilIe 
Werktuigkundig Ingenieur 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 
Baugnee Justin 

Blagoew Dimitre Duwelz Paul 

Bochkovitch Milossov Flachet René 

Briquet Corneil Heymans Paul 

Coppee René Heynen Bernard 
Lecocq Louis De Graer Paul 
Logothetis Georges Haralmbeff Slartcho 

Heyman Robert Piette Paul 

Lebrunjean Renaud Auguste 

Lederc Clément 
Lhoest Lambert 
Lhoir Léon 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Macropoulos Georges 
Marliere Louis 

Bentes Castel Ranco Joao 
Dufour Richard 

Menten Fernand Pletinckx Rodolphe 
Swartenbroekx Jean Souza Diaz Goulao Francisco 
T allarico Carlo 
T cherneff Boris Scheikundig Ingenieur 

Ingenieur Architect De Smedt Joseph 
Kayser Joseph 

Constantinidi Georges Lambermont Fernand 
Critsas Jean Moens De Hase T ony 
De Braey Jan Steinkuhler Willy 
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1921 

Wettelijke graad Moyen Joseph 
Patfoort Herman 

Ingenieur der Burgerlijke 
Bouwkunde 

Philippo Albert 
Reintjens Raymond 
Rousseau Georges 

Bastim Georges Schreurs Albert 
Blockmans Sylvain Simonez Denis 
De Bonduwé Robert Tricot Fernand 
Devreux Walter 
Dooms Jules Ingenieur der Burgerlijke Genie 
Draily Georges 
Grobet Fernand Atanassoff Dimitri 
Janssens Joseph Ballat Maurice 
Lagrou Joseph Bequaert Maurice 
Navez Georges Birencweig Edmond 
Storrer Erwin Boneff Angue1 
Tison Leon Carmon Paul 
Vuylsteke Edgard Chtereff Zacharie 

Claus es Raymond 
Wetenschappelijke graad Dallas Athos 

De Bonduwé Robert 
Burgerlijk Conducteur Devreux Walter 

Entezam Mirza Mamed Khan 
Alaime Marcel Goikovitch Bogidar 
Billen Felicien Gouverneur Lucien 
Bouillon Emile Grobert Fernand 
Bradfer paul Houbanoff Ivan 
Castee1s René Markoff André 
Chuffart René Marthoz Aimé 
Damsin Marcel Perdikaris Achille 
Deflandre Robert Rustin Maurice 
De Pre lsidore Santens Léon 
Fagneray Alexandre Savitch Borivoie 
Golard Leopold Somers Edmond 
GraffHenri Tenekieff Ivanoff 
Grieten Paul Valentin Marius 
Hankard Jean Van Acker Louis 
Haquin Aimé 
Laga Gustave Ingenieur Architect 
Leguebe Charles 
Marin J oseph Andriewsky Dmytro 

Cerulus Armand 
~ Kroteff Nicolas 

Mahaux Fernand 
Nicoloff Christo 

Werktuigkundig Ingenieur 

Aertssen Grégoire 
Boulvin Michel 
Bracke Maurice 
Brumagne René 
Buchet Oscar 
Claise Robert 
Coelho Ba Costa E Silvamanuel 
Croutelle Charles 
De Beule Jules 
Delaere Jules 
De Wilde Odilon 
Herssens Joseph 
Kalbfleisch Albert 
Lombard Charles 
Marien Albert 
Nouille Pierre 
Ossola René 
Poenaru Nicolas 
Poncelet Maurice 
Szeynberg Bernard Beer 
Van Beerleire Robert 
Vander Heyden Francis 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Berger Maurice 
De Beule Jules 
Heynen Bernard 

Scheikundig Ingenieur 

De Kimpe Gaston 
Liebaut Gustave 

{b 

1922 

Wettelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke 
Bouwkunde 

Contamine Charles 
Gouverneur Lucien 
Storrer Marcel 
Van Hauwermeiren Etienne 
Willemot Albert 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

André Alphonse 
Athanassoff Kautcho 
Balbeur Louis 
Bonneville Edmond 
Bouchez François 
Bourgeois Georges 
Carion Valère 
Cloquet Paul 
Damsin Joseph 
De1ens Maurice 
Demaret Auguste 
De Neve Robert 
De Sadeleer Joseph 
De Saedeleer Alberic 
Deseck Auguste 
DesilIe Arthur 
De Somer Edmond 
Despat Maurice 
Devienne Léon 
Doyen Edmond 
Eustatziu Mircea 
Everaert Odile 
Giannakinas Georges 
Gossuin Emile 
Gossuin Georges 
Guillaurne Joseph 
Hendrickx Victor 
Ilieff Ivan 
Jespers Armand, 
Jeunehomme Henri 
Kusters Conrad 
Manniette Arnold 

Maumin Joseph 
Mitrovitch Voukachine 
Moortgat Gerard 
Mouson Paul 
NouraJosé 
Petroviteh Slobodan 
Ruys Franz 
Simon Maurice 
Steyaert Valère 
Thomas Joseph 
Vandamme Wilfried 
Van Hove Raymond 
Van Inge1gem Joseph 
Van Laere René 
Van Loock Elie 
Van Onsem Adhemar 
Verrnassen Ghislain 
Vermeersch Leon 
Versonne Ursmar 
Zoppi Charles 

Nijverheidsingenieur 

Coppens André 
Feyerick Yvan 
Ludwig Edouard 
Marques Damas Manuel 
Rambaut Simon 
Suarez CastieIlo Y Mumb. Guillermo 

Werktuigkundig Ingenieur 

Bertrand Lueien 
Blanehaert Antoine 
Calpacas Leonidas 
Caulier Ernest 
Coune Max 
De Baets André 
De Bruyne Albert 
Deeelle Louis 
De Clereq Mauriee 
De Clercq Paul 
De Ronne Georges 
Dhanens Gerard 
Galinxky Chneer 
Gillebeert Ferdinand 
Guillitte Edouard 
Hendrickx Hubert 

J offe Rahmie1 
Lagrange Pierre 
Leeron Albert 
Naehtergae1e Jules 
Nierinek Fernand 
Piron Henri 
Popovici Georges 
Potvin André 
Reikenberg Vietor 
Rouvroy Edgard 
Sehwartzmann Alexandre 
Syssens Clément 
T oefaert Fernand 
T olIe na ere Albert 
Tollenaere Guillaurne 
Vanden Berghe Willy 
Vander Donckt Raymond 
Vander Stegen Emile 
Van Loo Maurice 
Van Onekelen René 
Van Overbeke Mauriee 
Versehueren Louis 
Verzin François 
Vorobeitehik Jacques 
Wauters Paul 

Eletrotechnisch Ingenieur 

Aertssen Grégoire 
Claise Robert 
Cnops Jean 
Croutelle Charles 
Delaere Jules 
Nouille Pierre 
Valentin Marius 
Van Beerleire Robert 
Van Sprang Henri 

Scheikundig Ingenieur 

Boddaert André 
Chidyansky Vlastimir 
De Somer Lueien 
Remy Jean 
Van Landeghem Willy 
Vanoudenhove Fernand 
Vorobeitehik Léon 
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1923 1924 

Wettelijke graad Wyckaert Robert Schevenels Armand Wettelij'ke graad Nove Jules Lombart André 
Y ossimovitch Douchan Schwartzmann Avraam Nove Marc Loutchitch D. Douchan 

Ingenieur der Burgerlijke Sudit Simon Ingenieur der Burgerlijke Roitman Moise Malfait Louis 
Bouwkunde Nijverheidsingenieur T abutant Georges Bouwkunde Ryffranck José Manoylovitch P. Georges 

Tisseslo Constantin Vanhulle Joseph Matthijs Antoine 
Bastin Aubert Apergis Miltiade Tricot Fernand Alleman Sylvain Van Hyfte Robert Nagant Oscar 
Boulvin Pierre Van Acker Lueien Anseele Eduard Vanmassenhove Jules PaquetJean 
Claeys Gaston 

Boulanger Yvan 
Vanderstichelen Ferdinand Borreman Gustave Wackenier Paul Poliart Franz Delmotte Daniel 

Dhoossehe Raymond Ilitch Nicolas Voet Robert Chapeaux Leon-Marcel Roegiers Joseph 
Ferryn Robert Liesenborghs Adhemar Voutchkoviteh Borivoye Dangotte Emile Ingenieur Architect Schietteeatte Robert 
François Georges Vande Walle Henry Waekenier Paul De Bruyne Louis Skender Pierre 
Goossens Jules W olters Fritz De GezelIe Gérard Bouquet André Stuckens Léon 
Hallet Paul Yakchevatz Radomir ~ De Maere Hugo Ladon Félix Vanden AbeeIe Armand 
Nonneman Jean Werktuigkundig Ingenieur Demeester Jean Novgorodsky Leonide Vandeputte Arthur 
Rens Gerard Elektrotechnisch Ingenieur Deryckere Emile Van Hoonaecker Joseph 
Schotte José Baugnet Emile Devos Marcel 

Scheepsbouwkundig Ingenieur Van Hoorebeke Paul 
Somerling Marcel Belpaire Maurice Bertrand Lueien D'Haese Leon Van Merhaege Adolphe 
Vandenhove Robert Berre Georges Blanehaert Antoine Hombert Raoul 

Kozliakoff Basile Van Reusel Charles 
Vanderbeeken Jules Blommaert Felix Coune Max Mallebrancke Helene 

Lemaitre Roger Vladimiroviteh B. Voislav 
Vanhulle Joseph Bonte René Declereq Maurice Masquelier Paul 

Sehenek Robert Zabeau Jules 
Van Loocke Mauriee Budurescu Slavescu Georges Declereq Paul Medin Marcel Zehoval Benzion 

Calsehi J ules De Saedeleer Alberic Molle Raoul 
Nijverheidsingenieur 

Zwaenepoel Jean 
Cardon de Lichtbuer Jacques Desplanques J erome Pidot Emile Zylberman David 

Wetenschappelijke graad Chevalier de Strzenie Trzeciesky J. Devienne Leon Ronsse Jean 
De Brouwer Carl Cloquet Simeon Dhanens Gerard Vanhauwaert Paul Elektrotechnisch Ingenieur 

Ingenieur der Burgerlijke Genie De Cuyper André Fontaine Clauvis Veys André Demeulenaere Marcel 
De Grave Georges Hendrickx Hubert Willems Gustave Gueroff Naiden Blommaert Félix 

Apergis Nikis Delacave Paul Ludwig Edouard Y sabie Marcel Pattyn Florent Bonte René 
Burriek Georges De Loof Romain Mitroviteh Voukachine Sompognaro Raoul Briffaux Jean Florent 
Carantinos Constantin Deproost Mauriee Poullet Leon Tchechlaroff Stephan D~ Crombrugghe de Piequendaele An-
Clerens Armand De Rooster Willy Rambaut Simon Wetenschappelijke graad Van Acker Albert tome 
Coufoudakis Evanghelos Dimitrov Sava Simon Mauriee Vanden Bergh Fernand De Cuyper André 
De Cuyper Gilbert Dupuis Mauriee T oefaert Fernand Ingenieur der Burgerlijke Genie Van Rooy Corneille De Loof Romain 
Degrauwe Emile Goubau Joseph Valentin Albert De Rooster Willy 
Ghekas Evanghelos Guinsbourg Idel Van Ingelgem Joseph Anastasiades Etienne Werktuigkundig Ingenieur Dubus Jean 
Katieh Lionbodrag Gutierres de Sousa Antoine Van Loo Maurice Beyaert Aehille Ilitch Nicolas 
Koen Abraham Ivanovitch Branimir Van Overbeke Maurice Delacave Paul Anseele Edouard Lamoral Raoul 
Lagron Julien Kozliakoff BasiIe Verschueren Louis Dubail Edgard Carpentier Daniel Remy Jean 
Lievin Alfred Lamoral Raoul Verzin François Gautier Manuel Chpartail Lucas Van Aeker Lueien 
Lonkovitch Milivoye Laret Georges Vorobeitchick Jacques Georgiades Cyprien Cohn Philippe Vande Walle Henry 
Mertens Marcel Lebion Alfred Wauters Pa ui Gibon Robert De GezelIe Gérard Voet Robert 
Moerman Felix Marinesco Constantin Hadjianestis Miltiades De Jonge Félix W olters Fritz 
Pallemaerts Walter Mortier Arnold Scheikundig Ingenieur Hanler Nieolas De Ryekere Adolphe 
Proeopides Nicolas N eehtich Bramivoye Karanatz Sredoye Devriendt Léon Scheikundig Ingenieur 
Roman de Mettelinge Norbert Pattijn Florent Baruch Isaae Katchansky Radoslav Devriendt Louis 
Sehauvliege Arthur Poels Pierre Buysse Georges Lambrinoff Haralamby De Windt Marcel Beulcke Marcel 
Sehenek Robert Radoicoviteh Miodrag De Baets Andre Larock Pa ui Folie Albert Gerszuni Zelman 
Shen Liang Reiehardt Adolphe Ghendrieh Samuel Legzdin Jean Heins Marcel Gordon Jacob 
Simitch Svetislav Roegiers Paul Ivanoff Donteho Lootens Fernand Issakovitch Lioubomir Gornostaipolsky Jean 
Spassoyevitch Radoye Ronsse Vietor Liesenborghs Adhemar Merekx Robert Lambert Aimé Janssens Charles 
T echeff Sotir Sano Charles Van Overstraeten Arthur Monque Adrien Leroy Abeele Jochpa Linba 
T ourné Armand Schaubroeck Abel Vorobeitchick Samson Nagels Robert Leyn Albert Kiseleff Zalman 
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1925 

Wettelijke graad Catacousinos Apostolos 
Chaviaras Gabriel 

Ingenieur der Burgerlijke De Cloedt Raymond 
Bouwkunde Dostrovsky Jacques 

Faitelson Moshe 
Chenu Fernand Gaukema Léon 
Dekesel Louis Hermans William 
Deschepper René Iris Simon 
Dewispelaere René Janssens François 
Hecq Frans Kozak Eliazar 
Jacobs Alfred Lombart Roger 
Loones Emile Marcoyanopoulos Nicols 
Morez Robert Moreels Albert 
Picavet Joseph Naidanovitch Nicolas 
Pintelon Louis Nicolsky Vsevolode 
Vandevelde Marcel Paulus Hector 
Vandevelde Maurice Roitman Haim 
Van Hauwaert Fernand Rottiers Edmond 
Vermeulen Achille Serman Jacques 
Windels Lucien Spivac Smili 

Stefanopoulos Alexandre 
Wetenschappelijke graad Stevens Jean 

Strounsky Boris 
Burgerlijk Conducteur Vassiliades Basile 

Vitalis Victor 
Bonus Raoul Wenes Gustave 
Callebaut Valère Y ovanovitch Alexander 
Coene Joseph 
De Vuyst Léon Ingenieur Architect 
Goffin Marcel 
Kesteloot Raymond Decastiaux Armand 
Langouche Joseph Handier Nicolas 
Leclair Georges Kozak Eleazar 
Pat Walter 
Pestiaux Paul 

Scheepsbouwkundig Ingenieur Richard Edmond 
Siai T chang Kong 
Tasson Raymond Boulvin Pierre 
Thiry Charles Hanssens Emmanuel 
Van Cauwenberghe Léonce Larock Paul 
Van Der Plaetsen René 
Van Merhaege Albert Nijverheidsingenieur 
Vermeulen André 
Vogelaere Adolphe Bojovitch Momtchilo 

Hollaert Gérard 
Ingenieur der Burgerlijke Genie Roder Jacques 

Vanden Bergh Willy 
Aftimus Fonad Vermeire Charles 
Elanchart Edgard Wittenberg Louis 

Werktuigkundig Ingenieur 

Amelot Robert 
André Raoul 
Androulidakis Christian 
Berckrnoes Camille 
Bialer Victor 
Blitz Gérard 
Broitman Vladimir .... 
Chambadal Peis ach " 
De Cort Jacques Constant 
De Heem Jean 
De Heem Louis 
Delori Jean 
De Meulemeester Georges 
Demeulenaere Robert 
De Waele Gaston 
De Zutter Victor 
Fehringer Georges 
Frankignoul Maurice 
Ghyselinck Léon 
Givkovitch Radmio 
Halleux Gabriel 
Heymans Willy 
Hoens Robert 
Lacour Henri 
Langeraert Marcel 
Leemans Charles 
Leenaers Jules 
Levit Israël 
Liebersohn Léon 
Marechal Raymond 
Matthews Edouard 
Mostowlanski Isaak 
Piret Eugène 
Pitzele Willy 
Pycke Richard 
Rabinovici Josif 
Segal Mendel 
Silbertrest Samuel 
Sion Georges 
Stainier Jean 
Steyaert Edgar 
Szczupack Jacques 
Tack Lucien 
Vanden Kerkhof Joseph 
Verbeke Théophile 
Willemijns Robert 
Wittenbergh Albert 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Claeys Gaston 
Coune Laurent 
De Jong Félix 
Delacave Paul 
De Meester Jean 
De Vos Marcel 
Dubail Edgard 
Heins Marcel 
Leyn Albert 
Mallebrancke Hélène 

1926 

Wettelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke 
Bouwkunde 

AUinckx Marcel 
Caluwaert Maurice 
Cuvellier Jean 
De Brouwere Charles 
De Jaeger Maurice 
De Munnynck Albert 
EemanJean 
Hupin Max 
Macq Arille 
Moens Marcel 
Mylle Henry 
Ritschie Rudolf 
Van Acker Omer 
Van Den Meersche André 
Vanderheyden Frans 
Wilmet Lucien 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke 
Bouwkunde 

T chou T chaossi 

Burgerlijk Conducteur 

Basse Fritz 
Decloedt Antoine 
Decloedt Emile 
Deleye Louis 
Delfosse Emile 
De Spiegelaere Robert 
Felix Léon 
Mailliard Léon 
MaquetJean 
Maquet Victor 
Migeotte Robert 
Van Hove Hilaire 

Mouqué Adrien 
Nagels Robet 
Nove Marc 
Roegiers Joseph 
Sano Karel 
Schiettecatte Robert 
Vanden Abeele Armand 
Vanden Hove Robert 
Van Hoonacker Joseph 
Vanhulle Joseph 
Van Hyfte Robert 

Van Mol Amedee 
Vermeiren Urbain 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Altsteen Léopold 
Bonneville Joseph 
Brawerman Israël 
Calschy Isaac 
Cukierrnan Mordko 
De Plaoutine Georges 
Deriviere Marcel 
De Somer Edouard 
Elrai Michaël 
Faitelson Eliahon 
Geert Paul 
Greifenberg Zygmunt 
Gribaudi Eugenio 
Hsiao Kwang Chung 
J offe Mendel 
Joffe Slioma 
Leroy Alphonse 
Lienaux Philippe 
Magniette Marcel 
Magot Henri 
Moarcas Constantin 
Nicolas Robert 
Rabinovici Pincas 
Rozen Josif 
Sakharoff Pianoff Victor 
Tcheou Tse Chu Jacques 
Valaris Georges 
Vecsler Samuel 
Vetsopoulos Nicolas 
Zylberblat Oszer 

Ingenieur Architect 

Boulpaep Léonce 
De Graeve Joseph 
Kallaert Marcel 
T chang Chin Sin 

Scheikundig Ingenieur 

Crouti Moise 
De Hemptinne Marc 
Ghiventer Ghers 
Lichtenstein Kalmon 
Schor Smuli 
Vanden Broeck Hector 
Verheyden Albert 
Vermeire Charles 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 

Echevarrio Castelanos Alberto 
Gaukema Léon 
Leenaers Jules 
Roegiers Paul 
Rottiers Edmond 

Nijverheidsingenieur 
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Gago da Camara di Medeiros José 

Werktuigkundig Ingenieur 

Altman Abram 
Andjelcovitch Andjelco 
Billiet André 
Bourlet Aisic 
Branover Mathilde 
Burdo Salomon 
Cardoso de Macedo e Menczes Do
mingos 
Declercq Raoul 
Decubber Louis 
De Landtsheere Léon 
Delaruye Jean 
Demeulemeester Jules 
Dewilde Paul 
Gibon Robert 
Goldberg Frida 
Gromyko Cyril 
Hellebuyck Daniel 
Herpol Georges 
Ignatieff Nicolas 
Isaac Roger 
Landy Charles 
Lauwers Roland 
Lauwiek Claude 
Leys François 
Lichtherte Julien 
Lopert Ephraim 
Malschaert Fritz 
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Maselis Godfried Verbrugghen Marcel Steyaert Edgard Tutundji Simon Gorfinkel Isaac Elektrotechnisch Ingenieur 
Naftalin David Verhofstadt Gustave Tack Lucien Varendonck Jean Hansen David 
Nisenbaum Salomon Vuylsteke Hubert Van Den Broeck Hector Verhoost Albert Hebbelynck Paul Colinet René 
Oculist Gossi Wittman Constantin Van Den Kerkhof Joseph Yang San Hong Henen René Deriviere Marcel 
Oppenheim Stanislas Zonlias Anastase Verbeke Théophile Huysmans Paul Dezutter Victor 
Orlinski Abram Verheyden Albert Ingenieur Architect Idels Bentzion Evrard Maurice 
Poels Jean Elektrotechnisch Ingenieur Vermeire Charles Ilitch Lyoubomir Hellebuyck Daniel 
Ponsart Léonce Wittenbergh Albert François Jean Kalichman Lipa Leys Francis 
Rafalovici Lev Andre Raoul Gilis Henri Krassilchik Léonide Maryssael Gustave 
Ringoot Paul Dangotte Emile Scheikundig Ingenieur Van Mechelen Louis Krolikowski Witold Nicolas Robert 
Roelens Maximilien De Cort Jacques 

Callebaut Delphore 
Kusman Joseph Roger Léon 

Roger Léon De Heem Louis Scheepsbouwkundig Ingenieur Lambert Georges Van Antro Georges 
Stajkowski Szymon De Meulemeester Georges De Henau Georges Lamdansky pinchas Vanden Berghe Robert 
T chen Ting Hoei Ghysselinck Léon De Meester Joseph Verhofstadt Gustave Lauwers Edgard Vanden Meersche Robert 
T omachpolsky Meer Hoens Robert Fridman Abram Lazarov Samuel Vanden Meersche André 
T outkovsky Pierre Leemans Charles Gorenbouh Joseph Nijverheidsingenieur Mauermeister Jacques Van Herstraeten Paul 
Van Antro Georges Matthijs Antoine Loicq Marcel Mestdagh Raymond Velghe Hilaire 
Van Bocxstaele Robert Naudts Paul Rappaport Maurice Cardozo de Macedo e Menczes Joao Meyfroot Alphonse Verbrugghen Marcel 
Vandenberghe Robert Pintelon Louis Rouleau Fernand Nicoloff Yonko Monthaye Georges 
Van Den Bogaert Edouard Piret Eugène Van Herstraeten Paul "; Van Gheluwe Fred Neuman Stephane Scheikundig Ingenieur 
Vandevelde Paul Pitzele Guillaume Van Mierlo Paul Pavlovitch Givoine 
Velghe Hilaire Stainier Jean Van Steenkiste Albert Werktuigkundig Ingenieur Peche Frank Claeys Eugène 

Pines Léon De Landsheer Pierre 
Annino Cavalierato Demetrius Poliak Abraham De Preitere Gustave 
Bernaert Léon Raisky Navach Feighel David 

1927 Berteaux Raoul Remy Léon Gaf ter Moise 
Broucke André Renard Philemon Goldfarb Lazar 
Broydo Lazare Roland Elie Goossens Albert 
Chelubsky Elie Semenoff Clément Gurvicius Emmanuel 

Wettelijke graad Collet Armand Devroe Gaston Ciobanu Ion Sorel Léopold Katz Idel 
ConardJean De Wilde Albert Culler Benjamin Sotiroff Luben Kusman David 

Ingenieur der Burgerlijke Coucke Adolphe Dorange Léon Daman Pierre Szkolar Vladimir Lurie Samuel 
Bouwkunde De Pauw Hector Droeshaut Emmanuel De Bievre Marcel Szpinak Markus Moulaert Albert 

Gilson Joseph Durin Léon De Clercq Robert Tulcinsky Hastel Pines Vera 
Bockxstael Gaston Henriette Alfred Fairman Moisei De Groo Pierre Vanbrabant Oscar Popovitch Athanassie 
Codde Robert Jacxsens Willy Gatin René De Loof Willem Van Cauwenberghe Léon Revcolevsky Leib 
Cornelis Julien Laurent Marcel Goldbarg Haim Demerre Charles Van den Berghe Firmin Smolanska Fanny 
Delva Félix Lievyn Raymond Goldman Adam De Mey André Van Den Hende Marcel Sokolsky Michel 
Eysselinck Clément Maebe André Heymans François De Ruyter Albert Van Den Moortele Joseph Van Den Bussche Raymond 
Gigot Albert Mallebrancke Paul Koutchouk Guerch Dutry Jean Van Moortel Léo Vanden Bussche Remi 
Joos Henri Paepe Cyriel Krsmanovitch Borivoye Faelens Robert Van Roy René Vande Velde Fritz 
Laemont Ernest Puissant Georges Lamotte Louis Gadeyne Philippe Vlangalis Nicolas Verhorst Gerardus 
Lesaffre Henri Roland Henri Landa Schmerl Gelbart Majer Wittenberg David Zonis Isaac 
Van Anderlecht Joseph Synaeve Gaston Livchitz Nuchim Ghuys Fernand Zeltzer Bentzion 
Vandenabeele Georges Vanden Berghe Florent Marbaix Edgan l Gorfinkel Alexandre Zou lias Dimos 
Vandevelde Léon Vanden Broele Georges Marcoff Pierre 
Van Hees Raymond Vande Walle Albert Marcus David 
Van Maele Léon Van Eynde Alphonse Marelsky Abram 
Willems Robert Van Mulders Maurice Matsas Constantin 1928 

Milstein Joseph 
Wetenschappelijke graad Ingenieur der Burgerlijke Genie Ougritchitch Borivoye 

,Rachkowsky Naoum 
Burgerlijk Conducteur Bekker Dimitri Roosen Jean Wettelijke graad Devos Roger Wetenschappelijke graad 

Briones Hector Rosselot Alexandre Gena Victor 
Abinet Victor Chakoff Pierre Serman Matafi Ingenieur der Burgerlijke Gerryn Antoine Ingenieur der Burgerlijke 
Baudaux Zéhir Chimkovitch Théodore Soichetas Léon Bouwkunde Morren Lucien Bouwkunde 
Bausch Alphonse Cogan Savely Solomin Icik Schepens Gaston 
Bolome Emile De Broe Ango Stevens Léon Bafcop Gilbert Smets marcel Drory Willy 
Bril Louis De Mouchinsky Jean Tack André Cooreman Henri Van Winghem Antoine 
Brison Jules Deraedt Auguste Trifounatz Dimitri Derudder Paul Victoir Raymond 
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Burgerlijk Conducteur Regnier Madeleine 
Rooze Henri 

Bauwin Octave Rose Gaston 
Chasseur Adelin Spockojny Girach 
Defloor Robert Stenbock-Fermor Léon 
Delaisse Jean Sterck René 
Delanghe Henri Teng Wou 
Despiegelaere Marcel Van Houdt François 
D'Haluin Georges Van Merhaege Albert 
Dumont Fernand Van Nieuwenburg Julien 
Dumont Gustave Versteylen François 
Dupont Georges Wauters Henry 
Havelange Maurice Weinkiper Miecyslaw 
Henry Camille Wolfs on Jacob 
Jubert Gérard Yamalakis Evangelos 
Ilisky Basile Znamensky Vladimir 
J offe Slioma 
Laloux Georges Ingenieur Architect 
Lecomte Edgard 
Mauroit Raoul Boubis Nouchim 
Opovin Jules Guetzovith-Mizkine Moise 
Penninck Jean Joos Henri 
Stevins Omer Los Jacob 
Stroobants Arthur Sou-hia-hie Cho 
Strubbe Léon 
Van Mullem Gustave Scheepsbouwkundig Ingenieur 

Ingenieur der Burgerlijke Genie Goliger Marcel 

Britva Rahmiel Nijverheidsingenieur 
Casteleyn Jules 
Chang Joseph De Zylinski Thadee 
Choulkine Léon Sorgeloose Firmin 
Claeys Nestor Spileers Lueien 
De Costa Bernardino T eixeira Rebelo Antoine 
De Vos Georges Van Melle François 
De Wilde Max 
Dingens André Werktuigkundig Ingenieur 
Dinitch Pawle 
Economides Michel Abramovitch Judel 
Eydonsse Lychgen Ackerman Isac 
Gelezkoff Dimitri Ajzenstadt Israël 
Ghifeisman Miron Alterman Ithoc 
Gilbert Maurice André Robert 
Goossens Camille Assenheim Théodore 
Guerdjicoff Paruan Bacalue Salomon 
Hennart Louis Bass Jacob 
Heyvaert T ony Bauer Mieczyslaw 
Jaszunski Ludwik Becker Samuel 
Kogon Joseph Berteloot Urbain 
Kossolapenko Pierre Blinderman Pinhos 
Kourgan Samuel Blondeel Edouard 
Lataire André Blum Abram 
Laudenberg Namman Bourlet David 
Lemoine Henri Brasseur Henri 
Limage Robert Caruceru Leiba 
Merlin Robert Chemay Marcel 
Montuir Raymond Chianovitch Nicolas 
Navarre Auguste Christofor Nicolas 
Paradistal Simon Cloet Michaël 

Cosyns Léopold 
Crasnopolski Isare 
Cunha Georges 
De Broe Georges 
De Hemptinne Robert 
Delori Georges 
Demoulin Marius 
De Pratere Jacques 
De Roose André 
De Winter Jean 
Dubinski Borys 
Faiman Ihil 
Feldchaj Jean 
Fichman Mosel 
Frankel Moise 
Ghelman Ovsie 
Goldberg Aron 
Goldman Harry 
Grunberg Herman 
Hertogs Paul ~ 
Hye Victor 
Jucht Hersz 
Kalitzoff Christo 
Kinkoulkin Salomar 
Lauwers Marnix 
Losser Samuel 
Lubelski Zygmunt 
Malfliet Alphonse 
Meiler Boris 
Mirchovitch Dinhos 
Mitchnik Israël 
Olezakowski Ladyslas 
Osstyn Charles 
Perewozsky Adolf 
Petcoff Dimitre 
Petroff Alexandre 
Pillaert J éróme 
Poulin Jacques 
Putman François 
Rabiner Emmanuel 
Rachman Fajwusz 
Roder Carol 
Simenoff Abel 
Stas de RichelIe Hervé 
Steels Jean 
Sztejn Abram 
Thomas Constant 
Van de Moortele Jean 
Vandercruyssen Pa ui 
Van der Stricht Georges 
Van Hauwaert NOfbert 
Van Hove Albert 
Vanneste Odile 
Veys Marcel 
Vlaemminck Gérard 
V olshonok J oseph 
Waysbaum Anatole 
Wouters Auguste 
Yanowski Mcyal 
Yermolinski Boris 

.1 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Antoine Edouard 
Berteaux Raoul 
Bonneville Joseph 
De Bievre Marcel 
De Clercq Robert 
De la Ruye Jean 
Gadeyne Philippe 
Ghuys Fernand 
Henen René 
Kennes Charles 
Leenaers Jules 
Lichtherte Julien 
Monthaye Georges 
Nicoloff Yonko 

1929 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Casteleyn Camille 
Coucke Félix 
Daumerie Edouard 
De Clercq Joseph 
De Henau Pierre 
Devillers Louis 
Feron Camille 
Feytmans Gérard 
Goris Léon 
Vandamme Arthur 
Vandeputte Achiel 
Verbeemen Maurice 
Voordecker Emile 

Wetenschappelg"ke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Cobut Emile 
Cornille Henri 
D'Anvers Marcel 
Declercq Henri 
De Coutere André 
De Geyter José 
De Smaele Ferdinand 
Detiege Nestor 
Foucart J ui es 
François Léon 
Fremont Roger 
Garin Marcel 
Heene Willy 
Horgnies André 

Van Mierlo Paul 
Van Moortel Léo 

Scheikundig Ingenieur 

Abrannoff Joseph 
Chazan Rubin 
Chuffart Robert 
Danckaert Roger 
De Cock Maurice 
Gepner Salomon 
Ghyssaert Leon 
Heymans Jean 
Jankelevitch Michel 
Kahan Arthur 

Jaumotte Emile 
Kinget Ivo-Albert 
Lacomblez Marcel 
Libotte Emile 
Ligot Maurice 
Machelson David 
Martin Georges 
Morel Guy 
Ramsdam Frans 
Riche Robert 
Roland Henri 
Ruys Jéröme 
Verlinde Léo 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Alewaerts Henri 
Antonopoulos Nicolas 
Athanasiu Ionel 
Awret Chaim 
Baltazz Alexandre 
Boloukhere Boris 
Boutefeu Raoul 
Bruynooghe Willem 
Clauses Jules 
Clavier Robert 
De Ceuster Paul 
De France André 
De Geeter Gaston 
De Langhe Jacques 
De Masy Armand 
De Masy Fernand 
Eustratiades Dimitri 
Fedorowicz Stanislas 
Fraikin Léon 
Hashimshony Zion 

Kron Meyer 
Lachozvianska Liza 
Leibovitch Bere 
Osterrietch Pierre 
Polonski Guerz 
Ponterman Elie 
Rugis Jean 
Sammaropoulos Evangelos 
Siline Alexandre 
Spokojny Jezekiel 
Szarnes Moise 
Trocki-Musnicki David 
Van Thielen August 
Winograd Mordich 
Zilberberg Rebecca 

Humbert Georges 
Israeli Abraham 
Jawicz David 
Jussiant Paul 
Kaplun Théodore 
Kramarz Wieslaw 
Levine Jacob 
Lorca Eugène 
Merchiers Robert 
Michaux Jean 
Minne François 
Padva Simon 
Paschalis Basile 
Peters François 
Peters Léonie 
Rosenfeld Ernest 
Rymgayllo Witaustas 
Schollaert Léopold 
Schroeyers Gerrit 
Sienkiewicz Casimir 
Sportmans Jean 
Tambacapoulos Spiridon 
T ommelein Omer 
Vaisleib Wolf 
Van Hoorebeke François 
Van Walle Charles 
Vuylsteke Willem 
Wyndaele Jean 
Zanardini Mario 

Ingenieur Architect 

De Vries Alphonse 
Kroll Israël 
Rogge Paul 
Stachewsky Georges 
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Nijverheidsingenieur Maes René Dingens André Ingenieur der Burgerlijke Genie Ingenieur Architect Tkatchenko Michel 
Mankievitch Marc Dorange Léon Tzannides Angelos 

Lande Stephan Matvieff Vadime Frankel Moise Albornoz Humberto Harhoff Pctre Uyttendaele Remy 
Lande Stephan, Georges Milgrom Beer Hertogs Paul Arbabi Ali-Aighir Karmi Dov Van Esbroeck Raymond 
Liebaut Gustave Mirenburg Simon Lataire André Aronson Abraham ManeffIvan W ulfson Wladimir 

Moens Albert Malfliet Alphonse Asaul Paul Sotiroff Svetoslav 
Werktuigkundig Ingenieur Moens Robert Philips Herman Baijot Charles T bomas Germain Elektrotechnisch Ingenieur 

Mommens José Poulin Jacques Bassiri Mohamed Vaerewijck Raymond 
Andonoff Sotir Narkievitch Wiktor Sterck René Behjat Mohamed Workum Nico Bracke Camille 
Arinski Samuel N edcoff Christo Van De Moortele Jean Bezprozvanai Nisau Casteleyn Camille 
Baghdikian Badrig Perla Maximilien Vander Cruysse Paul Bottemane Jules Werktnigkundig Ingenieur Clara Georges 
Baskevitch Vsevolod Popvsky Paul Van Maele Léon Boven Jozef Crkvenjakow Borislav 
Bracke Camille Raikem Jacques Van Nieuwenburg Julien Capato Gerassino Abel Chaim Dacomo Alberto 
Carton Ernest Renar René Vlamminck Gérard Cornelis Frans Alter-Cogan Leon De Clercq Joseph 
Chertman Ihil Reyntjes François Wouters Auguste Dekhoda Aliaka Avramoff David Defrance André 
Clara Georges Rizopoulos Nestor De Mey Roger Bayloni Dimitri Delanghe Jacques 
Dacomo Alberto Roubliof Isaac Scheikundig Ingenieur De Ryckere Paul Blumenfeld Israël De Mey Maurits 
De Brouckere Henri Sadowski Isaak De Sousa-Monteiro José Bobroff Constantin De Vos Roger 
De Crucq Maurice Scoumanne René Belavsky Nicolas Doucas Demetrius Boel Joseph Haerens Willy 
De Meulemeester Ean Shenitzky Meir De Schildre Jos Drory Isaac Caroen Carlos Janssens Louis 
Deutsch Michel Soichetas Josiphas Deschildre Joseph ~ Gens Boris Champy Georges Lazarevitch Lazare 
Dobrovolsky Alexis Stassin Maurice De Vlieger Gustaaf Grinberg Luzer Chimovicz Hilel Maes René 
Doukoff Théodore Stein Henri Fencter Samuel Henrot Octave De Laey Paul Moens Robert 
Feldesman Isaac Szulheifer Abram Gancberg Abram King-Ki-I Pao De Muynck Alfred Pillaert Jéröme 
Frankignoul Willy Van Bever Marcel Gorlee Jan Labarre Adophe De Rocker René Schroyers Gerrit 
Garlatchine Josep Van Damme Georges Janssens Robert Loh Tchong Dubois Lucien Sportmans Jan 
Gerinroze André Van Haren François Proot Jacques Machayekhi Reza Ducaju Edmond Van Hoecke Andries 
Gorfinkel Samuel Van Hoecke Andries Raisky Samuel Maes Diana Gordon Joseph Van Nieuwenburg André 
Gotheil Moise Van Thieghem Joseph Roelandt Jan Mallebrancke Paul Hardies Herman 
Haerens Willy Van Watteghem Emile Rosenblatt Joseph Mersch Emile Hermans Raymond Scheikundig Ingenieur 
Henrion Edouard Vieira Gorge Seba Samuel Metchkoff Ilia Kacenelenbogen Natan 
Hodjoff Assem Zeigarnik Samuel SzyfWolf Mowlai Albas Keuller Georges Ajzenberg Calel 
Janssens Louis Van Eygen Cyrille Nicolitch Nicolas Koire Joseph Arien Antoine 
J ofe Kazriel Elektrotechnisch Ingenieur Nicoloff Georges Koprowski Zygmunt Bialsky Chil 
Kagan Litman Scheepsbouwkundig Ingenieur Pochet Georges Kovatcheff Stephan Buysse Léon 
Kahan Uz er Blondeel Edouard Praportchetovitch Jean Kovatchevitch Jovan Delacre François 
Katcherguinsky Georg Cunha Georges Aertssen Grégoire Prieus Renée Laloux Alphonse Delaunoit Albert 
Katz Kelmar De Brabandere Roger Petroff Alexandre Rakitine Nicolas Levin-Leibman Moise Diels Albert 
Koziol Vincion De Broe Georges Vandeputte Arthur Roland Jules Maeyens Charles Gonze Max 
Lemberg David Dierickx Gustave Rousseff Blagoy Mailer Emmanuel Klotz Aron 

Sadri Hosseim Mandelberg Michael Minoberg Moszek 
Siai Tchong-Kang Mathys Lucien Morraye Clément 
Souprasky Herzl Myandjitch Michel Po hl Karol 

1930 Stoyanoff Stephane Notte Antoine Ryckeboer Lucien 
T choumakoff Jean Popovitch Givoin Spae Georges 
Tiesema Willem Rabaey Maurits Suarez Carlos 
Van Cant Léo Rabinow Samuel Van Den Berghe Frantz 

Wettelijke graad Wetenschappelijke graad Klebansky Isaac Van Damme Max Requiere Adrien Van Hees Noel 
Lacheron Robert Van Den Berghe Prosper Ridiaux Lucien Van Tieghem Alfred 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Burgerlijk Conducteur Lambert André Verplancken Gilbert Roland Marcel 
Laurent Paul Versluys Herman Schoentjes Jean 

Baeyens François Anslot André Lumbeeck Edmond Vlazakis Antoine Segall Simon 
Boudewijn Paul Baldewijns Jozef Plasman Wilfried Yu Heros Tancre Paul 
Chevalier Georges Beuzet Edgard Rabinovici Meer Zeltze Ihil Teskeredjitch Nahid 
Gillis Fernand Beyls Marcel Steinberg Théodore Zerck Prosper Titeca Carlos 
LoosfeIt Paul Bourlon Albert Szterenbojm Benjamin 
Streitz Paul Colmadin André Tacq André 
Van Dycke Frank De Busschere Louis Van de Gorne Victor 
Van Sande André Dierickx Roger Van de Kerckhove Joseph 
Vleurinck Armand Duchêne Charles Verbeke Omer 

sm 
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1931 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Arnalsteen N oël 
Ascoop André 
Barbier André 
Boereboom André 
DeryckeJan 
Desmetjean 
Elegeert J ules 
Elegeert Marcel 
Hance Anseline 
Lataire Lucien 
Libbrecht Emiel 
Logies Emiel 
Nollet Jozef 
Schoon Marcel 
Smetryns André 
Van Cauwenberghe Marcel 
Van Innis Louis 
Van Volden Jacques 
Wynants Paul 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Ameloot Robert 
Cantineau Jules 
Daenen Robert 
De Backer Edgard 
Denamur Georges 
Glazenmaekers Maurice 
Grignard Jan 
Guily André 
Hendrickx Edgard 
Jacquet Maurice 
Lambin Gérard 
Marsin Joseph 
Poliart Valère 
T aliere François 
Trujillo Saltiago 
Van Hemelrijck Joseph 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Androkinos Lucas 
Axelos Antoine 
Balbachevsky Rotislav 
Baricheff Georges 
Borges-Fontoura Manue! 

Boussios Georges 
Brou Jules 
Bufensteyn David 
Carnewal Clément 
Chimonics Léon 
De Cos ter Hubert 
Delipetros Constantinus 
De Meuleneere Prosper 
Economides Emile 
Gargasas Autanas 
Gimenez Arthur 
Goranoff Matcho 
Goutas Costas 
Grondel Carlos 
Hedayat Rhosrov 
Hegent Paul 
Herman Guy. 
Hermant Maurice 
Kanuszer Ber 
Levin Henri 
Liou Tao-Tchen 
Maciunas Vivaldas 
Mitcoff Dimitre 
Nicolaides Nicolas 
Nihoul René 
Sarandides Georges 
Schechtman Mozes 
Stern Jacov 
Suslic Ovsci 
T cherliouc David 
Van Kuyck Hugo 
Varcarakis Jan 
Wellens Robert 
Zachariou Ligourgos 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Aboukhahil Pierre 
Ruiz Humberto 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 

Boeljos 
Loh Tchoung 
Van Dycke Frank 
Vingerhoets Frans Jozef 

Werktuigkundig Ingenieur 

Baeskens Marcel 

Bernszteyn Abram 
Brodsky Judel 
Bruyninckx François 
Chcodreff Vassil 
Colinet Joseph 
Creplet Charles 
Dangreau Willy 
Drory Roger 
Givatovsky Leonide 
Hamerlynck Hubert 
Hoefnagels Emiel 
Kirschbaum Siegfried 
Ladon Henri 
Lefief Richard 
Lino de Almeida Serafin 
Lupachco Georges 
Nawrot Stefan 
Nicoloff Ivan 
Ostrowski Bernard 
Peretz Roubin 
Pertzelan Mozes 
Pinczewski Ladislas 
Poullier Guy 
Povoas Alvaro 
Rogatka Mozes 
Rothlisberger Jacques 
Sandra Joseph 
Slavov Boyan 
Tuypens Léon 
Vaserstein Menase 
Verplancken Gabriel 
Wagenheim Mozes 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Avramoff David 
Baeyens François 
Baijot Charles 
Boven Jozef 
Cosyns Leopold 
Gillis Fernand 
Hitron Leib 
Mayens Charles 
Marchant Jan 
Matthijs Lucien 
Middernacht Edmond 
Mommens José 
Podgaietski Zeilig 
Requiere Adrien 
Roland Marcel 

Siai T chong-Kang 
Tancre Paul 
Tasmowski Simha 
Tiesema Willem 
Tittecat Carlos 
Van Elsbroeck Raymond 
Van Sande André 
Vleurinck Armand 

1932 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Celen Louis 
De Geest Louis 
Faict Roger 
Fougnies Roger 
Norro Julien 
Roels Marc 
Rubben Karel 
Smagghe Jean 
Trioen Maurice 
Vandersloten Marc 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Arevalo Benjamin 
Biller Joseph 
Bogaert Karel 
Bouckaert Robert 
Brandeleer Emile 
Callenaere August 
Claude Jean 
Defossez Fernand 
Feys Albert 
Finet Ernest 
Grognet Jean 
Heylbroeck Herman 
Jadot Jules 
Kiamil Sabahebdin 
Lombal Orphee 
Meert Louis 
Mehmet Sabahaddin 
Rubens Franz 
Segers Roger 
T efnin Sy!vain 
Van Daele Norbert 
Van Dun Adriaan 
Van Herreweghe Hippoliet 
Vasquez Camilo 
Verba ere Georges 

Scheikundig Ingenieur 

Cardon Sylvain 
De Coster Robert 
Dehtear Moise 
Economides Menelos 
Goethals Gaston 
Maes Robert 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Benas Spyridon 
Bobrovsky Abraham 
Bogaert Frans 
Boutchoumensky Jacques 
Brittman Jacob 
Caestecker Lucien 
Cauwe Charles 
Coets Roger 
Dallaporta Nicolas 
Daneliuc Zacharie 
Debourgh Léon 
Den Doncker Robert 
Fahreddin Ahmed 
Finkelstein J ehuda 
Godelman David 
Hadji-Marinoff Jordan 
Hessam Zia 
Josub Nicolas 
Kahan Boris 
Kojouhar Boris 
Lambaditis Nicolas 
Lipszic Boruch 
Lolivier Charles 
Lucas des Santos Henriquez 
Ludwig Jules 
Matulevicius Kazys 
Melamud Arie 
Moortgat Frans 
Perdomo Pedro 
Pierrot Arnold 
Pildis Moise 
Rizopoulos Nestor 
Sadri Reza 
Simoens Lodewijk 
Slewinsky Georges 
Stoyanoff Dimitri 
T chaneff Viskeline 
Tchou-Fen Sin-Men 
Tzrvtchanine Miloche 
Van Driessche Gérard 
Van Hakendover Pierre 
Vankevitch Vsevolad 
Van Loy Gaston 

Mevorach Baruch 
Thielemans Fernand 
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Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Van Damme Max 
Van Nieuwenburg André 

Varbanoff Dimitre 
Verschoore Georges 
Vindsberg Alexander 
Vindsberg Michel 
Wittner Wilhelm 
Zemaitis Stansilas 
Zlotopolski Shlomo 

Ingenieur Architect 

Balochere Emmanuel 
Collin René 
Ivanoff Petre 
Stasino André 
Van Coillie Marcel 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 

Bertrand Gaston 

Werktuigkundig Ingenieur 

Benbassat Moche 
Bibergall Jersy 
Boterdaele Paul 
Carton Paul 
Cosyn Valère 
Cuboski Mahum 
Dandois Marcel 
Dehem Léonard 
De Mey Alfred 
De Wispelaere Antoon 
Dhanens Arnold 
Domicent Roger 
Elzendoorn Gerrit 
Feldstein Henri 
Fontaine André 
Georgieff Luben 
Gonzales Acosta 
Graboi Léon 
Guerdjicoff Christo 
Hashimshony Jehouda 
Haustraete Raymond 
Herregodts Arm 
Jivanovitch Slobodan 
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Karastoyanoff Dimitre Van Tieghem Robert Scheikundig Ingenieur Manrique Julio Cesar Glezer Josiel Lemberg David 
Lagrange Pieter Vlaemminck Pieter Matens de Lima Domingos-Alexander Goldenberg Moses Lipsicas Sleimas 
LecomteJan Wechsler Joseph Balla Rolf Mylopotamitis Spyridon Gouleac Abraham Marechal Raymond 
Leopold Sulem Zinn Boris Bouquelle Jan Notersor Jacob Grinspun Legzer Materny Ivar 
levy Avram Carbonelle Robert Opran Nicolas Guzowski Edward Musih Leiser 
Lipcicas Sleinas Elektrotechnisch Ingenieur Compernolle Marie-Louise Pazis Demetre Jakubowitz Chaim Niemegeers Norbert 
Malakis Chris tos Dehtear Moisei Pinto de Chaves Albano Kamy David Sapir Mowsza 
Malentchitch Pierre Arnalsteen Noël De Waele Karel Potvin Robert Kliukine Boris SchandevelJoseph 
Marcovitsch Stephane Barbier André Dubois Jozef Poucamissas Parassis Lescz Moses Schrans Jean 
Mastrafis Eustatios Boereboom André Gillet Pieter Pyckavet Emiel Nie Koang-Tseng Smagghe Jean 
Mikoutovitch Mauzille Colinet Joseph Hitron Mozes Riche Robert Pecheff Stoyan Solomaninck Georgi 
N eyrinck Jacques De Muynck Alfred Molle Raymond Rikakis Michel Pertich Jivorade Strubbe Omer 
Ourochevitch Milorad De Ryckere Paul Praet Arsien Semaille Maurice Philips Herman Suzan Lazar 
SchandevelJoseph De Smet Jean Sandele Eddy Sheridan Jacques Pickery André ThiouxJean 
Schrans Jan Dupont Jacques Tack Wilfried Stoicheff Svetoslav Roland Ernest Trioen Maurice 
Sokolowski Witold Folie Albert Vainstein Nuhim Szpiro Elchonon Roublioff Alexander Valgaeren August 
Spivak Menahem Haemerlynck Hubert Van Ganse René Szterenbojn Bouch Sellier Ernst Van Acker Lucien 
ThiouxJan Hermans Raymond Van Thielen Emiel Tchou Che-Ngang Seresia Marcel Van Den Savel Fernand 
Tucherman Pacov Hoefnagels Emile Vermorgen Wilfried Thirionet Roger Ungerman Srol Van Der Moten Léon 
Valtas Basile Poullier Guy Tzvic Benjamin Vainstein Mendeli Van Ganse René 
Van Bost Ernest Regnier Carlos Luchtvaart- en Autobouwkuhdig Vanden Driessche Achille Van de Velde Gustaaf Vanschaftinghen Etienne 
Van Damme José Riazanskis Rafailas Ingenieur (aanvullende proef) Verganelakis Eustratios Van Raemdonck Roger Van Tieghem Robert 
Van Der Moten Léon Typens Léon Voreadis Demetre Vermeulen Pierre Vlaemminck Pierre 
Van Hemelrijk Pieter Verplancke Antoine Brusselmans Joseph Wirtz Emilie Vromant Olivier 
Van Q!lickelberghe Constant Vuylsteke Hubert Henrot Octave Werktuigkundig Ingenieur Zaricky Elia 
Van Schaftingen Etienne Znamierowski Jaunsz Zuckovitzky Yeshayahu Scheikundig Ingenieur 

Alperovitch Jozef 
Aronis Jozef Elektrotechnisch Ingenieur Caillez Alfons 
Belesline Luc Cornelis Emiel 

1933 Berner Georg Boucher Georges Delaunois August 
Bernimolin Alfred Bourquelle Jean Eeckhout Joe 
Bojarski Jakob Carton Paul Kino Elias 
Bollengier Emiel Cosyn Valère Klaes Carlos 

Wettelijke graad Volpianskis Sauligs Ingenieur der Burgerlijke Genie Bromberg Isidoor Creplet Charles Meilanovitch Lucie 
Bukowiecki Louis Degeest Louis Ourochevitch Radmila 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Burgerlijk Conducteur Argyrondis Theodase Chapiro Jozef De Schepper Marcel Standaert Adolf 
Axiotis Panagiote Clauwaert Julien Dubois Jozef Vandevelde Jozef 

Cotman Georges Braet Albert Baklayan Hraut Crener Marcel Elegeert J ui es Van De Voorde Gaston 
De Cort André Bultot Fernand Belloso José Cukiewar Szoel Faict Roger 
Gobin Albert Cuisinier Robert Billis Stavros Desir Robert Fontaine André " Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Lievens Raoul Delvallee Raoul Bouquiaux François Domanski Sbiguien Fremaut Fernand Ingenieur (aanvullende proef) 
Lombard Aril Doumen Jacques Branski Jankiel Epsztein Morduch Haustraete Raymond 
Petit Charles Ghosez Charles Caldis Emanuel Ettinger Fabian Herbst Kurt jozef NeirynckJacques 
Preaux Raoul Haemeleers Léon Chryssaulakis Dimosthene Frenkiel N aftali Ladon Henri Regnier Carlos 
Stevigny Marcel Hougardy Albert De Cock Pierre 
Uyttendaele Arthur Huyghebaert Raymond De Jonge Oscar 

1934 Wallaert Gabriel Jeanmart Maurice De Leye Lodewijk 
Kemp Etienne De Waele Yves-Louis 

Burgerlijk Mijningenieur Laroche Eli Eumer Effendi Rahmi 
Lebrun Fernand Feldstein Heinrich 

De Sy Albert Pirson Jean Figueira Francisco-Augusto Wettelij"ke graad Kerkhofs Willy Burgerlijk Mijningenieur 
Van de Velde Gérard Plumat Fernand Gossuin Emile Revyn Anatole 

Robert Werner Jacxsens Willy Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Rombauts Clément Vandermeersch Albert 
Santos Ernesto Justi Arturo Soete Walter 

Wetenschappelijke graad Tichon Hubert Kartchevski Vladislav Billiet André Wetenschappelijke graad 
Vandenbossche André Karzon Alexander Boel Alfons Burgerlijk Werktuigkundig 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Van Symortier Jeroom Kin-Ki Fei Boton Charles Ingenieur Burgerlijk Conducteur 
Vantroyen Adhémar Klebanski Isaac Coene Jan 

Kahan Lazare Vermeulen Julien Krischer Samuel-Marcus De Beer Edward Caron Gustave Alexis Florent 
Simon Georges Wolfs Valeer Ludwig Fritz Dhondt Carlos Johansson Arne Coppens Gustaaf 

-
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De Brabander Léon Smidts August Zdravevitch Krum Scheikundig Ingenieur Henriquez Edouardo Kaleff Ivan 
De Cuyper Jozef Solomaniuck Simon Zeltzerman Josif Herrera Y Franco Hernando Matakieff Svetoslav 
Descamps François Spiridonoff Assen Van Geluwe Paul Ijha Jalil Moise Radu 
Herremerre Paul Staffe Robert Elektrotechnisch Ingenieur Jarochevitch Alexander Moutafoff Kyril 
Langenacken Ludovic Stergiou Alexander Burgerlijk Mijningenieur Jivkov Todor Nolasko De Silva Pompen 
Maes Piet Tavernier Adolf Arboussoff Nicolas Kikut Armand Pachter Moche 
Matthijs Raphaël T orres Fernando Bollengier Emiel Bertin Gaston Kin Ki-ou Peixoto Nunes Carlos 
Van Grembergen Aubert Trogoune Michel Clauwaert Julien Donckerwokke Alex Lechat Gilbert Perelroizen Pinhos 
Vanleke Robert Vaiters William Cossio S. Miguel Lempert Ovchi Van Dingenen Jozef 

Vandekerkhove Jozef D'Albuquerque Rocha Pedro Wetenschappelijke graad Liang Ta-Tsin Vinesiu Nicolas 
Ingenieur der Burgerlijke Genie Vandevoorde Robert De Zutter Gustaaf Ling Sieon Jan Vinesiu Stefan 

Verboven Louis Gobin Albert Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Lipski Abram-Lechok Wasilewski Konstantin 
Arnaoudoff Blago Verhuist Fernand Kervyn de Meerendré Hadelin Maltcheff Ivan Werts Georges 
Athanasoff Theodor Zeker Borach-Lejb Kosierkiewicz T choawg T cheng Pang Markman Lejb 
Castro José Lievens Raoul Mottilide Paiva Elektrotechnisch Ingenieur 
Chen Tcheng-Lin Ingenieur Architect Marques Agostinho Americo Burgerlijk Conducteur Munteanu Bassile 
Chen-Yao-Y ng Kiancing Miouchkovitch Alexandre Nissenbaum Abraham Boucquet Jan 
Cheselbrenner Josf Beyne Jozef Pyckevet Emile Antoine Alexandre Okladnicoff Victor Burstein Joseph 
Chtilianoff Chtilian Tack Fernand Ratté André Cuvelier Jules Pladijs Willy De Greef Eugène 
Dauw Lucien Vandesomple Richard Thironet Roger .. Daelman André Procopoff Jean Delaunois August 
De Smet Alfons Tito de Morais Manuel Alfredo De Spiegelaere Jozef Rabacov Ghers Devillers Louis 
Diegerick Clément Scheepsbouwkundig Ingenieur Vandevelde Gérard Duyver Oscar Rabacov !tec Diner Jacques 
Fontaine Joseph Vandevelde Gustaaf Fockeday Albert Roucoux Léon Fievet Jacques 
Gaonzi Alexander Bonny Charles Van Habost Norbert Fohalle Jean Schechterman Abraham Fuks Efraim 
Georgiades Jan Elzendoorn Gerrit Van Loy Ludovicus Ghyoot Paul Sie Ki-Pou Petit Charles 
Goloubovitch Milia Stoyanoff Stephane Lycops Frans Smagge Honoré Potvin Robert 
Gransbordas Iszailius Yusti Arturo Spiritus Jan Szolomiki Arseujusz Steels Jacques 
Hia Tchang Scheikundig Ingenieur Steyaert Romain Verhuist Edmond Van Den Berghe Frans 
Hu Chi-Yang Werktuigkundig Ingenieur Thibaut Hubert Vermeulen Paul Van Lancker Marc 
Jankeviciuc Antassas Bouten Jan Van Hoeck Louis 
Koen Jozef Alkalay Albert De Rudder Roger Van Soye Robert Ingenieur Architect Scheikundig Ingenieur 
Koteff Dimitrie Arefieff Igor De Smet Emiel Van Troyen Albert 
Lacayo Constantino Brudnoch Henri Goldenberg Marco Kupfer Ernest Baton Gaston 
Linardos Georges De Pauw Jos Gouleac Moideo Ingenieur der Burgerlijke Genie Maneff Stephan Bosch Firmin 
Mandelstam Eugeen De Wever Simon Haemers Herman Saboury Issa Daveloose Werner 
Manhay William Hoistein Hendrikus Karpovs Lydia Arazi Isaac Sapcaru Joseph De Canck Samonas 
MeeuwsJohn Licht Julien Kenine Abraham Athanasoff V sevolod Grootaert Aimé 
Mertens André Mataigne Albert Mandelstam Victor Bakowiec Anatol Scheepsbouwkundig Ingenieur Lupasco Valérie 
Meunier Albert Michailoff Alexander Nachtergaele Herman Cokinos Jean Van Camp Robert 
Papadopoulos Theofanis Miloslavski Israël Perlow Owsici Covsman Ghers De Pauw Jos Verhelle Omer 
Prisse Philippe N otte Alexander Rombaut Lucien De Moor Albert Ysenbrandt de Lendonck Jacques 
Ramalheira Angelo Pais da Cunha T om as Schoenmackers August De Noyette Jules Werktuigkundig Ingenieur 
Rojas Alberto Peirtsegaele Joris Snirelman Reveca Dubrulle Joseph Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Rombout Edmond Reintens Honoré Van Bellingen Léopold Fontaine Alfred Baba-Zade Abachal Ingenieur (aanvullende proef) 
Santos Lucas José Schlak Frederik Van Den Berghe Frans Goloubovitch Georges Bracke Jean 
Schelfout Julien Sengier Piette Van Hove Reginald Gourski Leon Bratslawsky Boruch Fremaut Fernand 
Schiappa Jorze Van Slembroeck Remi Van Lancker Marc Gross Meire-Mordecie Carpentier Henri Van De Velde Gustave 
Selesneff Nicolas Verstraete Jozef Van Lerberghe Karel Haesaerts Jozef Gorescheff Ivan Verstraete Joseph 
Sioen Jozef Wesselinck Herman Van Stappen Albert 

1935 1936 

Wettelijke graad Lippens André Van Engelen Jean Wettelijke graad Blommaert Willem De Weirdt Franz 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 
Luyten Etienne Verbeure Georges Boone Roger Heyndrickx Gérard 
Monthaye Amaat Zwaenepoel Gustaaf Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Coppens Etienne Joly Gilbert Riessauw Felix Dauby Jean Raes Gilbert D'Hondt Armand Vekke Eugène Batailie René De Grave Antoine Rooryck Roger 
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Thomas Paul Garber Rachmiel Mols Adolf Lemain Emile Khronuque Victor Michailoudis Cos tas 

T'Jampens Herman Goethals Robert Mothadi Azis Van Denbulcke Roger Knapik Cyprien Mikurda Wiktor 

Trenteseau Jules Gog Simon Nemirowski Arcadi Van Develde Karel Kokkas Angelos Nicoloff Alexandre 
Van Besien Herman Goldin Shlamo Pappi Robert Vanhaeren Jan Kourteff Ivan Polakiewicz Herz 
Vlaeminck Marin Guzman Georges Pirson Jan Van Winghem Etienne Laoura Alexandre Robelus Georges 

Janakieff Janaki Podgorski Jules Lieou Tcheng-Sgan T aouchanovitch Petar 
Burgerlijk Ingenieur Architect Kalisz Rudolf Rosenbaum Mende! Burgerlijk Werktuigkundig Mantzavrakos Poulikos 

Lubicz Hordchaj Roumitch Nicolai Ingenieur Marchal Willy Elektrotechnisch Ingenieur 
Cloquet Jean-Louis Maniatis Argyrios Segebarth Hennan Michaeli David 

Mendelsohn Isac Stacanov Alexander Kervyn de Meerendre Guy Oltchik Theodore Alexitch Tzaribrod 

Burgerlijk Elektrotechnisch Mombach Marcel Tys Albert Ostrorog Leonid De Rijck Albert 

Ingenieur Naessens André Vanadruel Jozef Burgerlijk Metaalkundig Ingenieur Poumpouras Alexandre Kagan Owazyja 
Natsinas Leondros Zabunov Athanase Ragaert Willem 

De Smet Paul Poupaert Alfons Desbonnet Georges T chebotareff Igor Scheikundig Ingenieur 
Samiy Houchaing Elektrotechnisch Ingenieur 

Burgerlijk Mijningenieur 
Tsai Yung-Ru 

Heynderyckx Constant 
Burgerlijk Mijningenieur Schepens Raymond Vassalo de Lize Cunha Joaquin 

Van Loocke Maurice Slavoff Barislov Coire Grégoire 
Persyn Paul Sofer Ludovico Wets Emiel Ingenieur Architect 

Elektrotechnisch Ingenieur 
RenardJan Stergiou Panayotis Scheikundig Ingenieur 

Wetenschappelijke graad De Nul Jan (aanvullend proef) 
Vanhove Willem Stoyanoff Nicolas 
Van Kerckhoven Hendrik Vanderbeken Roger Amburger Alex ~ Hendrickx Leopold Baleriaux Henri 

Van Praet Carlo Capanne Raoul Ingenieur der Burgerlijke Genie Bracke Jan 
Van Vlaenderen Jozef Debeil Albert Werktuigkundig Ingenieur . Goethals Robert 

Wetenschappelijke graad Zonis Jacob De Cavel Marcel Bitcheff Dragan Joly Gilbert 
De Nollin Edgard Bourguignon Robert Angenot André Schepens Raymond 

Burgerlijk Conducteur Ingenieur Architect De Vries Eiko-Engel Calier Piet er Bedo Jules Voordecker Emile 
Gineburg Cudek Cannas Mendes Cynman Israël Wittmann Constant 

De Vuyst John Lorberblatt Jacob Li Ching-Fen Chang-Ching Sze De Backer Alfons 
Dooghe Albert Nicoloff Gueno Losman Chäim Defossez Fernand De Backer Norbert Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Duysens Roger Smets Walter Mac Aleavy Charles Grodzian Zeliman De Perm en tier Maurice Ingenieur (aanvullende proef) 
Hoste André Somers Hendrik Mes Arie HanceJean De Reuck Paul 
Meerschaut Jozef Palatnic Joseph Hargot Robert Karamantcheff Stilian Cafmeyer Omer 
Michaux Joseph Scheepsbouwkundig Ingenieur Soutaert Gustaaf Joukowski Eugène Kuneben Norbert Frenkiel Naftali 
Steels Roger Springer Isidoor Ju-Shun-Tien William Macaroff Vladimir Steels Jacques 
Verschelde Frans Delatre Robert Van Hulle Roger 

Smidts August 
Ingenieur der Burgerlijke Genie Elektrotechnisch Ingenieur 1938 

Werktuigkundig Ingenieur (aanvullende proef) 
Adriaenssens Armand 
Ardalan Nossratolad Balériaux Henri Carpentier Henri 
Assenato Marco Burdman Idel De Canck Samonas Wettelijke graad Vedende Edward Ingenieur der Burgerlijke Genie 
Bogitch Voislav Cafmeyer Omer De Moor Albert 
Bojcoff Colu Crassovchi Vladimir Demouchinsky Jean Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Burgerlijk Scheepsbouwkundig Berlo Paul 
Bovchover Rouvin Egnus Leib Gourski Léon Ingenieur (aanvullende proef) Bontinck Albert 
Campinne Franz Fiems Willem Licht Julien Cardon de Lichtbuer Hubert Bossut Michel 
Chajkes Samuel Grynfeld Oscar Luyckx Gaston De Man Albert Ghilain Paul Bourguignon Marcel 
Chang Shou-Chang Kaido Constantin Nolasco Da Sylva Pompen D'Haese N erij Carayannis Georges 
De Jaegere Marcel Kerkhofs Agnes Van Dingenen Jozef Dooreman Willy Christiaens Joseph 
Denis Maurice Landau Lejb Van Inthoudt Jozef Dugardein Michel Wetenschappelijke graad Claeys Florimond 
Galip Ibrahim-Seyfullah Lewin-Leibjman Jacob Wesselinck Herman Fiers Jacques Decroo Henri 

Q!lintyn Jan Burgerlijk Conducteur Defossez Robert 

1937 
Schepens Albert Delhaise Pierre 
Temmerman Marcel Baecke Pierre Deloucas Sotirios 
Van Der HaeghenJan Burggraeve Renaat De Meyer Louis 
Vandersypen Paul Geinger Gilbert De Steur Albert 

Jodogne Firmin Droussiotis Christakis 
Wettelijke graad Borreman Antoine Dewitte Roger Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Jourez Robert Feradouros Timothee 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Cooreman Stanislas Holsters Hendrik Pladys Paul Fransen Daalmeyer Johannes 
Cotman Albert Horinka André Aubert Lucien Sauer Marcel Gawiser Boruch 

Bibauw Trancrede Debrock Norbert Kluyskens Charles Steyaert André Van Oirbeke Pierre Goldenberg Josif 

.. 
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Horowitz Osyasz 
Kehayas Chris tos 
Mahieu Nazaire 
Margolis Joseph 
Martens Ghislain 
Mihaleff André 
Perdicas Nicolas 
Racheff Jordan 
Rezunow Wlodzimierz 
Sancho Georges 
Van Autryve Jan 
Vanden Broele Georges 
Van der Leest Georges 
Van Wesemael Albert 
Weyns Gustaaf 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Lacayo Roberto 
Magneljean 

1939 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

D'Aubioul Leopold 
De Schrijver Etienne 
Gulinck Marcel 
Gyselinck Charles 
Lebrun Pierre 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Piqué Silvain 

Burgerlijk Ingenieur Architect 
(aanvullende proef) 

Trenteseau Jules 

Zerck Prosper 

Werktuigkundig Ingenieur 

Baruksen Edouard 
Herremerre Pierre 
Lippens Charles 
Lippens Jacques 
N euman Marcel 
Poll Jacques 
Puschila lonel 
Rener Roger 
Vandeputte Marcel 
Wejer Richard 

Scheikundig Ingenieur 

Cap pon Abraham 
De Tangh Leopold 
Hase Leopold 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

QuintynJan 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Vandevelde Hendrik 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Schepens Pieter 
Sonea Emile 
Vanden Berghe Georges 
Vellios Elefterios 
Verstraete Georges 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Bergmans Jean 
De Brackeleir Gaston 

V onck Julien 

Elektrotechnisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Berlo Jules 
Debrock Norbert 
De Vos Abel 
Drousioutis André 
Horinka André 
Kaido Constantin 
Letellier Charles 
Robelus Georges 
Rousseau Leo 
Van ~ickelberghe Marcel 

Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Boels Baudouin 
Kunnen Jean 

Huszczak Roman 
Zollman Charles 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

De Schrijver Etienne 
Mitelman Leizor 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Hollain Arthur 

Elektrotechnisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Lippens Charles 

Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Poll Jacques 

1940 

Wettely'ke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Boes Georges 
Heylbroeck Gustaaf 
Soete Albert 

1941 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Collijns Roger 
Van Maele Marcel 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

De Vos Arnold 
D'Hulst Roger 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Lederer André 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Dalzotto Hilda 
Mulder Jan 

1942 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

De Cavel Rudolf 
Delahoutre Georges 
Meyfroot Willy 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Cleyman Victor 
Debourgh Carlos 
De Keyser Albert 
Denis Albert 
Omwal Fernand 
Vandewege Robrecht 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Buys William 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Petre Albert 

Wettenschappely'ke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Anthierens Georges 
De Groote Raphaël 
De Pessenier Fernand 
Dexters André 
H uyghe Michel 
Huysmans Hilaire 
Vanlandschoote André 
Verbeek Jozef 
Wesemael André 

Van Crombrugge Robert 
Van Hoegaerden Frans 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Chardome Marc 

Ingenieur Architect 

Rabstein lsidoor 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 

Bollengier Emiel 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Gyselynck Charles 
Van Raemdonck Roger 

Ingenieur Architect 

Van Coillie Victor 

Elektrotechnisch Ingenieur 

Bontinck Raoul 
Demaecker Paul 

Scheikundig Ingenieur 

D'Hondt Jeroom 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Van Severen Robert 
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Burgerlijk Ingenieur der Helevaut Herman Elektrotechnisch Ingenieur Geerinck Albert Scheikundig Ingenieur Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Mortier Jaak Van Haverbeke Henri Ingenieur (aanvullende proef) Textielnijverheid 

Bosch Firmin Verbeke Pierre Vosters Hany 
Verbruggen Georges Buckens Felix Pique Etienne Ingenieur der Burgerlijke Genie Werktuigkundig Elektrotechnisch Ingenieur der Burgerlijke Genie Scheepsbouwkundig Ingenieur De Mey Robert 

Wetenschappelijke graad Roman de Mettelinge Victor 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Goossens Eugeen Gregoire Jean-Marie 
Fechyer André Burgerlijk Conducteur Samuel André 

Scheepsbouwkundig Ingenieur Scheikundig Ingenieur Werktuigkundig Ingenieur Elektrotechnisch Ingenieur Declercq Gustaaf 
Demoen Robert Storme Guido (aanvullende proef) De Vogelaere Gaston Daem Roger 

Rombaut Gustaaf Lenain Emile 

1943 
1945 

Wettelijke graad Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Ingenieur Architect 
~ Wettelijke graad Lauwers Eugeen Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Gast Michel Bergmans Paul Maton Marcel 
Van Boven Gaston Mihalyfy Stephaan Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Verboven Robert Gauwe Roger 

De Mey Robert Van Horenbeeck Paul 
Vercruysse Carlos 

De Noos Amand Burgerlijk Mijningenieur 
Werktuigkundig Ingenieur Delefortrie Michel Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Dochez Eugène Eeckels Herman Burgerlijk Ingenieur Architect 

Vandervelden Hendrik Du Four Paul De Bruycker Amaat Flachet Emmanuel Bovijn Lucien 
Geerts René Schotte Louis Vanhoye Maurice De Leye Gaston 
Veeckman Gustave Steelandt Léon Burgerlijk Werktuigkundig Wetenschappelijke graad Van De Vloet Antoine Burgerlijk Werktuigkundig Ingenieur 
Elektrotechnisch Ingenieur Verbeemen Frans Burgerlijk Ingenieur der Ingenieur 

Loquet Emiel 
Burgerlijk Conducteur (aanvullende proef) Textielnijverheid 

Burgerlijk Ingenieur Architect (aanvullende proef) Dumon Alfred 
Buttiens Alfons Vanderbeken Roger Julien Lucien 

Burgerlijk Elektrotechnisch De Witte Leon Batjoens Andrien Bovijn Marcel Nicaisse Robert 
Ingenieur Donckers Jan Luchtvaart- en Autobouwkundig De Mol Jan Sanctorum Emiel 

Smet Louis Ingenieur (aanvullende proef) Wymeersch Julien 
De Keyser Marc Van Herrewege André 

Rombaut Edmond Burgerlijk Elektrotechnisch 
D'Holiander Georges Versele Roger Burgerlijk Werktuigkundig Wetenschappelijke graad Ingenieur 

Ingenieur 
D'Hooge Emiel Burgerlijk Conducteur 

Luyckx Leon Magnel Gustave 
1944 Backelandt Willy Tijtgat Pierre 

Burgerlijk Elektrotechnisch De Clercq Marcel Vincent Georges 
Ingenieur Menschaert Robert 

Tavernier Roger Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Scheikundig Ingenieur De Beider François Vandersteichel Robert 
Wettelijke graad De Brackeleir Marcel Verelst Louis De Meester Gérard Ingenieur 

De Haeck Robert François Lucien Westijn Roger Verlonje Wilfried Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 
Verstraete Alfons Jansen Reinerus 

Cosijn Roger T alpaert Paula 
1946 De Cramer Paul 

Delmotte Jean Wetenschappelijke graad 
De Wilde Marcel Burgerlijk Elektrotechnisch 

Burgerlijk Conducteur Fonteyne Albert Ingenieur 
De Cloedt Germain Vandepitte Daniel Wettelijke graad Poll Julien 

Van Lerberghe Paul Annez Jean Beatse Marcel Despriet Eugeen Van Der Noot Henry 
BiotJean Buyse Albert Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Fiers André Vanheule Vital 
De Ries Jean De Backer Maurice Fiers Philippe Verbanck Louis 
Herremans Marcel Devos William Blockmans Jean Henderick Armand 

tr 
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Burgerlijk Ingenieur Architect Van Aerde François Hoste Gaston Scheikundig Ingenieur Scheepsbouwkundig Ingenieur Elektrotechnisch Ingenieur 
Van Boeckel Marcel Van Schoote Alfred (aanvullende proef) (aanvullende proef) 

Cnops Jan Varendonek Dirk Aelterman Walter 
Burgerlijk Werktuigkundig Dam Hendrik De Winne Arthur Van De Velde Charles 

Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Metaalkundig Ingenieur Ingenieur Rahier Marcel 
Ingenieur (aanvullende proef) Vanden Bogaert Gilbert 

De Win ne Arthur Denecker Paul Van Hille Roger 

De Winter Paul Bovijn Lucien Van Trappen André 

Burgerlijk Elektrotechnisch Wetenschappelijke graad Burgerlijk Elektrotechnisch 
1948 Ingenieur Ingenieur 

Burgerlijk Conducteur 
Audiens Paul Berben Robert 
Btyssinck René De Coster Robert 
Decaesstecker Gustaaf Elektrotechnisch Ingenieur Wettelijke graad Burgerlijk Metaalkundig Ingenieur Ingenieur Architect 
Dejaegere Lucien Ingenieur der Burgerlijke Genie (aanvullende proef) 
De Sutter Henri Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Declercq Marcel Schippers Charles 
Lauwers Frans Coussee Jozef Boes Georges 

Adam Clément Burgerlijk Ingenieur der Werktuigkundig Ingenieur De Wulf Charles Textielnijverheid 
~ Van Damme Wilfried De Clercq Pierre 

Burgerlijk Ingenieur Architect 
Colyn Prosper Dutordoir Jozef 

Wetenschappelij'ke graad 
Piette Philippe 

Bogaert Willy Van Speybroeck Herman 

1947 De Groote Omer Burgerlijk Conducteur 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig Debeyser Jean 
De Cos ter Freddy Ingenieur Demeulemeester Roger 

Wettelijke graad Burgerlijk Werktuigkundig Wetenschappelijke graad Van De Velde Armand 
Ingenieur Jaquet de Haverskerke Georges Van Speybroeck Stephaan Scheikundig Ingenieur 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Burgerlijk Conducteur Verlende Henri 
Macharis Fernand Burgerlijk Elektrotechnisch Vostermans Marcel Colle Jan 

Bolland Henri Schamp Jules Cassiers Lodewijk Ingenieur 
Decuyper Marcel Stevens Robert De Pessemier Albert Ingenieur der Burgerlijke Genie Elektrotechnisch Ingenieur 
Demonie Daniel Van Buyten Frederik Verbeke Maurice Plehiers Pierre (aanvullende proef) 
Dengis Jan Van Dessel Georges Vercruysse Louis Serrure André Laukens André 
De Schryver Georges Waterinckx Leo Verheye Marcel T'Seyen Jan N eirinck André De Meester Gérard 
Dhaenens Benoit Vervaeke Frans Roelandt Stanislas ThoneJean 
D'Hont Emiel Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur der Burgerlijke Genie 
Fransen Thomas Ingenieur 
Gunst Georges Dompas Daniel 
Hine Henri Caulier Didier Smet Robert 1949 Stevens Willy Colle Jan Versluys Jacques 
ThoneJan De Clercq Herman 

Ingenieur Architect Vancraeynest Robert De Petter Gaston 
Vandenberghen Jan Ghysels Pierre 

Baetslé Valère Wettelij'ke graad Vandepitte Joris Hilgert Daniel Stappers Jacques Burgerlijk Elektrotechnisch 
Vervaet Roger Matthys Etienne Stengel Udo Strubbe Robert Ingenieur 

Sorber Serge 
Werktuigkundig Ingenieur 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Uytterhaegen Pierre 
Burgerlijk Ingenieur Architect Van Den Bossche Lionel 

Mschrift Pierre 
Vanhooren Johannes Buty Gilbert 

Vanden Bussche Urbain Vermander Antoon Buysschaert François 
D'Hondt Roland Claeyssens Michel Audenaerde Lucien Wigerinck Jan Clemens Frans 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Derese Gustaaf Cloquet Vincent Cnops Jacques 
Burgerlijk Scheepsbouwkundig Mahy Jacques Declercq Roger Burgerlijk Werktuigkundig Cnops Robert 
Ingenieur Verhoogen Willy De Kerpel Marc Ingenieur De Somer Pierre 

Elektrotechnisch Ingenieur Delmulle Frans De Wiest Jeroom 
Boehme Henri Burgerlijk Mijningenieur Desmet André Schrnidt François Gewillig Michel 
Plouvier Robert Deneef Henri HUYfhe Gilbert Van Lancker Leo Leurs Jan 
Vandeleene Albert Amelinckx Paul Sche straete William Verheugen Willy Van Avermaet Cam iel 
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Van Goethem Jan Rombaut Roland Burgerlijk Elektrotechnisch Scheikundig Ingenieur Burgerlijk Ingenieur der Scheepsbouwkundig Ingenieur 
Y senbaert Herman Verheye Pierre Ingenieur Textielnijverheid (aanvullend proef) 

D'Haenens Roland 
Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Ingenieur der Burgerlijke Genie Bataille Jan Mortier Maurice Verbreyt Fernand Van Craeynest Robert 

De Clercq Georges Pote Jeanne 
De Greef Frank Bostoen Freddy Goedertier Armand Vandenhove Leon Ingenieur Architect Elektrotechnisch Ingenieur 
Geens Georges De Clercq Henri Minnebo Jozef (aanvullende proef) (aanvullende proef) 
Tavernier Paul Mathieu Jacques Wallaert Jules 
Van Kerpel René Van Buynder André 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur De Schrijver Etienne Jacobs André Van Damme Pieter 
Wetenschappelijke graad Verstrepen Karel 

Caliauw Germain 
Burgerlijk Conducteur Burgerlijk Ingenieur Architect Ghysen Etienne 

Raes Maurice 
Beke Carlos Verdun Roger 

Scheepsbouwkundig Ingenieur De Ruelle Isidoor 
De Wispelaere Roger Burgerlijk Werktuigkundig (aanvullende proef) 
Laboureur Jacques Ingenieur 

Van Boeckel Marcel 1951 
Martens Fernand 
Naeye Juliaan Rogiers Lucien 

'; Rombaut Marc 

Wettelijke graad Schulze Robert Ingenieur Architect 

1950 Spruytte René 
Delanghe Jan Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Steyaert Carlos 

Tondeler Juliaan Hocepied Jean 
De Backer Fernand Van Damme Roger 
De Lancker Robert Van Poucke Marcel Werktuigkundig Ingenieur 

Wettelijke graad Ryckewaert Walter De Boos Jean De Paepe André Van Schoor Marcel 
Decreus René De Paepe Robert Van Wichelen Jacques De Craecker Lucien 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Burgerlijk Elektrotechnisch Swankaert Godfried Goossens Willy De Cuyper André 
Blonde Albert 

Ingenieur Verpaele Aimé Goubau Ivan Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Lombart Guy 
Impens Arthur T ollenaere Albert De Coninck Van Noyen Piet er Andries André Ingenieur der Burgerlijke Genie Lyppens Herwig De Laet Ferdinand Van Bockstaele Pierre De Jonghe André Claeys Jean Nachtergaele Robert Inghels Arthur Van Eeckhaute Jacques Dhondt Antoine Cliquet Maurits Backelandt Robert Somerling Herman Mertens Charles Dhondt Georges De BeuleJan Deproost André Storrer Jean Van Peteghem Arsène Elektrotechnisch Ingenieur Gunst Marcel De Schrijver Lucien Jacobs Roger Tison Gérard Lagrou Paul Dutre François La Grange Georges Vanderhaeghe Walter Burgerlijk Mijningenieur Bacho Tadeusz Lambotte Hendrik Hap Georges Mijncke Pierre Vanhooymissen Henri Bonnel Pierre Marchau Roger Landrieu Walter Moerman Gilbert Van Rymenant Marcel Gyselinck Willy Huysseune Paul Meerschaert René Schelfaut Gilbert Van Causenbroeck Roger Verbanek Roger Van Swygenhoven Hugo Kiesel Karel Robijn Etienne Vanden Berghe Marcel Wille Jacques Verhees Frans Van Kerrebrouck Alex Vanheessen Herman Van De Voorde Gaston Burgerlijk Scheepsbouwkundig Van Hoyweghen Florimond Van Mechelen Guillaume Ingenieur Scheikundig Ingenieur Van Kerckhove Hubert Van Poucke Herman Ingenieur Architect Wetenschappelijke graad Voet Raymond Watteyne Serge Cuypers Edward Dewulf Aimé Ritzen Jan Burgerlijk Conducteur Wijlaers Lucien Burgerlijk Ingenieur Architect Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Burgerlijk Werktuigkundig 

Van Steenbergen Edward Werktuigkundig Ingenieur Ingenieur Braet Aurele Ingenieur Architect 
Mau Henri Decuyper Guido (aanvullende proef) 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig De Ruyttere Frans Haems Paul Derolez Paul 
Ingenieur Burgerlijk Mijningenieur Vanderfaillie Louis Meeremans Edwin Bibauw Tancrede 

Verstraeten Pierre Burgerlijk Elektrotechnisch Seynhave Joseph 
Bogaert Oswald Augustyn Jozef Ingenieur Van Den Bossche Hervé Burgerlijk Elektrotechnisch 

Elektrotechnisch Ingenieur Vanquickelberghe Ferdinand Ingenieur (aanvullende proef) 
Burgerlijk Werktuigkundig Wetenschappelijke graad Braeckman Fernand 
Ingenieur Coppens Armand Ingenieur der Burgerlijke Genie D' Anvers Gilbert Burgerlijk Conducteur De Pourcq Etienne De Baets Erik D'Anvers Gilbert Huys Albert Maes Gabriel Broes Karel De Backer Gilbert Bockaert Timon Meyvaert Frans Nackaerts René Buysse Hubert 

• 
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1952 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Cassiman Leonard 
De Coninck August 
De Munnynck Marc 
De Pourcq Roland 
Derveaux Godfried 
Dumont Willy 
Gillemon Fernand 
Heyndrickx Y olande 
Mertens Jaak 
Meyns Roger 
Mortelmans Fernand 
Rasschaert Roger 
Schatteman Laurent 
Schotte Paul 
Storrer Freddy 
Stranger Frans 
Van Ghijseghem Jozef 
Vanheel Achiel 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Ingelbrecht Jaak 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Bossaert Jan 
Brabant Guy 
De Groote Marcel 

1953 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Dechaene Robert 
Deprost Léon 
De Wandel Nestor 
D'Haenens Arnold 
Goosens Paul 
Leterme Jules 
Renders Jozef 
Rylant Willy 
Sackesijn Hendrik 
Soete Jozef 
Spotbeen Fernand 

De Schepper Roger 
Martens Roger 
Rijckebusch André 
Tanghe Georges 
Van Meenen Jacques 
Verbeeck Maurits 
Verven ne Jules 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Bock Arnold 
Huys Gérard 

Burgerlijk Mijningenieur 

Ramon Roger 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvuIlende proet) 

Van Peteghem Arsène 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Soenens Guido 
Vandenberghe William 
Vandenborre Robert 
Vermaercke Hubert 

Vander Linden Jean 
Vandooren Herman 
Van Huele Jean 
Velghe Julien 
Vermeulen Paul 
Verougstraete Pierre 
V rancken Henri 
Willems Michel 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Gobin René 
Taelman Norbert 
Vandenberghe Willy 
Vermeersch Alfred 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

De Langhe Roger 
Malaisse Frans 
Sprangers Raymond 
Steyaert Carl 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Claeys Gérard 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Devogelaere Antoon 
Kalichman Rouf 
Ruytinx Jacques 
Thys Maurice 
Ven nik Joost 

• '. 

Burgerlijk MetaIlurgisch Ingenieur 

Strijbol Alfons 

Scheepsbouwkundig Ingenieur 
(aanvullende pro et) 

De Greef Dominicus 

Elektrotechnisch Ingenieur 
(aanvuIlende proet) 

De Cuyper André 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur . 

Van De Vel Louis 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Polet Herman 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Baeyens Edmond 
De Baets Michel 

Pintelon Marc 
Staelens Sylvère 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

DenieJean 
Dupont Joseph 
Pauwels Karel 
Schoonvliet Raoul 
Van Den 'Berghe Jan 
Van Mulders Jozèf 
Willems Oswald 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Boucart Jacques 
Broeckhove Walter 
Froment Gilbert 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Van Eeghem Jan 

1954 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

De Meyer Roland 
Demoen Johan 
Deproost Fernand 
Jonckheere Armand 
Lenaerts Frans 
Lobelle Charles 
Marchau Robert 
Moelaert Marcel 
Moens Joris 
Mortier Gaston 
Proth Roger 
Vandierendonck Louis 
Van Nimmen Alfons 
Van Risseghem Georges 
Vinckier André 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Haegebaert Jan 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Ferdinande Valère 
Mainil Henri 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvuIlende proet) 

Dumont Willy 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Janssens Leopn 
Lapere Willy 
Rousseau Xavier 
Van Den Hende Arnold 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Decoene Paul 
De Groeve Jacques 
De Meunynck Pierre 
Kennof Gilbert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Moons Hugo 
Pauwels Frans 
Schoonvliet Etienne 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Magerman Paul 
Van Den Eynde Hugo 
Vanden Hecke Christian 
Van De Putte André 
Vandewiele Georges 
Vanquickenborne Raoul 
Van Ruymbeke Roger 
Vermeersch Robert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Cleppe Raymond 
Debonnet Antoine 
Devogelaere Lucien 
Deweerdt Hubert 
T ermote Alois 
Vanaverbeke Carlos 
Vandevyvere André 

Burgelijk Ingenieur Architect 

De Waele André 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Adriaensen Oswald 
FolIet J ér6me 
Lombart Antoine 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

De Vos Jean 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Cardon Emmanuel 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Ridder Louis 
Maseele Alois 
Pattijn Hendrik 
Simoens Willy 
Verhelst Johan 

Burgerlijk Mijningenieur 

Blomme Daniel 
Litiere Pieter 
Troch Roger 
Van Middelem Roland 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Claeys Roger 
De Knibber Georges 
Devriendt Hubert 
Gevaert Herman 
Roels Edmond 
Van Sande Frans 
Verstraete Raphaël 



342 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Bearzatto Remo 
Declerck Karel 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Beulcke Jacques 
De Schrijver Vincent 
Navez Jean 

1955 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Boucquet Paul 
Charon Yves 
Cla.eys Christian 
Claeys Gérard 
Cnockaert Lucien 
De Brabander Gérard 
Debyser Willy 
De Smet Jacques 
Frimout Willy 
Minne Roland 
Rousseff Alexandre 
Servaes Paul 
Stevens Edmond 
Steyaert Willy 
Van De Vyver Lucien 
Verkeyn André 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Desmet Vivian 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Gezels Robert 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Allaeys Urbain 
Carette Germain 
Kruithof Albert 
Rooze Hendrik 
Rossaert Edgard 
Steenhout Oscar 
Van Ginneken Lucien 
Van Overberge Arthur 

Steverlynck Adolf 
Vervaet Edmond 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Bral Georges 
Stevens Lesli 
Van Ghyseghem Willy 
Van Holst Henri 
Verghote Gilbert 

Van Wormhoudt Marc 
VromanJan 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

De Batist René 
Meyns Gérard 
Muller Henri 
Ulens Marc 
Van Meenen Edmond 
Verhaeghe Raoul 
Vermeersch Willy 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Boitselier Urbain 
De Deygere Antoine 
Lauweryns Jean 
Libert Daniel 
Soenen Michel 

Burgerlijk Mijningenieur 

Van Robaeys Frans 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Maeseele Alois 
Verelst Johan 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

De Jong Frans 
De Vlieg ere Désiré 
Hofman Julien 
Lambert Hilaire 

Verhegge Paul 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 
(aanvullende proef) 

Julien Lucien 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Sprangers Raymond 

Masschelein José 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Lambert Jacques 
Van De Velde Robert 
Verstraete Jacques 
Wustefeld Alfred 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Leeuwerek Marcel 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Fielibert Jozef 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Libbrecht Gaspard 
Mortreu Raymond 
Snauwaert Walt er 
Van De Meersche Jan 
Van Merris Michel 
Vynckier Georges 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Vermeulen August 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

De Lancker Robert 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Troch Roger 

= 

1956 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Bernard Jean 
Boucherie Joseph 
BuyckJohn 
Cole Guido 
De Meester Amold 
De Schrijver Marc 
De Vloo Wilfried 
Dossche Marc 
Laroy Paul 
Noe Antoon 
Spruytte Paul 
Van Damme Julien 
Vandooren Daniel 
Vercruyssen Julien 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Soubry Fernand 
Vandorpe Joseph 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Braems Constant 
De Pecker Robert 
Rombaut Hendrik 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

De Geest Wilfried 
De Keyser André 
De Maere Willy 
Goeteyn Daniel 
Jonckheere Charles 
Maerten Frans 
Q!lataert Didier 
Ronse Willy 
Van Acker Etienne 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Bouckaert Jacques 

Claus Alfons 
Coquyt Gilbert 
Deleu Antoon 
Langeraert Lueien 
Schulze Guy 
Vanmassenhoven Gilbert 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Bels Albert 
Deknock Frans 
D'Haene Willy 
Dilewijns Jozef 
Kerres Paul 
Vercruysse Edgar 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

De Cleene Willy 
Maertens Ignace 
Van Melle Jacques 

Burgerlijk Mijningenieur 

Delbrouck Erik 
Smis Guido 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Somerling Herman 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Soenen Michel 

Wetenschappelij'ke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Bouckaert Paul 
Mortier Guido 
Pans Walter 
Parasies Florent 
Van De Velde Gaston 
Verstraete René 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Janssens de Bisthoven Jean 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Demaegt Paul 
De Pelsmaeker Frans 
Van Den Bogaert Leo 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

De Landsheer Pierre 
Van Daele Leo 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Bequé Robert 
Jaquet Yves 
Spiessens Willy 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Delori Jacques 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Heiremans Robert 

Burgerlijk Ingenieur der 
Textielnijverheid 

Langeraert Roland 
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1957 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Bouché Roland 
Catrysse Willy 
Cattoir André 
De Moor André 
J ongbloet Jan 
Mertens Roger 
Paeye André 
Rathé Jacques 
Steyaert Albert 
W attijn Walter 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Van Damme Herman 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Boucquillon Luc 
Coigne Ivan 
Decuypere Raphael 
Lampens Gilbert 
Storm Frank 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Boonaert Marc 
Cosaert Roland 
De Kinder Wilfried 
Lescrauwaet Yves 

1958 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Backelandt Victor 
Bultinck Robert 
Ceusters Julien 
Coppens Marcel 
De Rudder Jacques 
De Wulf Eric 
Thijs Roger 
Van Hauwaert Jacques 
Vyvey Marcel 

Naessens Frank 
Schoon Herman 
Schoonjans Hilaire 
Taeyrnans Paul 
Van Hove Emiel 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Aerts Ernest 
De Smet Paul 
De Vos Edmond 
Van Moerkerke Marc 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Benoot Adolf 
Delbeke Louis 
Joosten Marius 
LaenenJean 
Lathioor Romain 
Verschoore Koenraad 

Burgerlijk Mijningenieur 

Neyt Gérard 
Staelens Bertrand 
Verbrugge Joël 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

De Meyer Gilbert 
De Moor Hugo 
De Vogelaere Walther 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

De Coster Omer 
Deneweth Jozef 
Plas man Carlos 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Verhoest Johan 

Dhondt Robert 
Parmentier Donatien 
Soenens Herman 
Van Cauwenberghe Carlos 
Vandevyvere Ernest 
Van Parijs Julien 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

De Breuck Paul 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Koller Christiane 

Burgerlijk Werktuigkundig '; 
Ingenieur 

De Beer Paul 
Muller Jean 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Decadt Frans 
Hanet Fernand 
Lippens Stefaan 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Van Audenhove Jean 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Luypaert Pieter 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Declerck J eroom 
De Vriese Koenraad 
Lannoye Gaston 
Verhuist Roger 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Abbeloos herman 
Baeskens Antoon 

Braun Jean 
Herman Guy 
Marchau Michel 
Raes André 
Tombal Urbain 
Vanden Steen Ghislain 
Vangeel Jacques 
Vereecke José 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechisch Ingenieur 

Delva Guy 
Deschamps Jean 
Heyse Gérard 
Lagaisse Romain 
Maine Norbert 
Slaghmuylders Eric 
Steyaert Guy 
Verhaest Frank 
Vinckier Robert 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Brinckman Erik 
Louagie Pierre 

1959 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Coen Ivo 
De Decker Oscar 
Delbeke Claude 
De Paul Daniel 
D'Haluin Hugo 
Sabbe Fernand 
Slock Roland 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Vereecken Albert 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Goegebeur Erik 
Schram Frans 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Lava Louise 

RooseJohan 
Van Cauwenberghe Achiel 
Willemen Gustaaf 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

De Groote Roger 
Lescrauwaet Marc 
Meersseman Jean 
Orgaer Willy 

Burgerlijk Mijningenieur 

Lagrain Carlos 

Burgerlijk Ingenieur der 
Textielnijverheid 

Couckuyt Daniel 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Bouderez Roland 
De Moor Robert 
Devroe Siegfried 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Ardijns Willy 
Borremans Yves 
Carteus Marc 
Gooris André 
Hamerlinck Adrien 
Hoebeke Guy 
Lammertijn Georges 
Langie Paul 
Moerman André 
Roelandt Roland 
Van Sluys Robert 
Vermoesen Isidoor 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Desaegher Pierre 
Devlies Danny 
Dombrecht André 
Jacobs Paul 
Vandevelde Willy 
Weinberger Marc 
Wessels Jacques 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Van Hoecke Paul 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Van De Casteele Johan 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Barbier Jozef 
Van Damme Jacques 
Van Haren Jacques 
Voortman Michel 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Daelman Achile 
Vander Donckt Germain 
Vyncke Werner 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Ongena Theo 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Malfait Christiaan 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Comhaire Albert 
Lippens Martial 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

DesmitJan 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Lataire Robert 
Soregi Laszlo 
Thienpont Pierre 
Verschelden Jean 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

De Loose Roger 
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Delori Philippe 
Neyrinck Rudolf 
Pattyn Roger 

1960 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Coppens Claude 
Redant Willy 
Van De Sande Raymond 
Vervenne Paul 
Werquin Jacques 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

De Lembre Roland 
De Wilde Jean 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Brutsaert Rudolf 
François Werner 
Hoffbauer René 
Leveugle Willem 
Mattheeuws Marc 
Van Duyse Didier 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Boerjan Werner 
Bruyland Ignace 
Bulens Robert 
Callemin Roger 
Coppens Leon 
De Bie Guido 
De Muyt Herman 
Derouck Christian 
De Wael Marc 
De Weer Laurent 
François Guido 
Kennis Paul 
Matthijs Baldewijn 
Pauwels Herman 
Pauwels J ean-Pierre 
Segaert André 
Vandromme André 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Boschman Hector 
De Paepe Jean 

Van Sande Jacques 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Baekelandt Pierre 
Boerjan Ludo 
Bourdeaud'hui Etienne 
Bruyneel Herman 
Dhondt Nestor 
Goossens Herman 
Jacobs Martinus 
Lodewijckx Romain 
Pauwels Constant 
Surmont Joseph 
Tavernier Eric 
Thuysbaert Leon 
Van De Cloot Gustaaf 
Van De Walle Dirk 
Vanmassenhove Fernand 
Vermeire NoëI 
Veys Michel 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Saeytijd Leopold 
Pijcke Herman 
Vereecken Gilbert 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

De Neve Joseph 
De Wilde Lucien 
Govaert Paul 
Vandenbussche Robert 

Burgerlijk Mijningenieur 

Pattyn Roland 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Deknock Frans 
Dilewijns Jozef 
Simoens Willy 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Daese Etienne 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Van Hoecke Paul 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Coenegrachts Henri 
Minnaert Roland 
Verstraeten François 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Bouquet Pierre 
Gryson Antoon 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Brasseur Robert 
Vermeersch Charles 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

De Kemmeter Hubert 
Haegeman Frans 
Lantsoght André 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Cannoot Jean-Pierre 
De Vuyst William 
Dhondt Paul 
Ingels Hendrik 
Lucq Carlos 
Mertens Freddy 
Renard Oscar 
Struye de Swielande Etienne 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

D'Haluin Hugo 
Van Damme Jacques 

Luchtvaart- en Autobouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

De Loose Roger 

1961 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Depauw Victor 
De Ridder Willy 
Merckaert Gerard 
Moortgat Marc 
Roelandt Jan 
Van Acker Arnold 
Van Acker Eric 
Van Bastelaere Edgard 
Van De Putte Jean-Marie 
Verstraete Jacques 
W alraed t Jean 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Declercq Herwig 
Geerts Karel 
Van Walleghem Fernand 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Beyen Roland 
Deboyser Roger 
Jonckheere Hendrik 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Boone Jan 
Hellebaut Maurice 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Cruyt Philippe 
Magerman Marc 
Van Hulse Jacques 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Baeyens Etienne 
Boudegem Erik 
De Graeve Marcel 

Maes Daniel 
Moerman Patriek 
Raes Robert 
Seyns Willy 
Sys Wilfried 
Van Bosstraeten Cyriel 
Van Den Bossche Guy 
Van Loock Walter 
Vercammen Gustaaf 
Wouters Karel 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Baert Jules 
Bruynooghe Marc 
Dekoninck Carl 
De VriendtJean 
Dubois Marc 
Martens Antoine 
Schouwaerts Willy 
Selleslagh Eduard 
Severeyns Joseph 
Ulens Stanislas 
Van Raemdonck Christiaan 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Meulemeester André 
De Visser Erik 
Verschuere Willem 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Casteels Florent 
Govaert Erik 
Janssens Roland 
Vercauteren Marc 

Burgerlijk Mijningenieur 

De Bels Marc 
Van Nuffel Benoni 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende Proef) 

Clarys Alex 

Van Cauwenberghe Achiel 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Van Damme Jacques 
Zwaenepoel Boudewijn 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Bernard Jan 
Cnops Luc 
De Keghel Pierre-Paul 
De Vriese Adel 
Ducate Paul 
Huybrechts Roger 
Verspeelt Paul 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Bekaert Claude 
Bernard Jan 
Raes Herman 
Uvyn Gerard 
Van Cauwenberghe Raphael 
Van Den Bussche Georges 

347 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Altmann Paul 

Burgerlijk Ingenieur der 
Textielnijverheid 

Van Damme Dominique 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Bouche Roland 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Vanmassenhove Fernand 
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1962 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Browaeys Georges 
Buydts Hugo 
Creytens Peter 
De Nil Marc 
Dooms Arthur 
Peirs Giovanni 
Sobrie Aubin 
Vandenbroele Erik 
Vandepitte Herman 
Van De Putte Paul 
Vormezeele Frank 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

De Schryver Kurt 
Lagast Arthur 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Beaumont Robert 
De Bruyn Willem 
Ghyoot Louis 
Hey Walter 
Vleurinck Didier 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Dewerse Marcel 
Franchois Hedwig 
Jacobs René 
Traest Laurent 
Van Aken Charles 
Van Leuven Julien 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Acke Antoine 
Barbary Roland 
Boddaert Marc 
Catteau Roger 
Coosemans Francis 
Danneels Firmin 
De Leeuw Seraphin 
Deleye André 
De Loore Luc 
De Mets Yvo 
Dhondt Ignace 

Gazelle Didier 
Kesteloot Jan 
Peters Robert 
Rigaux Pierre 
Sys Arnold 
Thoen Roland 
Van Dorpe Julien 
Van Laere Herman 
Verbiest René 
Verstraete Robert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Bruyland Hilaire 
Coppens Francis 
Depaemelaere Daniel 
De Poucques Pierre 
Deroo Herman 
Devriendt Prudent 
Duytschaever Dirk 
Holvoet Marc 
Huybrechts Willem 
Kemel Noe! 
Meyns J oannes 
Rauwoens Jan 
Stockman Godfried 
Suy Claude 
Tuypens Marc 
Van De Populiere Adrien 
Van Neyghem Jean 
Vansteenkiste Ghislain 
Verheyden Luc 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Bergmans Jan 
Brabants Urbain 
De Wilde Karel 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Sorel Bernardus 
Symoens Reginald 
Vermeersch Joris 

Burgerlijk Mijningenieur 

De Lange Etienne 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvulllend proef) 

Dekoninck Carl 

Tavernier Eric 
Van De Walle Dirk 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Lippens Martial 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Pattyn Roland 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

De Buck Marcus 
De Kegel René 
Roegies Marc 
Verheecke Victor 

Ingenieur Architect 

De Corte Marc 

Werktuigkundig Ingenieur 

De Veene Willy 
Lammineur Pierre 

Elektrotechnisch Ingenieur 
(sterkstroom) 

Verhoye Lucien 

Elektrotechnisch Ingenieur 
(zwakstroom) 

Ducheyne René 
Van Uytven Guido 

Scheikundig Ingenieur 

De Bie Marcel 
De Boodt Hugo 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Selleslagh Eduard 

1963 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Baeskens André 
Belmans Hugo 
De Somer Marc 
Frimout Carlos 
Hatse Carlos 
Heyrman Hugo 
Kint Eric 
Rossey Fernand 
Van De Gejuchte Guy 
Van Den Houwe Cyriel 
Vanderheyden Johan 
Verbinnen Walter 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Steurbaut Adrien 
Thomas Paul 
Weekx Alfons 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Defrancq Charles 
De Ridder Franciscus 
Herreman Herman 
Moreau Willy 
Raes Herman 
Schelck Pierre 
Schoofs René 
Vanbrussel Johan 
Van Damme Jan 
Van Hoecke Johan 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Van Den Broeck Hugo 
Van De Vijvere Odile 
Van Durme Mark 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Baert Daniel 
Bartholomees Gilbert 
Caers Frans 
Clareboudt Joris 
Cuperus Jan 
Dheere Roland 
Everaert Raphael 
Feys Guido 

Frimout Dirk 
Gorlé Dirk 
KeulIer Freddy 
Keygnaert Reginald 
Luca Willy 
Martens Hubert 
Nolf Jean-Marie 
Raes Werner 
Staelens Jean 
Van Den Eynde Roland 
Van De Vijvere Odile 
Van Driessche Lucianus 
Van Geert Roger 
Van Lierde Herman 
Vansevenant Werner 
Vantrois Yvette 
Vercruyssen Daniel 
Vergote Albert 
Veys Georges 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Arteel Werner 
Defloor Raymond 
Derycke Jacques 
De Viaene Roger 
D'Haeyer André 
Lietaert Frans 
Malfait Roselain 
Meers Urbain 
Soene Lucas 
Soenen René 
Willems Jacques 
Willems Jan 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Benoit Antoine 
Caestecker Erik 
Decorte Joël 
De Sutter Pierre 
Vandenbunder Herman 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Beyne Erik 
Decuypere Freddy 
Degraeve N oël 
Verstraelen Jacques 

Burgerlijk Mijningenieur 

Hendrickx Frans 
Schoonacker Jean 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

De Mets Ivo 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Vansteenkiste Ghislain 
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Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Bergmans Jan 
Brabants Urbain 
Devriendt Jean 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Beeckman Jean 
De Brauwer Leon 
De Hondt Guido 
Deproost Leon 
De Saeger Herman 
Petit Marc 
Roets Alex 

Ingenieur Architect 

Aerts Robert 
Callens Om er 
Mertens Johan 

Werktuigkundig Ingenieur 

Beel Willy 
Callier Alexis 
Ghys Roland 
Mattan Jacques 
Ongena Luc 
Vauterin Karel 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Cornillie Oswald 
De Bosscher Wilfried 

ODe Keyser Christian 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Delori François 
Huylenbroeck Jan 
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Scheikundig Ingenieur 

Desschans Didier 
Maes Eric 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Brasseur Jean 
Ferdinande Hendrik 
Hamers Raymond 

1964 

Wettelijke graad 

Burgelijk Bouwkundig Ingenieur 
Boone Pierre 
Hostens Joseph 
Latte Tristan 
Lierman Norbert 
Matthijs Joannes 
Polet Michel 
Rochtus François 
Silence Paul 
Stevens Paul 
Thomas Raoul 
Van Den Broeck Frans 
Verdoodt Jozef 
Verhoeven Karel 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

De Cuyper André 
De Pot mark 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Cappon Frans 
Heeremans Carl 
Van Boxstael Jules 
Van Cauwenberghe Leopold 
Van Geluwe Thierry 
Van Hoof Willem 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Declercq Herman 
De Gryse Roger 
De Koker Marc 
De Letter Johan 
Eloot Jozef 
Huys Raoul 
Janssens Maurice 
Lapauw Freddy 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Van Cleemput Thomas 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
(aanvullend proef) 

Altmann Paul 

Lippens Guido 
Saerens Jean-Pierre 
Scheldeman Frans 
Senoc Marcel 
Tanghe Roger 
Trioen Jozef 
Vandenbroucke Arnold 
Van Hees André 
Van Merris Xavier 
Van Watermeuien Johan 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Baelen William 
Belaen Eric 
Bouckenooghe Jean-Marie 
Cornelis Pieter 
Daneels Axel 
De Reuek Jean-Paul 
De Troch Yves 
Devooght Frans 
Forret Willy 
Goossens Antoon 
Kemp ene ers Raymond 
Michielsens Jean 
Noldus Eric 
Thomas Wilfried 
T ournoy Willy 
Van Den Bossche Diederik 
Van Houtte Noë! 
Verhoeven Julien 
Verpoort Lueien 
Vrielynck Dirk 
Waegenaere Renée 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Buekens Alfons 
De Rademaeker Edward 
Lombaert Lucien 
Standaert Roger 
Van Asch Walter 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Franchois Hedwig 
Huybrechts Willem 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Denecker Paul 
Mortier Roland 
Rabaut Gilbert 
Verhaeghe Luc 
Wyns Willy 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Moreau Willy 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (aanvullende proef) 

De Visser Erik 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Wettinck Emiel 

Wetenschappelijke graad 

Ingenieur der Burgerlijke Genie 

Allaert Jozef 
Mollet Guy 
Van Nieuwenhove Geo 

Ingenieur Architect 

De Brabander Dirk 
Phlips Pieter 

Natuurkundig Ingenieur 

Vanderstukken Robert 
Van Sassenbroeck Jan 
Van Wichelen Simon 

Werktuigkundig Ingenieur 

Coutant Charles 
Van Heyghen Daniel 
Verbrugghe Eric 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

De Breuck Pierre 
Fontaine Laurent 
Vanpoucke Marcel 

1965 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Buyse William 
Cosyn Raphael 
Criel Paul 
Deblaere Georges 
De Kegel Etienne 
Hoorelbeke Bernard 
Lewin Jean-Claude 
Roman Ramon 
Sorel Jean-Pierre 
Van Bastelaere Ghislain 
Vanden Borre Daniel 
Van Den Hende Daniel 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Beyst Herman 
Debbaut Hans 
T erryn Wilfried 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Bonami Dirk 
Catry Charles 
Huyghe Freddy 
Lefevere Marcel 
Maenhout Trifon 
Peters Jean-Claude 
Provoost Stefaan 
Staes René 
Van Den BrulIe Paul 
Vandersteene Zeger 
Van Hoecke Ranald 
Van Vooren Marc 
Verschaore Reinhart 
Willems N ad 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Michiels Pierre 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Cuperus Jan 
Degraeve Noël 
Soenen Lucas 
Van Den Broeck Hugo 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Buyttebier Frans 
Ceulen Hendrik 
Claeys Robert 
De Bruecker Carl 
D'Hulst Paul 
Dieltjens Paul 
Dierckens Marcus 
François Kamiel 
RedeeJohan 
Strubbe Gilbert 
Van Der Eyken Franciscus 
Vanderheyden Diederik 
Van Hauwaert André 
Van Steenkiste Johan 
Wissaert Roland 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Boel Jan 
Coupé Guido 
De Backer Jacques 
Deplancke Johnny 
Dermaut Jozef 
Deschoolmeester Dirk 
D'Haeyer Pieter 
Hoffman Ghislain 
Kinoo Etienne 
Laureys Etienne 
Thys Roland 
Van Damme Patrick 
Vandenbussche Jozef 
Van Geluwe Marc 
Van Lil André 
Van Overloop Marc 
Van Robaeys Piet er 
Van Wauwe Walter 

Verbeeren Jan 
Willems Frans 
Willems Yves 
Zwaenepoel Roger 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Bieseman Guido 
De Groof Willy 
De Swaef Garvey 
Hosten Lucien 
Lauwers Eddy 
Logghe Joost 
Michiels Paul 
Rommel Luc 
Vandaele Hugo 
Van Damme Christiaan 
Vandenbrande Daniel 
Van Den Meersschaut Jacques 
Verleye Robert 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Lamont Julien 
Piret Norbert 

Burgerlijk Mijningenieur 

Van Parijs Aster 

Burgerlijk Ingenieur der 
Textielnijverheid 

Brasseur Yves 

Burgerlijk Ingenieur Architect 
(aanvullende proef) 

De Samer Marc 
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Burgerlijk Werktuigkundig Mertens Nico Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Wetenschappelijke graad Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 
rngenieur (aanvullende proef) Vincart Jules (aanvullende proef) 

De Baets Robert Burgerlijk Conducteur Willem Arnold 
Van Aken Charles Elektrotechnisch Ingenieur Mattan Jacques Devloo Hein 

Sonck Geert Tibergijn Luc Burgerlijk Scheepsbouwkundig 

Maerten Wilfried 
Nucleair Ingenieur Wettinck Emiel Ingenieur (aanvullende proef) 

Wetenschappelijke graad (aanvullende proef) Ingenieur Architect 
Burgerlijk Mijningenieur De Paepe Hugo 

Ingenieur Architect Burgerlijk Scheepsbouwkundig Goossens Herman De Nys Yves Van Robaeys Pieter 
Ingenieur (aanvullende proef) Noldus Erik Huyghebaert Frans Laurent Pierre 

Boterdaele Pierre Van Boxstael Jules Nucleair Ingenieur 
Fraeye Herman Blomme Raymond Van Loock Walter Ingenieur der Burgerlijke Werktuigkundig Ingenieur (aanvullende proef) 

Bouwkunde (aanvullende proef) 
Sonck Willy Casteels Florent 

De Clercq Charles Van Den Broeck Herman Denecker Paul 
1966 Moerman Patrick 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Scheikundig Ingenieur Van Bosstraeten Cyfiel 
(aanvullende proef) Zwaenepoel Roger 

De Cos ter Herman 
Wettelg'ke graad Duwel Stefan Priem Wouter 

~ 
Dhaese Gaston 

Duyck Marc Q!lirijnen Ludo 
Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Gelper Richard Raveel Pierre 

Heyndrickx Luc Selleslags Frank 
De Busschere Jacques Marrecau Willy Six Guy 

1967 Dedeyne Richard Rosseneu Fernand Van EIst Herman 
De Vleminck Willy Steverlynck Jozef 
Donck François Van Belle Ghislain Burgerlijk Werktuigkundig 
Fontaine Lucien Vandierendonck Georges Elektrotechnisch Ingenieur 
Kerckaert Pierre Vanhecke Mark Wettelijke graad Burgerlijk Werktuigkundig Desmet Bernard 
Raes Ivan Van Steenbergen Leon Beeckman Rudy Ingenieur De Wilde Jacques 
Steyaert Luc Verdonck Johan Bex Willy Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Jordens Johny 
Strumane Freddy Bijn Willy Beel Marc Lauwers Joannes 
Uyttenhove Paul Burgerlijk Elektrotechnisch Boute Raymond Almey Frans Belpaire Raymond Meirsschaut Simon 
Wittemans Albert Ingenieur (sterkstroom) Decoussemaeker José Bambust piet Clapdorp Fernand Moerman Johan 
Zwaenepoel Freddy De Maertelaer Guy Brackenier Patrick Degryse Bernard Nielandt François 

Bogaert Pierre Dhuyvetter Germain Carpentier Roland Dendauw Erik Vangierdegom Roland 
Burgerlijk Ingenieur Architect Callier Frank Dhuyvetter Robert De Backer Hugo De Pauw Guy Wanzeele Raphael 

Pinson Albert Gelders Ludo De Bruyn Johan De Somere Johan Wuijts Hugo 
Andries Daniel Valentijn Jacques Herreman Leo De Coninck Raymond Dossche Daniel 
Debacker Jan Van Herzeele Paul Herteleer Rudy De Jonghe Anthony Koeklenberg Ivo Burgerlijk Werktuigkundig 
Demol Herman Monnoye André Demey Willy Lipschutz Eli Elektrotechnisch Ingenieur 
Van De Casteele Anne-Marie Burgerlijk Elektrotechnisch Pro th André De Muynck Gilbert Merchiers Eddy 
Van Soens Raymond Ingenieur (zwakstroom) Roggeman Christian Desmedt Gilbert Mortier François Daens Louis 

Van Den Bossche Alfred Fremout Johan Pertry Marc De Cock Johan 
Burgerlijk Scheepsbouwkundig Acke Willy Van Remortel Jacques Heirman Werner Schittecatte Marc De Keukelaere Daniel 
Ingenieur Bruyneel Filip Verdonck Gérard Mangeleer Hervé Van Den Abeele Joannes De Lange Guido 

Christiaens Eddy Vuylsteke Gérard Meersschaut Hedwig Vandenbroucke Gérard De Ridder Urbain 
De Backer Willy Clays Dirk Wielandts Jacques Nemegeer Dirk Van Den Meerschaut Guido Martens Pau! 

De Baere José Terry Lucas Van Hoecke Hubert Roels Noë! 
Burgerlijk Werktuigkundig De Berdt Herman Thibaut Wilfried Vanhoenacker Eric Vandesonneville Daniel 
Ingenieur Dehertogh Jean Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Timbremont Marcel Vanneste Hubert Vandevelde Paul 

Erauw Herwig Van Damme Raphael Verleyen Marc Van Gucht Albert 
Boddaert Paul Lambert Marc De Paepe Claudine Vandenbussche Eric Vanhulle Roland 
Bonte Luc Maes Ludwig Derbaix André Van De Rostyne Robert Burgerlijk Elektrotechnisch Vermeire Jean 
Callebaut Hedwig Malchair Jean-Marie Gunst Louis Van Overschelde André Ingenieur (zwakstroom) 
Cooreman Louis Mees Guido Pattheeuws Johan Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
Degryse Daniel MichieIs Edouard Theelen Jean Burgerlijk Ingenieur Architect Cardon André 
Delrue Lionel Milgrom Elie Van de Sijpe Henri Cardon de Lichtbuer Philippe Bienvenu Jean Marie 
De Rycke Hans Opdebeeck Christiaan Van Geyt Jozef Cloquet Marc Clevers Jozef De Canck Herwig 
Dobbelaere Jozef Pottilius Roger Van Welsenaere Ronald Huyghebaert Yvan De Clercq Gunther De Coster Willy 
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De Moerloose Roger Burgerlijk Elektrotechnisch Burgerlijk Elektrotechnisch Deprettere Edmond Dessomviele Hans Mommens Marc 
De Wasch Armand Ingenieur (aanvullende proef) Ingenieur (zwakstroom) Dierieck Claude De Vuyst Pierre Westen Joseph 
Helderweirt Marc Goossens Luc Gillon Patrick 
Labeeuw René Baekelandt Pierre Callebert Jan Govers Antoine Goeminne Paul Burgerlijk Mijningenieur 
Maenhout Frank Lippens Carlos Ingelaere Luc 
Martin Pieter Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Meganck Paul Janssens Eugenius Verraest Cados Pede Guido Wetenschappelijke graad Mestdagh Jean-Pierre Marist Fernand 
Van de Maele Guy Mertens Pau! MolletJohn Noppen Wilfried Burgerlijk Ingenieur der Vandevoorde Roger Burgerlijk Conducteur Muyle Eddy Pringiers Pierre Textielnijverheid Verhelst Daniel Burgerlijk Scheepsbouwkundig Muyssen John Rottiers Henk 

Walraet Dirk Ingenieur (aanvullende proef) Van Beeek Walter Van Biesebroeck J osé Haentjens Marc Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Vander Linden Raphaël Van Cauwenberghe Herman 
Ingenieur der Burgerlijke Genie Eloi Fernand Van Walleghem Willy Van Cleemput Marc 

Bombeke Martin Pinson Albert Vermeulen Franklin Van Nieuwenhuyze Gerard Wetenschappelijke graad 
Burvenich Xavier Kongs Bernard Veys Urbain Vermeiren Jan 
Penning Jan Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 
Verhovert Willie Ingenieur Architect Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Elektrotechnisch Ingenieur De Brouekere Silvain 
Burgerlijk Mijningenieur Hoste Guy Cammaert François De Buyzer Hendrik 

~ 
Bekaert Robert Claeys Patriek 

Poppe Robert Carbonez Pierre Cosaert Eddy Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Vansteelandt Paul Christiaens Antoon De Neve Frans Ingenieur (aanvullende proef) 

De Backer Joseph De Smet André 
Declercq Stefaan Devos Gilbert De Keukelaere Daniël 
De CockJosé D'Hont Yvan 

1968 De Crooek Roger lmans J ozefus Burgerlijk Elektrotechnisch 
Dedecker Freddy Mattelin Antoon Ingenieur (aanvullende proef) 
De Geyter Iwein Michiels Leo 
De Graeve Hubert Sysmans Luc Boute Raymond 
De Mot Jan Vandenbussehe Raimund Van Remortel Jacques 

Wettelijke graad De Breuek Yves Thys Daniel Depaemelaere Jean-Pierre 
Defour Aimé Vaes Kamiel De Prycker Diederik Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Nucleair Ingenieur 

Burgelijk Bouwkundig Ingenieur De Somere Lucas Van De Weghe Freddy Derammelaere Ronny (aanvullende proef) 
Durant Luc Vanduyfhuys Georges De Rijck Freddy Buseyne Robert 

Blanckaert Jacques Hendriekx Marcel Van Geldre Dirk Desimple Erik De Knijf Alfons De Canek Herwig 
Bonte Jacques Malfait Johan Van Goubergen Didier 
Burki Louis Servaes Dirk Van Hoorebeke Marcel 
Callewier Christiaan Smeyers Christian Verbrugghe Gilbert 
Carpentier Jozef Vanhoutte Patrick Verhaert Marc 1969 Cools Yves Verhoest Gilbert 
Deseure Jacques Burgerlijk Scheepsbouwkundig Verstraeten Marc 
Hoste Edwin Ingenieur Warlop Pierre 
Masson Michel Wettelijke graad Strubbe Jan Burgerlijk Werktuigkundig Meyvis Leo Luypaert André Burgerijk Elektrotechnisch Tacq Karel Ingenieur Morlion Daniel Ingenieur (sterkstroom) Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Van Anderlecht Albert Nys Jozef Burgerlijk Werktuigkundig Vandenabeele Luc Asselman Willy Onderbeke André Ingenieur Lams Jean Berlamont Jean Willems Paul Bernaerts Freddy Ponnet Luc 

Caestecker Christian Claes Ludo Rottiers François Back Jacques Burgerlijk Elektrotechnisch Catteeuw Luk Burgerlijk Ingenieur Architect Cuyvers Ivo Serras Jan Boone Dirc Ingenieur (zwakstroom) De Bie François Dejaegher Erik Steenbrugghe Harry Defever Hugo De Bock J ean-Pierre Beniers Pierre De Mey Dirk Van Dyek Guy De Muynck Rudi Baetens Herve De Man Henk Carels Jaak Desmedt Frans Van Nieuwenburg Dirk Deurinck Wilfried Bergmans Patrick De Pauw Cado Cattrijsse James Fieremans Jozef Vauterin Raoul Dooms François Bernagie Guido De Troch François Devincke Jacques Goossens Maurice Verstraeten Jan Glazemakers Joseph Bourgois Luc Galle Hendrik Hoffman Michaël Govaert William 
Lammens Marc Broos Julien Huysentruyt Roland Kint Luc Huys Marc Burgerlijk Ingenieur Architect Ong Tieuw Lin De Clercq Eric Lagae Guy Soens Bertrand Kimpe Joseph 
P!asmans Ludovicus De Kerf Freddy Leenknecht Erik Van Beirs Leo Leten Jean Bollaerts Marcel Ritzsky Walter Delesalle Pierre Leunens Roland Van Houdt Georges Meert Guy Bosch Lola Sterck Diederik De Muynck Norbert Lievens Paul Vermoere Etienne Nevens Roland 
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Piron Joseph Wauters Roger Lambrecht Guido De Sloovere Wilfried Van Den Berghe Etienne Vandermeersch Alain 

Sobry Kristiaan Wernaers Freddy Mae1brancke Martial De Winne Etienne Van De voorde Gilbert Vandevelde Joseph 

Stael Erik Mussche Marcel D'Haese Julien Van Nieuwerburgh Hubert Van Gele Luc 
Van der Vekens Alfons Burgerlijk Werktuigkundig Philips Ronny Hesters Luc Van Rie Luc Van Goethem Felix 
Van Dingenen Walter Elektrotechnisch Ingenieur Vercammen Hugo Janssens Felix Verdin Jean Van Leeuwen Michel 
Van Effelterre Raphaël Vervenne Patrieia Lievens Willy Van Zeveren François 
Verlé Aimé Boel René Viville Lueieo Malfait Marc Burgerlijk Elektrotechnisch Willequet Stefaan 
Verstraeten Klaus Cailliau Robert Mohlinger Burkhard Ingenieur (sterkstroom) 
Verwimp Alfons Carnewal Georges Burgerlijk Mettalurgisch Ingenieur Polen Jean-Jacques Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
Willemarck Roger Decoster Ludwig Putteman Karel Vanlaar Marc 
Wouters Hendrik De Lathouwer Hugo Bulthé Robert Rits Robert Calloens Jozef 

Deleu Roger De Wilde Robert Scherpereel Etienne Burgerlijk Elektrotechnisch Demey Jaak 
Burgerlijk Elektrotechnisch Demeyer Ruddy Houbaert Yvan Smitz Herbert Ingenieur (zwakstroom) Forment Bernard 
Ingenieur (sterkstroom) De Pauw Pierre Moens André Soete Pieter Goetstouwers Jean-Pierre 

De Roovere Willy Spitaels Jan Braeckman Daniël Gryspeert Jacques 
De Schepper Marc Desmet Willy Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Steyaert Patrick Colle Pierre Hots Jacques 
Goossens Erwin Devriese Daniël (aanvullende proef) Stordiau Marc Delissen Robert Mulier Carlos 
Taildeman Christian De Wilde Paul Thiebaut Etienne Demey Gilbert Strobbe Marc 

D'Hauwe Eddy Pluym Adrien Van Damme Jean Dujardin J ean-Pierre Vande Walle Carlo 
Burgerlijk Elektrotechnisch Follens Albert Poel Jan , Van Damme Luc Gadeyne Yves 
Ingenieur (zwakstroom) Francken Marc Vandenbossche Denis Govaert René Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Gheysens Jozef Burgerlijk Ingenieur Architect Vanderbauwede Christiaan Hertveldt Sylvain 
Beels André Haesaerts André (aanvullende proef) Van Doorslaer Freddy Hungenaert Hubert Haemers Guy 
Buysse Albert Herman Antoine Van Linthout John Koreman Robert 
Casteleyn Benoni Hoefnagels Rudi Heirman Werner Van Praet Jean N evejans Denis Burgerlijk Ingenieur Architect 
Compernolle Etienne Jacob Roger Vetters Jan Niemegeers Ignas (aanvullende proef) 
Coppieters Cyriel Lauwaerts Alain Wetenschappelijke graad Persoon Eric 
Defiraeve Luc Libberecht Lueien Burgerlijk Ingenieur Architect Roels Walt er Meerschaut Hedwig 
De barre Jacques Liedts Alain Burgerlijk Conducteur Thomas Guido 
De Tiege Marcel Meeus Paul De Baerdemaecker Yvan Van Calster André Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
Detrilles Guy Merlevede Lieven Baerten Henri De Jonghe Jean-Pierre Van Daele Norbert (aanvullende proef) 
De Vilder Freddy Myncke Walter Dauw André Smets Marcel Van Den Bossche Jan 
De Wolf Luc Nauwelaerts Marc De Cloedt Rudiger Van Besien Walter Vanden Bussche Roger Logghe Joost 
Dubruel Ronaid Paprocki Peter Van Hullebusch Marc Vander Straeten Christian 
Gernay Jean-Marie Philips Jozef Ingenieur der Burgerlijke Genie Vauterin Bernard Van Gompel Luc 
Ghys Frans Snyers Frans Willems Luc Van Houcke Freddy 
Goetgeluck Gerald Therssen Erwin Vileyn Eric Van Mieghem Hedwig 
Hanus George Van Beneden Leon Burgerlijk Scheepsbouwkundig Vanooteghem Hubert 
Lagasse Paul Van Geert Edwin Burgerlijk Scheepsbouwkundig Ingenieur Verfaillie N orbert Wetenschappelijke graad 
Leys Rudy Van Hecke Jozef Ingenieur (aanvullende proef) Verhaeghe François 
Mattelin Antoon Van Lokeren Wilfried Truyens Pieter Verougstraete Xavier Burgerlijk Conducteur 
Stevens Ivo Vanryckeghem Christiaan Zwysen Paulus Weyten Ludovicus 
Van Coillie Luc Vanthienen Willy Burgerlijk Werktuigkundig Manhout Romain 
Vandamme Hugo Wuyts Guido Nucleair Ingenieur Ingenieur Burgerlijk Werktuigkundig Maselis Robert 
Van Leeuwen Daniël (aanvullende proef) Elektrotechnisch Ingenieur 
Verplanken Marleen Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Anthierens Dirk Burgerlijk Elektrotechnisch 
Verslype Jean-Pierre De Vuyst Pierre Debruyne Johan Agache Jacques Ingenieur (aanvullende proef) 
Waeytens Marcel Defrancq Jacques Lams Jean De Munck Henk Boullart Luc 

De Nys Pierre Chys Jaak Imans Josephus 
D'Haeyer Antoon Couck Paul 

1970 
Fieuw Patrick Dekeyser Jean Nucleair Ingenieur 
Garrels Walter Denys Rudi (aanvullende proef) 
Jacobsen Anders De Smul Willy 
Machiels Michel Goethals Geert Boel René 
Piron Herman Kestemont Roger 

Wettelijke graad Braeckman Jean De Clercq Guy Robbrecht Piet Laureys Michel Ingenieur in de Telecommunicatie-
Brouns Peter De Keyser Gabriël Roels Johan Neyens Michel technieken (aanvuIIende proef) 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Christiaens Marc De Kort Marc Schoups Guy Reynaert Maurice 
Covemaeker Albert De Meyer Napoleon Sierens Roger Schelstraete Luc Casteleyn Benoni 

Blanckaert Roger Crommelinck Herman De Moor Michel Vandaele Roland Steyaert Raphaël Compernolle Etienne 
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1971 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Blontrock Joseph 
Braeckman Guy 
Bynens Eddy 
Callebaut Hubert 
Cappon Pierre 
Cherette Marc 
Cosyn Jan 
De Backer Christiaan 
Dejonghe Jozef 
Dekeyser Wilfried 
De Kezel Jean-Pierre 
De Mits Dirk 
De Vlieger Hugo 
De Wolf Peter 
D'Haese Marc 
D'Hondt Michel 
Dierinck Edmond 
Duthoi Ronaid 
Duuring Peter 
Gryson Jacky 
Jacobs Guido 
Michiels Ronaid 
Valaert Walter 
Van Crombrugge Willem 
Van Den Bossche Patrick 
Van Den Eede Eric 
Vandevondele Johan 
Van Driessche Johan 
Vanhulle André 
Van Maercke Luc 
Van Mieghem Joris 
Van Wonterghem Marc 
Verlegh Dirk 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Baert Carl 
Boddin Erik 
Braeckman Benoit 
Cools Leopold 
Corthouts André 
Deconinck Gerard 
De Meyst Paul 
Depicker Wilfried 
Dhert Guido 
Lootens Jean 
Persoons Herwig 
Vanheste Norbert 
Vercruysse Luc 
Voncke Jacques 
Weymeis Godelieve 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Blondeel Etienne 
Bourgois Jean-Paul 
B uyck Jean -Pierre 
Callens Leo 
Callens Lionel 
Claeys Arseen 
Coequyt Marc 
Corynen Emmanuel 
De Backer Luc 
De Groote Patrick 
De Gryze Paul 
De Potter Marc 
D'Hamers Kris 
Ghys Henri 
Meysmans Johan 
Naudts Daniël 
Provost Williame 
Rotty Paul 
Segers Jerome 
Tack Christiaan 
Tollenboom Jean-Pierre 
Uyttersprot William 
Van Cauter Freddy 
Van Den Berghen Tony 
Van Der Plas Jan 
Vander Straeten Roland 
Van De Walle Arsene 
Van Holle Paul 
Vanrunxt J oseph 
Van Severen Henri 
Van Vaerenbergh Ivo 
Vertongen Guy 
Wille Marc 
Witters José 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur 

Herteleer Arie 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Adam Jacques 
Bijn Eric 
De Smet Pierre 
Vandenbruaene Simon 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Catrysse Johan 
De Backer Luc 

De Groeve Gilbert 
Dejonghe Eric 
De Wilde Willy 
Engels Emmanuel 
Gernaey Roger 
Hanoulle Ignace 
Lacquet Richard 
Landschoote Georges 
Marivoet Jozef 
Matthys Jan 
Naert Robert 
Naessen Jackie 
Notredame Paul 
Poppe Marc 
Rogge Walter 
Struyf Ludo ~ 
Tack Thomas 
Temmerman Willy 
Vantilborgh Hendrik 
Verfaillie Guido 
Verhofstadt Jan 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Baert Ronny 
Beeuwsaert Dirk 
Broekaert Leo 
Buydens Werner 
Decroos Wilfried 
De Moerloose Frank 
De Smedt Eduard 
D'Hondt Bernard 
Follens Herman 
Hebbelynck Bernard 
Janssens Jan 
Scheire Christiaan 
Seps Karl 
Van Compenolle Karel 
Van Dierdonck Roland 
Van Keirsbilck Jean-Paul 
Vantournhout Lucas 
Verhasselt Roger 
Werbrouek Roger 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Cant Willy 
Cogghe Aureel 
De Paul Rudy 
Mares Jan 
Peeters Patrick 
Piquer Herman 
Soetemans Paul 
Steenwegen Marcel 
Verbeeek Roger 

s 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Schauvliege Marc 
Vanholme Patrick 
Vanhoutte Guy 

Burgerlijk Mijningenieur 

Van Lierde Georges 

Burgerlijk Ingenieur Architect 
(aanvullende proef) 

Baeyens Paul 
De Backer Femand 
Ostyn Guido 

1972 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Borre Willy 
Buyse Marc 
Chalmet Luc 
Christiaens Leon 
Clinckers Leo 
CoumansJan 
De Baets Emmanuel 
De Boeek Dirk 
De Graef François 
De Regge Filip 
De Rouek Julien 
Frans Ruddy 
Goossens Daniël 
Goossens Guido 
Heynderiekx Jozef 
Hunninek Frans 
Keymeulen Hendrik 
Maertens Jan 
Naudts Ignaee 
PauweIs Rudy 
Platteeuw Guy 
Torfs Johan 
Van Den Branden Marc 
Van Den Poel Jan 
Van Dyek Paul 
Van Gysseghem Paul 
Vanhoutte Jozef 
Vansteelandt Raymond 
Van Wassenhove Johan 
Vervaet Jozef 
W olfearius Roger 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Conducteur 

Dekeyser Julius 
Goossens Jan 
Kindt Freddy 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Franck Francis 
Govaerts Paul 
Tourwe Hugo 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Coutant Jean 
De Neve Gilbert 
De Preter Marcus 
De Rynck Pierre 
Mast Robby 
T eerlinck Robert 
Tfelt Jean-Pierre 
Van Ceulebroeek Alex 
Van Oostveldt Johan 
Verstraete Eric 
Wouters Robert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Ingenieur 

Allaert Hendrik 
Antomissen Wilfried 
Berlamont Joseph 
Boterdaele Heli 
Branekaert Noël 
Callens Eric 
Clymans Etienne 
Cocquyt Willy 
Cooreman Leo 
Dhondt Roland 
Dhooge Alfred 
Durand Philippe 
Eeehoudt Guido 
Flament Ferdinand 
Hermans François 
Lebeer Luc 
Lievens Walter 
Lippens Ivan 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Dekeyser Jean 
Reynaert Maurice 
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Ingenieur in de T elecommunicatie
technieken (aanvullende proef) 

De Wolf Luc 
Vanooteghem Hubert 

Aardkundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Tjoa Kiang Hwat 
Vansteelandt Paul 

Moine Paul 
Schillemans Willy 
Sichien Julien 
Steyaert Luc 
Van Der Looven Raphaël 
Vennekens Robert 
Verdonk Georges 
Vermeulen Michel 
Verschore Jaak 
Welvaert Marnix 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (sterkstroom) 

Coueke Marc 
Goethals Willy 
Vandenbulcke Paul 
Van Renterghem Theofiel 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Angioletti Walt er 
Avaux Etienne 
Balcaen Marc 
Cornelis Lueien 
Coueke André 
Daneels Eric 
David Ronny 
D'Hertoghe Julien 
Driessens Ronaid 
Lodeweyckx Jozef 
Lootens Patriek 
Ravelingien Patrick 
Santens Patriek 
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Smet Eric N eirynck Bartholomeus Burgerlijk Ingenieur der Smets Luc De Logi Walter Dedonder Raoul 
Stouten Philip N eyrynck Erik Textielnijverheid Verhelst Jean-Pierre De Pauw Silvain Van Den Bussche Marc 
Temmerman Frans Nyssen René Vemimmen Roland De Smet Dirk Van Gijsel Leo 
T eunckens Lucien Philips Pieter Janssens Paul Verstichel Willy De Vos Alexis Van Hove Herman 
Theuns Dirk Schouteten Patrick De Vriendt Daniël Van Vaerenbergh Emmanuel 
Tromp Herman Van Campenhout Jan Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Burgerlijk Scheepsbouwkundig De Vuyst Marc 
Vandewege Jan Van Daele N orbert (aanvullende proef) Ingenieur Fossion Philippe Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
Van Herck Marcel Vandenbulcke Guido Lybeer Roger 
Van Herrewegen Guido Van Den Haute Michel Calloens Jozef Cremers Pierre Maes Dirk Adam Philippe 
Van Meirhaeghe Roland Van Den Meersschaut Reginald Druyts Marcus Maes Noël Co melis Marc 
Van Olmen Paul Van Dijck Vital Nauwelaerts Ivan De Deken Michel 
Van Oost Guido Van Haudenhuijse Roland Burgerlijk Werktuigkundig N eirynck Jan Demedts Gewijde 
Vanroose Ivan Vanlander Philippe Wetenschappelij'ke graad Ingenieur Peeters Leon De Vos Ides 
Willems Frans Van Oost Joannes Spriet Jan Theunen Alexandre 
Windels Georges Verdonck Willy Burgerlijk Scheepsbouwkundig Baert Etienne Steeman Peter Van Damme Guillaume 

Verheughe Francies Ingenieur (aanvullende proef) Baert Joris Stoop Rudy Van Der Vennet Pierre 
Burgerlijk Werktuigkundig Versteele Carlos De Backer Erik Struyf Willy Van Geerteruy Roger 
Elektrotechnisch Ingenieur D'Hauwe Eddy De Bruyne Etienne Vanden Broeck Wilfried Van Haecke Ignace 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Ghys Henri De Grande Guido Van Der Borght Hedwig Verfaille Jean 
Balliauw André Dellaert Eugene Van Kerckhove Gilbert 
Becquaert Alfred Adriaenssens Paul Nucleair Ingenieur "; Fransis Isidore Van Olmen Hubert 
Coninx Joseph Blyweert Rudy (aanvullende proef) Masquelin Luc Verhofstadt Dirk 
Decoster Martin Braeckman Ignace Mets Paul Vermeersch Béni 
De Schutter Franciscus Callewaert Danilo Steyaert Raphaël Moortgat Jozef Verriest Erik 
De Wilde Jean De Vos Alain Parmentier Jean Watteyne Maxime Wetenschappelijke graad 
D'Hollander Erik Dumez Francis Ingenieur in de T elecommunicatie- Pattyn Philippe W olff Jacques 
Galle Anton Haentjens René technieken (aanvullende proef) Pauwels Philippe Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 
Goeminne Aurel Ombregt Jean-Pierre Plissart Hugues Burgerlijk Werktuigkundig 
Goethals Roeland Van Damme Paul De Mey Gilbert Schelstraete Ludo Elektrotechnisch Ingenieur Cappon Hendrik 
Josson Luc Schrickx Frank Landuyt Jean 
Kool Patriek Ingenieur in de Bouwmechanica Van De Weeen Dirk Aeyels Dirk Q!lartier Hendrik 
Lagae Louis Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur (aanvullende proef) Vanwalle Dirk De Belder Willem 
Maes Patrick Van Wassenhove Michel De Cock Etienne Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Martens Jan Jansen Constant D'Hondt Michel Vermeiren Bemard De Moor Philippe Ingenieur (aanvullende proef) 

Vermeulen Roger De Spiegelaere Walter 
Wille Kamiel D'Haeseleer Michel Vereycken Wilhelmus 

1973 
Dick Erik Verhasselt Roger 

Burgerlijk Elektrotechnisch Geeraert Geert 
Ingenieur (sterkstroom) Groebbens Eddy Bedrijfskundig Ingenieur 

Lamoral Charles (aanvullende proef) 
Caerels Martin Maes José 

Wettelijke graad Herman Patrick Vanhoutte Albert Craeynest Geert Meireson José Cosyn Raphaël 
Herremans Frans Van Impe Walter De Beule Arsene Peeters Pierre Danneels André 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Janssens Lucas Van Impe William Deventer Etienne Ronse Charles De Backer Joseph 
Lanckzweirt Marc Van Ooteghem Roland Van Bruaene Jean-Marie De CockJosé 

Aelterman Walter Lecluyse Philippe Vercauteren Walter Burgerlijk Elektrotechnisch Van Damme Guido De Graeve Hubert 
Brosteaux André Liekens Roger Verhoeven Paul Ingenieur (zwakstroom) Vandevenne John Goeteyn Daniël 
Cornelis Valère Maekelberg Stefaan Vorstermans Magda Van Hove Paul Jacobs Ludovicus 
De Bruyckere Theo Meskens François Walravens Willy Andries Roger Van Osselaer Eugeen Lammens Marc 
De Groote Paul Passchyn Daniël Anthoni Joannes Verheeke Walter Laureys Michel 
Dehairs Jan Plets Luc Burgerlijk Ingenieur Architect Blancquaert Guy Vossen Edgard Martens Paul 
Dekeyzer Christiaan Potters François BouckenoogheJohan Nauwelaerts Marc 
Deleu Eddy Raick Alain Christiaens Patrick Burvenich Jean-Pierre Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Remmerie Johan 
Demasure Lieven Roeland Patrick De Schrijver Paul Cabus Marc Reynaert Maurice 
Denoo Gino Stael Daniel De Schrijver Philippe Chauvin Luc Broen Hugo Schepens Georges 
De Nul Jan Steyaert Vincent De Walsche Piet Christiaens Dirk Cattoor Henri Schittecatte Marc 
De Nys Philip Van Damme Herman Fomoville Lucas Colman Etien Claessens Roger Schrans Pierre 
De Regge José Van damme Marc Imbo Robert De Brouckere Lucien Cleys Gilbert Snyers Frans 
Ghysel Walter Van Den Broeke Johan Mees Firmin De Feyter Alain Daenens Frank Stoop Paul 
Helewaut Marc Van Elslande Gilbert Mouton Guido De Fosse Ronnie De Bens Dirk Vandenbosch Edilbert 

• 
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Burgerlijk Elektrotechnisch Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur lngenieur in de Telecommunicatie- Veys Pierre Van De Steene Boudewijn Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (zwakstroom) (aanvullende proef) technieken (aanvullende proef) Viaene Noël Withoeck Luc Ingenieur (aanvullende proef) 
(aanvullende proef) 

Wada Hikaru Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Schrickx Frank D Hertoghc Julien 
El Hamalaway Mohamed Schweicher Emile Elektrotechnisch Ingenieur 

Nucleair Ingenieur Tromp Herman 
Agache José 

Courtheyn Joël 
Bedrijfskundig Ingenieur Elektrotechnisch Ingenieur (aanvullende proef) Cromphout Jan 

(zwakstroom) (aanvullende proef) Algoet Karlos Froeyman Roland (aanvullende proef) 
Tollenboom J ean-Pierre Bosschem Eric Louwers Frank 

Tourwe Hugo Braem Roger Maes Daniël Braeckman Daniël 
Brusselmans Antoine Mampaey Frans De Rudder Jean 
Daelemans Marc Vandewiele Bernard Van Dierdonck Roland 
De Bouck Patrick Vermeirsch Walter 
De Buck Ferdinand Verstraeten Paul 

Nucleair Ingenieur Decubber Bernhard 
1974 De Hemptinne Gerard Burgerlijk Werktuigkundig (aanvullende proef) 

De Keyser Robain Ingenieur (aanvullende proef) 
Franchois Walter De Maeseneer Marc 

Dufresne Luc Driessens Ronaid Van Den Branden Willem 

Wettelijke graad Burgerlijk Scheepsbouwkundig Colpaert Karel Eeckeloo Noël Vandenbulcke Guido 
'; Hanssens José Van Hove Herman 

Ingenieur Craps J ean-Pierre VersteeIe Carlos 
Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur De Feyter Jean-Paul Holvoet Walt er Wetenschappelijke graad 

Carpentier Dirk De Messemaeker André Lambrecht Luc 
Boelaert André Jungbluth René De Metsenaere Johannes Maes Hugo Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Ingenieur in de T elecommunicatie-
Clement Herbert Van Den Brande Fernand Demolder Michel Mortier Guido technieken (aanvullende proef) 
Coppens Luc Van der Meulen Koenraad De Porre Piet Persoons Luc Crucke Filips 
De Backer Daniël Wenselaers Paul De Roo Dirk Van Branteghem Jacques De V riendt Karel Barel Alain 
Deleu Hugo De Smet Emmanuel Van Renterghem Noël Knockaert Luc Lootens Patriek 
Demonie Luc Burgerlijk Werktuigkundig Desmet Walter Verfaellie Paul Ryckebusch Steven Van Campenhoudt Jan 
De Paepe Hendrik Ingenieur Destecker Hans Van Den Abeele Norbert 
D'Hondt Erik De Vleeschouwer André Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Wauters Jozef 
Gruwez Paul Ansoms RonaId Deweerdt Luc Ingenieur in de Bouwmechanica 
Lombaert Kris Bulthé Marc De Wolf Stefaan Biermans Paul Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur (aanvullende proef) 
MichieIs Walter Cordewiner Harry Goedhart Gerrit De Deken Jacques (aanvullende proef) 
Monsart Johan Daeninck Gery Gossye Christian Dumon Guido Denys Philip 
Morlion René Decloedt Michaël Haverbeke Alex Nauwelaerts Paul Ilagan Remigio Stael Daniël 
Raes Elie De Ridder Lucien Heyrman Christiaan 
Salembier Vincent Desmulie Yves Hoebeeck Dirk 
Sonneville Christian Huys Walter Hoefkens Daniël 
Stock Robert Maes Kris Lernout Bernard 
Theuwen Bernard Martens Antoine Libbrecht Erik 1975 
Van Bogaert Philippe Stevens Paul Magnette Jacques 
Van Damme Daniël Vandromme Bart Martens J ean-Pierre 
Van Den Bossche Piet Vanhoof André Pik Han Tjhoen 
Vandervennet Marc Van Hove Arnold Rosseel Hendrik Wettelijke graad De Fré Walter Locus Herman 
Van De Vyvcr Raymond Suykens Robert De Ganck Etienne Ockier Paul 
Vandevyvere José Burgerlijk Elektrotechnisch Tavernier Karel Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur De Kesel Louis Onraedt Eric 
Verboeven Ronny Ingenieur (sterkstroom) Van Crombrugge Jan Dekeyser Eric Poelaert Pieter 
WilJcms Christiaan Van De Briel Jean AmeyeJan Delaere Philippe Provoost Norbert 

Huisseune André Vandenbulcke Peter Asscherickx Robert De Nul Marcel Saen Hugo 
Burgerlijk Ingenieur Architect Van Der Maert Bernard Barbé Erik Deprez Freddy Taerwe Luc 

Burgerlijk Elektrotechnisch Van Egten Jacques Beyer Reginald De Raedt Francis Tavernier Freddy 
BeeriandtJohan Ingenieur (zwakstroom) Van Holm Lucien Blanchaert André Engels Joseph Van Besien Pol 
De Backer Gerard Van Hoogenbemt Geert Blondé Johan Everaert Kris Vandenbossche Marnix 
Debelder Anne Algoet Pa ui Vanhoucke Pierre Blondiau Jean Gaeremynck Denis Van Der Cruyssen Gabriël 
Oewaele Christian Ampe Patrick Van Houtryve Bertrand Boeykens Herman Goegebuer Noël Van Der Haegen Paul 
Robiette Jean Beeusaert Margareta Vergeylen Hedwig Braeckman Herman Grommen Joseph Vanheste Jean-Marie 
Rubens Yves Blancke Luc Verhiest Gilbert Coppin Jean-Paul Hendrickx Paul Van Hoecke Hendrik 
Van Broekhoven Leo Burgelman Marc Verpoucke Luc De Candt Pa ui Lievens Alan Van Impe Marc 
Van De Voorde José Caenepeel Eric Vertriest Ronaid De Clercq Eric Lievens Gustaaf Vansteenkist Hugo 
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Van Verdeghem Willy Burgerlijk Elektrotechnisch Van Goethem Eddy 
Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur in de Telecommunicatie- Ingenieur in de Bouwmechanica Velter Daniël Ingenieur (sterkstroom) Van Ingelghem Eric 

Vincent Erik Wallays Antoon Ingenieur (sterkstroom) technieken (aanvullende proef) (aanvullende proef) 

Wijnants Frans Lafontaine Patriek (aanvullende proef) 
Sablon Herman Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Ampe Patrick Van Den Bossche Piet 

Lombaert Lucien De Brouckere Lucien Van De Vyver Raymond 

Burgerlijk Ingenieur Architect Burgerlijk Elektrotechnisch Baetens Jean-Marie 
Nucleair Ingenieur Ingenieur (zwakstroom) Beeckman Jean 

Bauwens Christiaan 
Debeil Frederik (aanvullende proef) 

Calliauw Geert Baeck Robert De Ridder Johannes 
Balliauw André 

De Man Robert Boers Jozef Obyn Willy 

Dhondt Hervé Bove Bertrand Vanderstraeten Peter 

Van Acker Bernard Breynaert Dirk Van Noten Guilielmus 

Van Beneden Luk Bruneel Herman 1976 
Van Bogaert Hildegardis Daem Geert Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Vandenberge Ronaid De Baets Dierk 
Van Londersele Hugo Declerck Eddy Bruneel Eric 

De Meulenaere Filip Dedopt Joannes 
De Moor Dominique Herwege Guido Wettelijke graad Verleye Linda Mispion Geert 
D'Hooge Luc Kluyskens Dominique Westerlinck Dirk Oenang Okky 

Burgerlijk Werktuigkundig Eggermont Johnny Sleurs Joseph ~ Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Roelandt Eric 
Ingenieur Haneca Marc 

Burgerlijk Ingenieur Architect 
Burgerlijk Ingenieur Architect Rogge Herbert 

Heylen René Asscherickx Christian Roobaert Georges 
Bauwens Wim Jacobs Bernard (aanvullende proef) Audenaert Luc Canna erts Gustaaf Theunissen Ludo 
Braekeveldt Marc Jansen Petrus Baeten Hendrik Claerman Rudy Tytgat Luc 
Buckens Martin Mathieu Michel De Ketelaere Johan Bauwens Alfred Coene Luc Van Cuyck Dirk 
Comptdaer Pierre Peeters Bruno Bilaey Willy Dedecker Marc Van Houtte Walter 
Coupez Roland Peijffers Stanislas Wetenschappelijke graad Bourlon Dirk Delie Geert Van Hove Walt er 
Deceuninck Marc Reusens Frank Buys Marc D'Hespeel Ronny Van Rumst Cyriel 
De Groote Dirk Saegerman André Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Caluwé Reinout Lepomme Rudi Vercammen Diederik 
De Jongh Francis Steenwegen Willy De Backer Daniël Lesage Jean-Pierre Verdickt Henri 
Deknudt Petrus Steurs René Janssens Herwig De Backer Frank Maertens Christian Verhaeghe Marc 
De Lange Hendrik Suttels Roland Mondelaers Willy Decloedt Armand Pynaert Lionel Verrue Guy 
Deprez Johan Timmerman Ronaid Moyaert Johan Delbaere Dominique Serbruyns Luc Wellekens Eddy 
Derudder Carlos Vallaeys Patrick De Muynck Annie WaegheJan Wuyts Albert 
Desmedt Florent Van Bruwaene Kris Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur De Schutter Frank Withouck Donaid 
De Smet Paul Van De Casteele Raymond (aanvullende proef) Dhollander Herman Burgerlijk Elektrotechnisch 
De T aeye Arno Vandendriessche Marc Froeyman Paul Burgelijk Scheepsbouwkundig Ingenieur (sterkstroom) 
Geeraerts Johannes Vander EIst Wlater Kwakwa Kwasi Amoako Gunst Luc Ingenieur 
Herman Rudy Van Gilsen Walter Gyselinck Guy De Meyer Arnoud 
Hertsens Rudy Vanhoutte Guido Burgerlijk Scheepsbouwkundig Jacobs Marc Everaert Hendrik Engels Marc 
Jacobs Willy Van Rumste Marcel Ingenieur (aanvullende proef) Joris Guido Neyts Marc TangheJohny 
Kersschot Petrus Verfaillie Guy Kluyskens Bernard Serrure Jacques Van Damme Dominique 
Kowalczyk Jacques Verschraegen Luc Goethals Roeland Lebon Billy 
Latruwe André Windels Marc Pauwels Patrick Lefebure Frank Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Elektrotechnisch 
Lefevre Antoon Van Rompuy Frans Luyten Luc Ingenieur Ingenieur (zwakstroom) 
Leys Jozef Burgerlijk Werktuigkundig NoelsJan 
Merchiers Gert Elektrotechnisch Ingenieur Bedrijfskundig Ingenieur Seeuws Jean Bettens François Aerts Jan 
Moerman Paul (aanvullende proef) Steendam Leopold Brusseleers Marc Ballet Luc 
Pille Noë! Baekelandt Dirk Teuwen Jan Claeys Marc Bordere Johan 
Poot Dirk Bauwens Robert Abdalla Nabil Ahmed Traen Dirk De Backer Jean-Marie Bruyndonckx Jan 
Siau Bernard Combes Ignace Hostens Joseph Van Aelbroeck Eric De Bock Guido Coppens Martin 
Stevens Koenraad Danhieux Daniël Marist Fernand Van Compernolle Antoon Decleer Oscar Debel Roland 
Tack Herman Delvaux Willy Muller Jochen Van Damme Eric Degrande Roland Delbar René 
Vandelanotte Eric D'Hulster Freddy Van Den Bossche André Van De Moortel Etienne Degrauwe Dirk De Man Jozef 
Van Den Kerckhove Christian Hinssen Henricus Vanhamel Peter Van de Put Werner Depuydt Noel De Muyter Paul 
Van De Velde Walter Hofman Alfred Vanhooydonck Lieven Van Durmen Luc D'Haeyer Luc De Pauw Filip 
Van Laere Marc Melkebeek Jan Van Horenbeeck Jan Van Ginderdeuren Marc Laton Bart De Puydt Leslie 
Vermandere Philippe MilhJan Vercauteren Walther Van Herreweghe Eddy Leemans Albert Desplanques Guido 
Wynants Lodewijk Pauwels Joris Verstaelen Jacques VaIl Imschoot Marc Mertens Paul Devinck Dirk 

Van Walleghem Danny Meyns Guido De Visschere Patrick 
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Lemahieu Arnold Coppens Hildegarde Van Ruymbeke Jan 
De Vylder Julius Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Ingenieur der Rogge André Costrop Johan Vanslambrouck Marc De Zutter Daniël Elektrotechnisch Ingenieur Textielnijverheid Van De Casteele Godelieve Crevits Roland Van Steendam Albert D'Hooge Herman Vandenbroele Marie-Cecile De Beukelaere Dirk Verhelst Dirk Espeel Hendrik Beazar Guido Smissaert Lieven Van de Sande Fabiaan De Bosschere Dirk Fierens Paul Cartreul Marc 

Vanoverschelde Jozef De Bruyne Hedwige Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Figeys Modestc Clijmans Frans Wetenschappelijke graad Vansteenkiste Guido Decuypere Hubert Fraeys Bcmard Colpaert Eric 
Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Wittebroodt Dirk De Pourcq Marc De Jonge Dirk Gabriel Raphael Frigne Paul 

De Roeck Axel De Keyzer Patrick Haghedooren Wilfried Jans Franciscus 
Beernaert Dirk Burgerlijk Scheepsbouwkundig De Saeger Luc Luyste.rmans Hilde Hcnnebel Chcistiaan Matthijs Daniel 

Ingenieur De Smedt Alex Van Camp Carl Janssens Hans Puype Rudy De Gelder Pieter De Smet Marc Van De Putte Joris Moers Michel Quintelier Eddy Roels Luc 
Bossyns Luc Engels Freddy VerhuIst Gerry Morbee Edmond Spriet Filiep Vandamme Roland 
Dietens Walter Fransen Filip Mortelmans Paul Trommelmans Jan 
Lavergne Jean Gysels Johan Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur Reusens Peter Van Damme Marc Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Pauwels Constant Hindryckx Bernard Rul Christiaan Vandamme Rik Ingenieur (aanvullende proef) 
Wille Antoine Hostens Robert Baekelandt Jean-Pierre Spysschaert Etienne Van De Voorde Herman 

Keymolen Michaël Goubau Benoit Stevens Kristiaan Van Severen Joris Durand Philippe 
Burgerlijk Werktuigkundig Lens Willem Lemaitre Luc Steyaert Herwig Verleysen Jean-Pierre Grommen Joseph 
Ingenieur Martens Geert Peeters Rudi Thierens André Vrijders Herman ~ 

Morbee Paul Van Roosbroeck Daniel Vandaele Marc Bedrijfskundig Ingenieur 
Bogaerts Ludo Opsomer Cesar Van Den Steen Karel (aanvullende proef) 
Claeys Dany Poisson Ludo Wetenschappelijke graad Vanderhaeghen Francis Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Christiaens Jaak Clue Ernie Provoost Jan 
Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Van Hoed Bertrand 
Coussement Carine Roeland Walter Van Netelbosch Ivon Bogaert Christine De Bock Pierre 
De Backer Hugo Roelens Jan Van Ooteghem José De Geyter Johan Dhaese Gaston 
Decleyre Walter Schoofs Lambert De Vriendt Jan Van Overschee Willy De Jongh Christina 

Nucleair Ingenieur Depraetere Patrick Speltincx Erik Van Steenberge Paul De Meulenaere Eddy 
De Windt Jules Van Caloen Bernard Burgerlijk Scheepsbouwkundig Verborgt Christiaan Hubrecht Juliaan (aanvullende proef) 
Dewulf André Vancollie Guy Ingenieur (aanvullende proef) Vercammen Hendrik Marin Guy 
Goethals Jan Vandenbussche Werner Vermeire Albert Vanden Berghe Philik Bosquet Herman 
Gryspeerdt José Vandendriessche Luc De Gryze Paul Vermeire Carlos Van Overmeire Fran Claeys Jean 
Matthijs Pierre Van Dhelsen Didier Verschraegen Luc 

Ingenieur in de Bouwmechanica Michiels Luc Vanhove Luc Bedrijfskundig Ingenieur Vincke André 
Osselaere Guy Verheecke Emmy (aanvullende proef) Witte bolle Vincent Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur (aanvullende proef) 
Portier Dirk Vermeulen Hendrik Wouters Willy 

Germeys Leo Poelaert Pieter Vandamme Johan Delvaux Willy 
Van Gampelaere Paul Burgerlijk Werktuigkundig Maes Willy Jehaes Marc Rubens Yves 
Van N eck Willem Elektrotechnisch Ingenieur Laget Gustaaf Taerwe Luc 
Van Oyen Eric Burgerlijk Werktuigkundig 
Vincke Paul Baets Guido Ingenieur (aanvullende proef) 
Ysenbaert Didier De Bruyne Luc 

VerheJlen Ghislain Defloor Jan 1977 
Burgelijk Elektrotechnisch De Meulenaere Valentijn 

Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (zwakstroom) De Meyer Johan 
Dhooghe Bernard Ingenieur (sterkstroom) 

Bosman Eric Goethals Martina (aanvullende proef) 
Wettelijke graad Kyndt Jean-Marie Van Rossem Diederik CaJlaert André Houzet Luc Leus Marc Van Wassenhove Ivan Corthier Andres Janssens Jan Verhaeghe Marc Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Lombaerts Patrick Verhaegen Luc Geers Jacques Marin Filip 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Maebe Paul Windey Fransiscus Vanneste Hubert Moens Guy Biesemans Louis Meeus André 
Mollet Rudy (aanvullende proef) Bloem Lucien Naudts Alex Burgerlijk Ingenieur Architect Burgerlijk Elektrotechnisch Noterdaeme Jean-Marie Bulckaen Dirk Servaes Guido Ingenieur (zwakstroom) Patteeuw Dirk Muys Peter Danhieux Stefaan T eerlinck Rik Alboort Michel 
Pottie Patrick Decroo Daniel Terwecoren Jozef Boden Jozef Beyls Patrick Synhaeve Hans Nucleair Ingenieur Demuynck Dirk T ousseyn Luc Bosschem Jan Bisschop Peter Tahon Frans (aanvullende proef) Donche Pieter Van Alboom Gauthier Cole Willem Bonte Luc Van Biervliet Pedro Evrard Ludovicus Van Audenaerde Luc Flies Edward Colman Luc Vanderwegen Philippe De Roovere Willy Fassin Yves Van Daele Johan Gielen Thierry Colpaert Dirk Van Landeghem Luc Sablon Herman Herbrant Thierry Van Impe Rudy Lanssens Geert 

-
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Ulens Stanislas Ingenieur in de T elecommunicatie- Burgerlijk Werktuigkundig Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Wetenschappelijke graad 
Vandelanotte Eric technieken (aanvullende proef) Elektrotechnisch Ingenieur, 

Elektrische Energietechnieken De Caluwe Georges Burgerlijk Werktuigkundig 
Knockaert Luc Franceus Danny Elektrotechnisch Ingenieur, 
Van Steen berge Paul Demasieres Guy HeyseJan Werktuigkunde 

De Meulemeester Eric MoensJan 
Derese Ignace Van Bouwel Eddy Zeischka Johann 
Desnyder Dirk Vynckier Luc 

1978 
D'Haeyer Xavier Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 
Galle Paul Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
Mertens Roeland Hanssens Arsene 
~enonJean Dekeukeleire Jozef Roelants du Vivier Guillaume 
Schelfaut Johannes De Witte Marc 

Wettelijke graad Burgerlijk Scheepsbouwkundig Vannieuwenhuyze Johan Stevens Peter Roelens Geert 
Ingenieur Van Rossem Erik Steyaert Christian Vandenbrande Willy 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Van Avermaet Peter 
Braem Paul Burgerlijk Elektrotechnisch Van Damme Julien Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Baert Willy Lehoucq Patriek Ingenieur (sterkstroom) Vandendaele Dirk (aanvullende proef) 
Beelaerts Jean Van Der Weeen Frank 
Blondeel Roger Burgerlijk Werktuigkundig Haghebaert Bartholomeus , Vinckier David De Jongh Christina 
Breyne Gino Ingenieur Burgerlijk Werktuigkundig Clauwaert Cyriel 
Coorevits Hendrik Ter Steege Augustinus Elektrotechnisch Ingenieur 

1979 Decloedt Johan 
De Coster Philip Vandendriessche Wim 
De Jonghe Yves Burgerlijk Elektrotechnisch 

Burgerlijk Werktuigkundig Dekempe Johan Ingenieur (zwakstroom) 
De Keyser Rita Elektrotechnisch Ingenieur, Wettelijke graad Van Hulle Luc 
De Mil Eli Allais Luc Werktuigkunde Van Limbergen Rudi Braem Jacques 
Derrnout Bernard Ardies Joseph Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Verhegge Paul Christiaens Marc 
De Wilde Ivan Baets Ernestina AelterJohan Verschaeve Carlo Claeys Marc 
Falleyn Yvan Bruneel Herwig Aertssen Dirk Aelbrecht Daniel Cornelli Peter 
Gunst Dirk Callens Geert Claeys Rudi Beke Guy Burgerlijk Ingenieur Architect DeeDstere Geert 
Heughebaert Marc Claeys Christiaan Deceuninck Paul Cappon Luc De Mey Pierre 
Lambrechts Hans Cuypers Hedwig De Cos ter Eddy Carels Patriek Bracke Marie-José De Molder René 
Ostyn Katrien Dehaeck Willy De Gussem Christian Castelli Rinaldo Delameilleure Eddy De Nolf Johan 
Sabo Ronny De Keyser Marc De Spiegeleir Remi Claeys Paula De T aeye Alain De Sonville Erik 
Steenhaut Ludo De La Marche Eric De Wit Marc Clinckemaillie Jan De Vlieger Hans De Spaey Jean 
T aelman Eddy Demolder Sylvain Dobbelaere Christian Cocquyt Frank De Wit Johan De Valck Paul 
Van Belleghem Roger De Prycker Martin Dupon Luc Demoor Patriek De Wolf André De Vleeschouwer Peter 
Vandenbussche Dirk De Smedt Ronaid Duvillers Ivan De Puysseleyr Patrick Kerkhof Frans De Wagter Carlos 
Vanderstraeten Dirk Detailleur Dirk Haegheman Marc Devlieger Luc Libbrecht Ann Franssens Ghislain 
Van Driessche Paul De Wad Leo Hendrickx Jacques Dewancker Jean-Marie Taerwe Guy Heremans Freddy 
Van Grembergen Henk Goemaere Jean-Paul Malina Martin De Wandel Marleen Hermans Etienne 
Van Ooteghem Dirk Hoebeeck Gerrit Mestdagh Hendrik De Winne Luc Burgerlijk Scheepsbouwkundig Hoste Frank 
Verhegghe Benedict Humblet Luc Reveil Paul Dobbelaere Wim Ingenieur Liessens José 
Verswijfel Patrick Loos Michel Reynders LeD Du Bois Paul Lievens Hugo 
Wouters Joseph Moeneclaey Marc Roegiers Denis Dupont Erwin Broucke Marc Martens Jean-Bernard 

Pennemans Raphael Seghers Karel Goetinck Rik De Backer Robert Moons Erik 
Burgerlijk Ingenieur Architect Rottier Paul Sercu Luc Hermans Marc Drieghe Dirk Neve Luc 

Thomas Christiaan Van Assche Fernand Huyghe Jacques Moeyaert Paul Pairon Bruno 
Baele Rudy Van Daele Petrus Van Biervliet Marcos Ibens Patrick Renders Johan Pipdeers Roger 
Battheu Ingrid Van Der Donk Jean Vandenbrouck Alex Jans Marc Steen Marc Podevyn Dirk 
De Schacht Freddy Van Der Stock Johan Van Dooren Luc Leemans Claude Verbrugghe Philippe Pollier Erik 
De Smet Marc Van Dromme Daniel Van Wittenberghe Willem Plasschaert J ean-Marie Renard Michel 
D'Hauwe Hugo Van Esbroeck Paul Verbeke Luc Pype Dirk Burgerlijk Elektrotechnisch Rijckaert Georges 
Holemans Ignace Van Gaelen Peter Verhaeghe Jan Rahier Stephan Ingenieur (zwakstroom) Roelandts Erik Laethem Johan Vanhopplinus J ean-Pierre Verstichelen Francis Standaert Dirk Schamp Emile Moerman Paul Van Laeren Frank Voet Peter Stas Patrick Astaes Paul Schotte Rik van Thillo August Van Lierde Eddie Wellens Michel Vancalbergh Luc Bierwerts Aland Serbruyns Martine 
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Steenbrugge Dirk 
Stevens Geert 
Tack Luc 
Tavernier Johan 
Tyvaert Paul 
Van Butsele Frank 
Vandenabeele Hugo 
Van der Biest Luc 
Van Der Linden Robert 
Van Der Schueren Marc 
Vangheluwe Pol 
Vanheel Frank 
Vanmassenhove Claude 
Van Roey Johan 
Verbeke Bruno 
Verhaeghe Frank 
Vermaesen Wim 
Zegels Walter 
Zwaenepoel Willy 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

AmeelJohan 
Arens Dirk 
Baert Rik 
Baets Jozef 
Bekaert Luc 
Blomme Roland 
Bontinck Willy 
Cailliau Marcel 
Claeys Frank 
Coulier Pol 
Declerck Paul 
De Coen Luc 
De Jonghe Bruno 
De Meyer Eric 
Demurie Francies 
Dewettinck Dirk 
Doms Alfons 
Gheysens Filip 
Goeminne Daniel 
Goeminne Eddy 
Goudeseune Eric 
Guns Marc 
Keersmaekers Daniel 
Minnaert Dirk 
Piron luc 
Robijt Yves 
Scheirs Peter 

Schramme Hugues 
Slock Christiaan 
Thiers Bernard 
Van Compernolle Geert 
Vandenberghe Frank 
Van Hautte Geert 
Van Hecke Paul 
Vanheel Pieter 
Van Keirsbilck Dominique 
Van Laere Eric 
Van Landeghem Hendrik 
Vansteelant Johan 
Verelst Hubert 
Verelst Jan 
Verschaeve Johan 
Verstraete Benjamin 
Witdouck Bart 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Martien Christian 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Appelmans Paul 
Bergers Jan 
Clymans Paul 
Comptdaer Yves 
Dedeene Ignace 
De Wilde Luc 
Duerloo Jan 
Jacobs Jean 
Lambotte Henri 
Rondas Francis 
Steeman Hugo 
Verschueren Frank 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Geenen Charles 
Roels Marnix 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Toye Luc 
Verstichelen Francis 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Kreps John 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur 

Bohez Erik 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Berkvens Paul 
GaudaenJan 
Moeyaert Patrick 
Pauwels Bart 

Burgerlijk Ingenieur der ~. 
Textielnijverheid 

Deleye Jean-Paul 

Bedrijfskundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Benaets Hilaire 
Combes Ignace 
De Muyter Paul 
Depraetere PatrÏck 
De Roo Dirk 
Peeters Pierre 
Tahoo Frans 
Terwecoren Jozef 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Bensjan 
Wittebolle Vincent 

Ingenieur in de Automatiserings
techniek (aanvullende proef) 

D'Haeyer Xavier 

Speciale Licentie Kwantitatieve 
Bedrijfskunde (aanvullende proef) 

Van Renterghem Erik 

1980 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Claeys Reginald 
Clinckaert Geert 
Deboosere Stefaan 
De Clippeleer Patrick 
Degroote Raymond 
Dejaegher Dries 
De Palmeneire Guy 
De Schoenmaker André 
De Schrijver Guy 
De Schrijver Johan 
De Vreese Roland 
De Witte Marc 
Dolfen Alain 
Fransaer Dirk 
Hoebeke Axel 
Houck Eddy 
Lagast Hervé 
Lagrou Hendrik 
L'Ecluse Johan 
Mortier Peter 
Odou Marc 
Platteeuw Dirk 
Qyintin Pierre 
Somers Erik 
Terrens Ivo 
Turlinckx Jan 
Tytgadt Didier 
Van BelIeghem Dirk 
Van Der EIst Jan 
Van Droogenbroeck Raymond 
Vanhee Dirk 
Van Heulenberghe Frank 
Van Kerckhove Marie-Anne 
Van Rietvelde Philippe 
Van Vlierberghe Jean 
Verbrugge Bernard 
Vercruysse Willem 
Verschueren Marc 
Welvaert Erik 
Weyn André 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Chatel Guy 
Cieters Pierre 
De Kooning Emiel 
De Meester Dirk 
Jacxsens Dirk 
Jaspaert Dirk 
Sileghem Piet 
Tas Albaan 
Willemyns Guido 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Maenhout Carlos 
Nauwelaerts Alain 
Schooffs René 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Amerijckx Jean-Pierre 
Andries Marc 
Baets Roeland 
Billiet Danny 
Boussaer J osé 
Bral Luc 
Bruynsteen Frank 
Buffel Dirk 
Camps Peter 
Davids Daniël 
De Greef Dani 
De Keyser Frank 
Deruyter Eric 
De Smet Lieven 
De Temmerman Johan 
Devooghdt Philippe 
De Witte Robin 
Groenweghe Philip 
Hublet Christian 
Lagae Geert 
Martens Gerrit 
Matthijs François 
Matthijs Patrick 
Moerenhout Patrick 
Morlion Danny 
Plaetinck Luc 
Rahier Yves 
Simoens Hendrik 
Stevens Christiaan 
Trangez Ivan 
Van BelIeghem Christiaan 
Van De Maele Edelhard 
Van Den Eede Lieven 
Van Der Hauwaert Koenraad 
Vandromme Luc 
Van Durme Luc 
Vanhoecke Eddy 
Van Wesemael Marc 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Bossuyt Carl 
Carroen Maurits 
Debeuckelaere Serge 

De Hauwere Stefaan 
Goossenaerts Serge 
Haers Frank 
Janssens Marc 
Misselyn Francis 
NolfHenri 
Pelfrene Dirk 
Roose Frank 
Schenk Walter 
Vanassche Johan 
Vancoillie Geert 
Van Damme André 
Van Driessche Hans 
Verstraeten Jan 
Verstrynge Franky 
Walravens Marc 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Elektrische Energietechnieken 

Beuckelaers Jacques 
Beurms Wilfried 
Cornelis Patrick 
De Baenst Hendrik 
De Baets Johan 
Decaluwe Dirk 
De Mol Dirk 
De Wael Erik 
Fahy Roland 
Goubau Denis 
Goubau Stephane 
Kerckvoorde Martin 
Messiaen Piet 
Moisse Joël 
Van Damme Jean 
Van de Maele Guido 
Van Den Abeele Martin 
Van Den Berghe Yves 
Van Den Bossche Alex 
Van Der Meeren Antoine 
Van Der Spurt Herwig 
Vandoorn Johan 
Van Regemortel Joannes 
Van Steenberge Marnix 
Vansteenkiste Dirk 
Vermeeren Lucas 
Verroken Georges 
Viaene Martin 
Vijncke Pieter 
Voet Marnix 
Wijnant Willem 
Wyckaert Paul 
Zuliani Pierre 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Adriaenssens Marijke 
De Decker-Van Bocx:laer Patrick 
Knockaert Guy 
Maes Ivan 
Mahieu Paul 
Vanweyenbergh Wilfried 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Bekaert Jacques 
De Cooman Bruno 
Dernaegd Luc 
Gabriels Lutgardis 
Smet Dirk 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Swolfs Philippe 

1981 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Bondroit Emmanuel 
Bufkens Patrick 
Cauwberghs Gaëtan 
Claeys Wim 
DanneeIs Paul 
De Blaere Benny 
De Brakeleer Danny 
De Man Maggy 
De Mets Geert 
Dewanckele Michel 
Gevers Erwin 
Ghijselinck Luc 
Goemaere Michel 
Haegeman Peter 
Hoste Jan 
Krols Krist'l 
Kuitenbrouwer Louis 
Leysen Julius 
Lootens Jan 
Maréchal Paul 
Paridaens Robrecht 
Pollier Dirk 
Strobbe Frank 
Van Celst Erik 
Van Den Broeck Marc 
Vanderdeelen Erik 
Van Der Donk Michel 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Hanssens Koenraad 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Parmentier Luc 
Simoen Eddy 

Bedrijfskundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Franceus Danny 
TeuwenJan 
Van Den Steen Karel 
Wellekens Eddy 

Vanhalst Alex 
Vanlancker Eddy 
Van Oost Ludwig 
Vanspeybroeck Philippe 
Vyncke Johan 
Wauters Luc 
Wynants Jozef 
Wyntin Gudrun 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Anteunis MicheIe 
Ceuppens Arthur 
Chevolet Bruno 
De Jaegere Emmanuel 
De Meester Eric 
D'Hondt Bruno 
Hoeckrnan Wim 
Lemaire Ghislain 
Mertens Jozef 
Paepen Christiaan 
Quenon Michel 
Vander Stichele Bruno 
Vercruysse Marc 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Gaudaen Dirk 
Thienpont Christophe 
Van Hassel Philip 
Vantorre Marc 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Comptdaer Yves 
Defloor Jan 
Geers Jacques 

Ingenieur in de Automatiserings
techniek (aanvullende proef) 

Hoste Frank 
Liessens José 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Allaert Koenraad 
Ballet Claude 
Baroen Michel 
Biot Luc 
Coppieters Luc 
Cornelis Roger 
Courteaux Marc 
De Bosscher Dirk 
De Bruycker Luc 
De Greef Dirk 
Dejonghe Jan 
Delacourt Johan 
Denayer Ferdinand 
Denturck Bart 
De Saedeleer Philippe-Olivier 
Deschamps Benoit 
De Schryver Johan 
Faes Ludo 
Galle Marnix 
Goethals Davy 
Goossens Danny 
Himpe Robrecht 
Hinderdael Patrick 
Janssen Joris 
Koller Philippe 
Mercier Jean 
Osstyn Edmond 
Peerlinck Marc 
Queeckers Filip 

Reynders Paul 
Sabbe Mark 
Sijnave Jan 
Standaert Marc 
Timmerman Jan 
Van Coile Bert 
Vande Kerckhove Guido 
Van Den Kerckhove Ludo 
Van Der Spiegel Patrick 
Vanfleteren Jan 
Van Geel Frank 
Van Lancker Guy 
Van Welden Wilfried 
Veelaert Peter 
Vermeire Ronny 
Vermeulen Bruno 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Baert Franck 
B\ancquaert Pascal 
Clarysse Eddy 
Dekeyser Philip 
De Meulenaere Jan 
De Moyer Kurt 
De Ryck Luc 
De Vis Dirk 
Dumortier Frits 
Duyck Luc 
Gilbos Erik 
Kestens Frank 
Maenhout Rafaël 
Meyns Ignace 
Nevens Koenraad 
Plets Patrick 
Snauwaert Paul 
Vandenfonteyne Willy 
Vanderveire Willem 
Vanhevel Peter 
Van Sieleghem Johan 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Elektrische Energietechnieken 

Bauwens Philip 
Boogaerts Robert 
Carels Yves 
Clauwaert Geen 

Cromphout Peter 
De Backer Dirk 
Debackere Paul 
De Caluwé Daniël 
De Forestier Audouin 
De Gendt Jozef 
De Gieter Jean-Marie 
De Graeve Marc 
Delameillieure Dirk 
De Roo Guido 
Deschacht Redgy 
Devloo Philippe 
De Vuyst Hugo 
Diels Luc 
Gistelinck Paul 
Groebbens Danny 
Himpe Renaat 
Jacxsens Raphaël 
MaeneJan 
Messely Marc 
Migerode Alain 
Schepens André 
Schepensjohan 
Smet Freddy 
Van Abbenyen Willy 
Vandenberghe Patrick 
Vande Putte Danny 
Van Hoorebeke Steven 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

De Smet Philip 
Devos Eric 
De Wilde Luc 
Dieleman René 
Fauconnier Peter 
Geldofluc 
Hillewaert Lode 
Thabert Sabine 
Van Den Broecke Dirk 
Van Nuffel Claude 
Van Parys Ignace 
Van Timpont Pierre 
Viaene Luc 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Claus Guy 
Delen Emiel 
Stevens Rudiger 
Van Den Eede Johan 
Verhoeven Guido 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

Boydens Eddy 

Wetenschappelijke graad 
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Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

De Roover Paul 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Baert Frank 
Devel Jean 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

AnafLieven 
Huysmans Rudi 
Poelaert Ludo 
Thoelen Karel 

Bedrijfskundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Claeys Christiaan 
Galle Antoon 
Verpooten Wilfried 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

De Baenst Hendrik 
Lievens François 
Moeyaert Pau\ 
Van Der Meeren Antoine 
Van Gijsel Leo 
Van Steenberge Marnix 

Ingenieur in de Geotechniek 
(aanvullende proef) 

De Palmeneire Guy 

Ingenieur in de Automatiserings
techniek (aanvullende proef) 

Parmentier Luc 
Steenbrugge Dirk 
Ter Steege Augustinus 
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1982 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Bauwens Mario 
Boeken Nick 
CapiauJan 
Claeys Ghislain 
CoeneJozef 
Couplez Thierry 
Daels Marc 
De Baets Dirk 
De Clerck Marcel 
Declercq Jean-Marie 
Decroos Jan 
De Smet Eddy 
Hoornaert Robert 
Hordies Jan 
H uy man Carlos 
Janssen Dirk 
Joos Patriek 
KOnlnckx Jozef 
Ledegen Johan 
Lobelle Philippe 
Meire Marc 
Monserez Philippe 
Nelis Eddy 
Nevens Eddy 
Parrein Stefaan 
Penen Philip 
Scheerlinck Eddy 
Van BroeckJan 
Vandamme Thierry 
Van Geert Luc 
Van Rensbergen Jan 
Vansteenkiste Hendrik 
Van Vooren Marc 
Van Wonterghem Ignace 
Verdonck Hendrik 
Verstraeten Kristiaan 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Carton Geert 
Catry Danny 
Compernolle Willem 
Dekeyser Gratien 
Desmet Francis 
Dumarey Walter 
François Bart 
Jonckheere Pol 
Mensaert Hans 
Meyns Katrien 
Rotsaert Geert 
Sabbe Joost 
Santens Patriek 

Van Hove Erik 
Verstraete Yves 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Guns Bart 
Roef Ralph 
Rousseff Serge 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Beirens Filip 
Bisschop Koenraad 
Bogaert Rafaël 
Botte Marnix 
Bral Frank 
Cardinael Philippe 
Casteleyn Wim 
Chalmet Christ 
Claus Herman 
De Backer Christiaan 
De Bilde Johan 
De Langhe Ivan 
De Meyer Johan 
De Mulder Patricia 
De Rore Stefaan 
Dewitte Erwin 
Dhaenens Dirk 
D'Haeyer Johannes 
Dhooghe Wim 
Flamang Geert 
Gillis Ricco 
Goossens Paul 
Lagae Piet 
Lambrecht Dirk 
Lequesne Annie 
Luystermans Johan 
Maene Kris 
Maertens Jan 
Mertens Kristiaan 
Nelen Frederic 
Opoka Georges 
Raedt José 
Rotsaert Rik 
Ryckebusch Frank 
Saelens Serge 
Sar/et Marc 
Six Luc 
Slock Dirk 
Slock Lionel 
Steenkiste Peter 
Steinbach Jurgen 
Tollenaere Jan 
T ournoy Dirk 

Vanbeveren Donaid 
Van Bogaert Jan 
Van Damme Marc 
Vanderbauwede Patriek 
Van De Velde Philippe 
Van De Walle Christian 
Van Driessche Willy 
Van Gucht Danny 
Vanhooren Ronny 
Van Kerckhove N oël 
Van Overmeire Philippe 
Verboven Peter 
Verdiere Piet 
Verhamme Carl 
Verstraete Samuel 
Vinckier J ohan ~. 
Warmoes Stefaan 
Willems Ronny 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Ameye Dirk 
Behaeghe Lode 
Bulcke Geert 
De Coninck Eric 
Degrieck Joris 
De Nil Dirk 
Desplanques Dirk 
De Wree Marc 
Godderis Luc 
Hoste Dirk 
Inghels William 
Lutin Luc 
Miclotte Willem 
Schepers Bruno 
Schockaert Jozef 
Sergeant Roland 
Smis Jan 
Thoma Rudy 
Vanbiervliet Guido 
Van Damme Paul 
Vermoesen Geert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
EJcktr?techniscb Ingenieur, 
Elektnsche Energietcchnieken 

Christiaens Luc 
Daeninck Yves 
De Keyser Jean-Luc 
De Landsheer Walter 
De Mey Erik 
De Regge Robert 
Deswaef Johan 

De Wever Marc 
Hanssens Guy 
Lesage Piet 
Lippens Luc 
Lycke Thierry 
Mareels Iven 
Melkebeke Paul 
Mertens Johan 
Olivier Philip 
Ortegat Michel 
Rasker Luc 
Saerens Robert 
Van Cauwenberge Renaud 
Van De Maele Lieven 
Van Den Berghe Wouter 
Van Den Bosch Patriek 
Van Den Heede Jan 
Van Den Heede Paul 
Van Eylen Erwin 
Van Steelant Pol 
Weyn Patrick 
Wille Guido 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Blomme Diederik 
Coenen Frank 

1983 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Bauduin Christophe 
Bauwens Marc 
Beeckman Marina 
Bogaert Marc 
Braeckman Filip 
Clinquart Etienne 
Cornelis Erwin 
Deplae Sabine 
Dhondt Rik 
Gyde Filip 
Hessel Charles 
Lansay Daniel 
Lootens Eric 
Lootens Herwig 
Otte Dirk 
Reyntiens Dirk 
Schulze Carl 
Snauwaert Patriek 
Snoeck Martine 
Tack Frank 
Valcke Jan 
Van De Loock Leo 

De Baets Walter 
Deganseman Werner 
Faseur Ann 
Gekiere Dirk 
Lox Egbert 
Meganck Martin 
Schockaert Tom 
Tijtgat Eric 
Van Wassenhove Willem 
Willems Paul 

Burgerlijk Metallurisch Ingenieur 

Desmet Francis 
Leysen Frans 
Roelens Dirk 
Saelens Johan 
Standaert Christian 
Van Daele Catharina 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

Gigase Yves 
Gunst Paul 

Vanden Berghe Filip 
Vanderbeke Peter 
Van Der Meersche Fabian 
Van Helleputte Yves 
Van Poucke Luc 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Brusselaers Dirk 
Casier Bart 
Coelus Koenraad 
De Clercq Paul 
Kreps Philippe 
Martens Dirk 
Mostaert Jan 
Nuytten Gabriël 
Perneel Xavier 
Q!lisquater Georges 
Van Den Abeele Luc 
Vandewalle Johan 
Van Valckenborgh Luc 
Verhelst Marina 
Victoor Werner 
Vrielinck Marijke 
Waelkens Philippe 

Platte au Carl 
Segers Joris 
Van Den Berghe Luc 

Bedrijfskundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Baets Guido 
D'Haeyer Xavier 
Verbeke Bruno 
VerhuIst Gerry 
Wijnant Willem 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Broekaert Leo 
Raskin Michel 
Van Cauwenberghe Herman 
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Ingenieur in de Automatiserings
techniek (aanvullende proef) 

Cornelis Roger 
Pathirana Susantha 
Speltincx Erik 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Acx Patrick 
Adriaensens Kris 
Baert Henk 
Blanckaert Philippe 
Clauwaert Frank 
De Baere Jan 
De Cnudde Philip 
De Groeve Bart 
De Langhe Marc 
De Loor Ronny 
Denoo Peter 
De Rudder Ann 
De Smet Erwin 
Desmet Hans 
De Soete Hans 
De Somer Michel 
De Vos Lieven 
De Vulder Patriek 
De Winter Rudi 
Dhondt Marc 
Dobbelaere Bart 
Dobbelaere Karel 
Fleerakkers Rudy 
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Gillis Marnix 
Huyck Marc 
Laporte Johan 
Lecoutere Johan 
Leliaert Philippe 
Loret Dany 
Merc10c Lieven 
Muylle Michel 
Perdu Marc 
Reunes Daniel 
Rousseau Eric 
Samoise Jean 
Schaepdryver Marc 
Schoonjans Herman 
Segaert Pascal 
Stevens Joan 
Tack Marnix 
Thuysbaert Carl 
Vandaele Geert 
Vande Cavey Dirk 
Van Den Broecke Frank 
Van De Steene Jan 
Vandewiele Frank 
Van Driessche Patrick 
Van Kerchhove Dirk 
Van Liedekerke Marc 
Vanslembrouck Johan 
Vanspranghe Geert 
Van Wijnendaele Francis 
Vereecke Marc 
Vergote Filip 
Verheyen Luc 
Verhoeyen Marc 
Vermeersch Marleen 
Verschelden T ony 
Vincent Kurt 
Visser Aarnout 
Vlaemynck Yvo 
Vorstermans Jan 
Wens Patriek 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Annaert Herman 
Coekaerts Luc 
De Bodt Guy 
De Dycker Herman 
De Mare Luc 

Deolet Reginald 
De Rycke Jean Luc 
Goedertier Philippe 
Haentjens Geert 
Joppen Frank 
Martin Philippe 
Mic10tte Philippe 
Pintelon Paul 
Vandenberghe Dirk 
Van Meirhaeghe Rik 
Van Rijsselberghe Marc 
Van Ruymbeke Geert 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Elektrische Energietechnieken 

Benoot Alexander 
De Vos Dirk 
De Winne Geert 
Dimiaux Philippe 
Hoebenjan 
Hooftman Ignace 
Kuys Elisabeth 
Laureys Peter 
Louis Pierre 
Timmerman Patriek 
Van De Velde Patrick 
Van De Weghe Sabine 
Van Hijfte Luc 
Vannecke Thierry 
Vermeulen Paul 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Baeteman Jan 
Byttebier Geert 
Fiers Vincent 
Keyngaert Chris 
Vandenbossche Hedwig 

Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 

Dieleman Ronny 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur (aanvullende proef) 

N eirynck Bartholomeus 
Vansteenkiste Hendrik 

Wetenschappelijke graad 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Pinnoo Rik 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Van Landeghem Luc 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

De Cort Marc 
Lemaitre Patrice 
Van Wassenhove Daniel 
Vyncke Dirk 

Bedrijfskundig Ingenieur ~. 
(aanvullende proef) 

Bilaey Willy 
Van Damme Julien 
Van Rietvelde Philippe 
Verschueren Paul 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Xu Jianguo 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Baert Franck 
Leysen Frans 
Olivier Philip 

Ingenieur in de Bouwmechanica 
(aanvullende proef) 

Catry Danny 

Ingenieur in de Automatiserings
Techniek (aanvullende proef) 

Bral Frank 
Maertens Jan 
Verhamme Carl 

1984 

Wettelijke graad 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur 

Alderweireldt Lieven 
Braspenning Rudi 
Brinckman Peter 
Buffel Peter 
Clarysse Lieven 
Cooreman Daniel 
Debyser Marc 
De Cal uwe Marc 
De Nil Peter 
De Roo Frank 
De Vaere Koen 
Devriese Frank 
Dewitte Herman 
De Wulf Alain 
Dierick Colette 
Diericloc Christian 
Diet Patrick 
Geltmeyer Bruno 
Giebens Willem 
Goossenaerts Dirk 
Lenaert Pascal 
Le Noir Claude 
Matthys Dirk 
Meulewaeter Luc 
N eirinck Joachim 
Reyniers Herman 
Stevens Dirk 
Van Damme Marleen 
Vandedrinck Frank 
Van De Wielle Jos 
Van Driessche Luc 
Veelaert Wouter 
Verstraeten Wim 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Buerms Patrick 
Buyle Brigitte 
Degroote Freddy 
De Meyer Dirk 
Deruytter Dave 
De Vuyst Jaak 
De Weirdt Luc 
D'Hondt Dirk 
Forger Els 
Landsheere Martin 
Lowie Patrick 
Pauwels Guy 
Schoonjans Yves 
Smessaert Patrick 
Snoeck Hugo 
Van Audenaerde Frank 

Van Den Berghe Grietje 
Van Impe Maggie 
Van Vlierberghe Edwin 
Verstraete Luc 

Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
Ingenieur 

Verdickt Josephus 

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur (zwakstroom) 

Allaert Bart 
Begijn Eric 
BeyensJan 
Blanckaert Erwin 
Bouffioux André 
Bruneel Geert 
Buytaert Jan 
Cam bron Frans 
Cliquet Wim 
Debaere Eddy 
De Bruyn Wim 
De Decker Bart 
De Geest Paul 
De Geyter Pascal 
De Lameillieure Jan 
Delaruelle Daniël 
Deleu Geert 
Demeester Piet 
De Paepe Etienne 
De Pauw Wim 
De Smet Geert 
Detemmerman Danny 
De Temmerman Johan 
De Vleeschauwer Eric 
De Vos Danny 
De Winne Marc 
D'Hooghe Philippe 
Elewaut Frank 
Elewaut Luc 
Fielibert Jan 
Gallopyn Guido 
Gossieaux François 
Haeck Karel 
Hanet Michel 
Lagauw Martin 
Lasoen Luc 
Moerman Bart 
Mortier Luc 
Pletinckx Daniël 
Plettinck Lieven 
Q!lataert Paul 
Reynaert Marc 
Roef Patrick 

Rossey Carl 
Schatteman Luc 
Strybol Luc 
Tack Marnix 
Talloen Jan 
Temmerman Willem 
Tremerie Jean-Paul 
Van Ackere Michel 
Van Belleghem Luc 
Vancayseele Werner 
Vancoppenolle Igor 
Van Daele Peter 
Van De Capelle Jean-Pierre 
Van Den Broecke Erik 
Van Loo Josephus 
Van Neyghem Koenraad 
Vanrenterghem Marc 
Van Renterghem Patrick 
Verhasselt Johan 
Weyns Guy 
Wynant Patrick 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Werktuigkunde 

Boucquillon Marc 
Degraeve Zeger 
Delagaye Luc 
De Mey Alain 
De Rauw Dirk 
Huysentruyt Philippe 
Lievens Luc 
MichieIs Jan 
Nevens Lieven 
Rasker Erik 
Van Assche Eric 
Vanden AbeeIe Bart 
Van Den Berg Ronaid 
Vandorpe Filip 
Van Puyvelde Dirk 
Verbeke Filip 

Burgerlijk Werktuigkundig 
Elektrotechnisch Ingenieur, 
Elektrische Energietechnieken 

Baetslé Jean-Michel 
Byttebier Jo 
Callewaert Patrick 
Cornelis Bruno 
Debackere Koenraad 
De Brabander Paul 
De Cock Hans 
De Corte Danny 
De Frenne Alain 
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De Groeve Dirk Sinnesael Johan Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur Leclercq Franky Maurau Erwin Burgerlijk Werktuigkundig 
De Keulenaer Frank Schamp Wim Meganck Rik EJektrotechnisch lngenieur, 
De Keyzer Ivan Burgerlijk Ingenieur der Avau Dirk Thierens Dirk Naessens Carine Elcktri che Energictcchnieken 
De Lange Marc Textielnijverheid Boone Eric Van Den Steen Anne Onselaere Christian 
Deleersnijder Jean-Luc Chevalier Philippe Vander Cruyssen Jean-Paul Opsommer Johan Adriaens Peter 
Deprez Marc Van Langenhove Lieva Cuypers Frank Van Hamme Geert Peedinck Roeland Barremans Rudolf 
De Riek Marcel De Ruijter Ignace Verbeke Johan Pinnoo Luck Casier John 
De Zutter Geert Burgerlijk Scheepsbouwkundig Peelman Luc Rottiers Luc Desmet Wim 
Dieleman Claude Ingenieur (aanvullende proef) Reynaerts Carine Burgerlijk Scheepsbouwkundig Rubbrecht Bart Goeminne Geert 
Eeckhout Marc Tombeur Dirk Ingenieur Saerens Johan Meire Erik 
Goedertier Lieven Saerens Luc Van Vooren Dirk Sercu Peter Pauwelyn Lieven Baert Marc 
Hamerlinck Dominique 

Bedrijfskundig Ingenieur De Bock Koen SimalJan Perdu Dirk 
Heyse Erwin Burgerlijk Elektrotechnisch 

(aanvullende proef) Denis Johan SonckJan Serneels Steven 
Leurentop Frank Ingenieur (zwakstroom) Martens Luc Spruyt Paul Vandemaele Bart 
Notredame Luc (aanvullende proef) De Spiegeleir Remi Vanhove Herbert Van Baeveghem Jo Van HerzeIe Guy 
Papen Reinhart Gosselin Derrick Vans ever Carine Van Ballaer Luc Vanlommel Herman 
Saelen Brigitte Van Den Berghe Wouter Trangez Ivan Vereecken Erwin Vandedrinck Jan Van Verre Rudy 
Van Acker Luc Van Landeghem Hendrik Verhaeghe Peter Vanden Driessche Peter 
Van Den Berge Geert Vercruysse Marc Vandormael Luc Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
Van Doorslaer Christiaan Voet Peter ~ Burgerlijk Elektrotechnisch Van Immerseel Luc 
Van Hoeylandt Dirk Ingenieur (zwakstroom) Vankwikelberge Patrick Ballegeer Dirk 
Van N eck Patrick Burgerlijk Werktuigkundig Van Rompu Peter De Meerleer Willem 
Van Roy Jan Wetenschappelijke graad Elektrotechnisch Ingenieur Aerts Johan Van Schooten Antoine Desimpel Jan 
Venema Gertjan (aanvullende proef) Alliet Bart Venken Kristiaan De Visscher Xavier 
Walthoff Peter Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Amelynck Denis Verhaeven Erik Eechaute Anne 
Willems Koen Tian Zhiling Berkers Karel Verhelst Henk Faes Greta 

Romaen Hans Bonte Bart Vermaercke Peter Koninck:x Jan 
Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Nucleair Ingenieur Boscart Marc Vermeir Dierik Martens Thibault 

Burgerlijk Werktuigkundig (aanvullende proef) Bouten Patrick Verstraete Gerrit Pierloot Marc 
Albrecht Eddy Elektrotechnisch Ingenieur, Brokken Dirk Vervaet Paul Plehiers Patrick 
De Langhe Peter Werktuigkunde Goedertier Philippe Calewaert Patrick Vyvey Karlien Vanhaverbeke Johan 
Dierick:x Jan Joppen Frank Casselman Geert Werquin Xavier Vanneste Piet 
Feys Francis Lin Y ongsheng Coduy Bruno Volckaert Geert 
Herrebout Koenraad Ingenieur in de Bouwmechanica Corremans Guido Burgerlijk Werktuigkundig Wellens Peter 
Vandaele Filip Burgerlijk Werktuigkundig (aanvullende proef) De Baets Johan Elektrotechnisch Ingenieur, 
Van Den Bosch Marc Elektrotechnisch Ingenieur, De Clerck Sjoerd Werktuigkunde Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur 
Vanderburght Elsje Elektrische Energietechnieken Denayer Gerard De Clercq Arsene 
Vanhul1e Patrick De Cock Francis Clarysse Luc Fransaer Jan 

Van Laere Christine Ingenieur in de Automatiserings- De Coster Johan Cuvelier Dirk Meersschaut Dirk 
Burgerlijk Metallurgisch Ingenieur techniek (aanvullende proef) Delbar Paul De Bois Sonja Slock Rudy 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Delbare Wim De Breuck Paul-Etienne Van Hecke Patrick 
Mareels Sigurd Cousin Gery De Maere Robert De Clercq Wim 
Mertens David Yue Binbin Van De Made Lieven De Mangelaere Peter De Koninck Stephan Burgerlijk Ingenieur der 

De Meyer luc De Mare Carl Textielnijverheid 
De Meyere Luc Denecker Lieven 

1985 
De Rycke Igor Deolet Benjamin De Clercq Geert 
De Sutter Philiep Dermul Luc 
Deveugle Dirk De Waele Marc Burgerlijk Scheepsbouwkundig 
De Vleeschauwer Danny De Weer Bruno Ingenieur (aanvullende proef) 
Dewaele Stefan Erauw Peter 

Wettelijke graad Kint Francis Van Gassen Wim Gistelinck Louis Flamang Peter Dasnoy-Sumell Marc 
Larosse Peter VynckeJan Haenebalcke Marc Goethals Philippe Gunst Dirk 

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur Maes Luc Y sebaert Luc Hamelinck Dirk Lammensjan 
Mertens Hubert Helewaut David NoyenJohan Wetenschappelijke graad 

Cavents Yves Ost Dirk Burgerlijk Ingenieur Architect Heuninck Lieven Platteau Rudy 
Cortvrindt Guy Pieters Ann HeymanJohan Semeese Luc Burgerlijk Werktuigkundig 
Debruyckere Rik Thooft Koenraad Bruynbroeck Patrick Labijn Patrick Smets Dirk Elektrotechnisch Ingenieur, 
Degezelle Jean Vael Dirk Bryon Bernard Louis Guy Smis Piet Werktuigkunde 
Dermine Etienne Vandebroek Marc Ingelaere Bart Lucq Guy Thierie Frank 
De Vleeschouwer Joost Vandepitte Dirk Lambert Sabine Manifart Sophie Verhaest Luc Devriese Peter 
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Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 

Liagre Dirk 

Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur 

De Pestel Freddy 
Le Roy Freddy 
Vandegehuchte Marc 

Bedrijfskundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

De Baere André 
Provoost Jan 

Doctoraten in de Toegepaste 
Wetenschappen 

Goethals Gaston (1941) 
Haemers Herman (1942) 
Bosch Firmin (1944) 
Mortelmans Fernand (1954) 
Vosters Harry (1955) 
Froment Gilbert (1957) 
Bakker Willem (1959) 
De Moor André (1964) 
Filimon Ion (1964) 
Fransen Thomas (1964) 
De Batist René (1965) 
Dilewijns Jozef (1965) 
Pahuja Om Prakash (1965) 
Rihani Devinder (1966) 
Buekens Alfons (1967) 
Ghulam Mohyuddin Zia (1967) 
Huyghe Gilbert (1967) 
Willems Jacques (1967) 
Defrancq Charles (1968) 
Hosten Lucien (1968) 
Mansha Muhammad Chiniot (1968) 
Maudgal urcsh (1968) 
Chawia Om Prakash (1969) 

awhney Amar (1969) 
Wantur Zdenko (1969) 
Bex Willy (1970) 
Boone Pierre (1970) 
Daneels Axel (1970) 
Frimout Dirk (197/) 
Jahn Eduard (1970) 
Noldus Erik (1970) 
Sajjad Ahmad ~zi (1970) 
Thomas Paul (1970) 
De Was eh Armand (1971) 
Hoffman Ghislain (1971) 
Rathé Jacques (1971) 
Lagasse Paul (1972) 

Vandenbrouck Alex 
Vander Kuylen Jan 

Burgerlijk Scheikundig Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Chen Qi 

Nucleair Ingenieur 
(aanvullende proef) 

Van den Berghe Yves 
Walthoff Peter 
Willems Koen 

Lambrecht Guido (1972) 
Mertens Paul (1972) 
Minne Roland (1972) 
Penning Jan (1972) 
Sanii Homayonne (1972) 
Van Aken Charles (1972) 
Werner Hans Ulrich (1972) 
Baert Daniël (1973) 
Bruyland Ignace (1973) 
Decuypere Roland (1973) 
De Gryse Roger (1973) 
Pinto Barbedo De Magalhaes Antonio 
(1973) 
Verschoore Reinhart (1973) 
Wettinck Emiel (1973) 
Willems Noël (1973) 
Moerman Patriek (1974) 
Van Calster André (1974) 
Van Houcke Freddy (1974) 
Van Nieuwenburg Dirk (1974) 
Van SassenbroeckJan (1974) 
Vercammen Hugo (1974) 
BerlamontJean (1975) 
Bhutta Sakhi Muhammad (1975) 
Boullart Lucas (1975) 
Burvenich Xavier (1975) 
Defrancq Jacques (1975) 
Dejonghe Eric (1975) 
De Mey Gilbert (1975) 
De Moerloose Frank (1975) 
De Pauw Rudy (1975) 
De Wilde Willy (1975) 
Dumez Francis (1975) 
Lagae Guy (1975) 
Maanders Edouard (1975) 
Rottiers Henk (1975) 
Sierens Roger (1975) 
Vandevelde Paul (1975) 
Van Loock Walter (1975) 
Viville Lucien (1975) 

Ingenieur in de Bouwmechanica 
(aanvullende proef) 

Buffel Peter 
Le Noir Claude 

Ingenieur in de Automatiserings
techniek (aanvullende proef) 

Batzofin Stanley 

Speciale Licentie Kwantitatieve 
Bedrijfskunde (aanvullende proef) 

Pinnoo Jan 

Carpentier Roland (1976) 
De Backer Luc (1976) 
Demedts Gewijde (1976) 
Denys Rudy (1976) 
Deschoolmeester Dirk (1976) 
El Hamalaway Mohamed (1976) 
Garrels Walter (1976) 
Gorlé Dirk (1976) 
Lerou Jan (1976) 
Van Malderen René (1976) 
De Brouckere Lucien (1977) 
K. Meenakshi Sundaram (1977) 
Selleslagh-Suykens Eduard (1977) 
Truijens Pieter (1977) 
Van De Steene Boudewijn (1977) 
Cuperus Jan (1978) 
De Schutter Franciscus (1978) 
De Troch François (1978) 
De Wolf Luc (1978) 
Timmerman Ronaid (1978) 
Tromp Herman (1978) 
Vandenbulcke Peter (1978) 
Vandewege Jan (1978) 
Van Holme Patriek (1978) 
Van Oost Guido (1978) 
Verdonk Georges (1978) 
Weyten Ludovicus (1978) 
Basak Amanchaldra (1979) 
Beeckman Jean (1979) 
Burgelman Marc (1979) 
De Buck Fernand (1979) 
De Kezel Jean-Pierre (1979) 
De Vos Alexis (1979) 
Jacobs Bernard (1979) 
Nevejans Denis (1979) 
Van Damme Paul (1979) 
Vanhoutte Guido (1979) 
Vermeu\en Michel (1979) 
De Keyser Robain (1980) 
D'Hollander Erik (1980) 

Kritis Vassilios (1980) 
Landuyt Jean (1980) 
Marin Guy (1980) 
MelkebeekJan (1980) 
Spriet Jan (1980) 
Vandendriessche Marc (1980) 
Vanmeirhaeghe Roland (1980) 
Verstraeten Paul (1980) 
De Visschere Patriek (1981) 
De Zutter Daniël (1981) 
D'Hulster Freddy (1981) 
Huo Li-Xing (1981) 
Mabaya Nyabul di Kanza (1981) 
Van Camp Carl (1981) 
Van Der Weeën Frank (1981) 
Vandevenne John (1981) 
Van Impe William (1981) 
Clymans Paul (1982) 
De Gelder Pieter (1982) 
Frigne Paul (1982) 
Mampaey Frans (1982) 
Martens Jean-Pierre (1982) 
Moens Jan (1982) 
Panigrahy Sarat Chandra (1982) 
Sankaran Narayanan (1982) 
Timmerman Martin (1982) 
Van Der DonckJean (1982) 
Wada Hikaru (1982) 
Bonte Luc (1983) 
De Deken Jacques (1983) 
Defloor Jan (1983) 
De Leye Lode (1983) 
Desplanques Guido (1983) 

Franssens Ghislain (1983) 
Janssens Herwig (1983) 
Martens Jean-Bernard (1983) 
Moeneclaey Marc (1983) 
Tak Young Bong (1983) 
Vandendriessche Luc (1983) 
Van Roey Johan (1983) 
Verhoeven Ronny (1983) 
Yoo Hyeong-Seon (1983) 
Baets Roeland (1984) 
De Keyzer Patriek (1984) 
Derese Ignace (1984) 
Jovanic Slobodan (1984) 
Steen Marc (1984) 
Van Hove Luc (1984) 
Van Landeghem Hendrik (1984) 
Van Parys Ignace (1984) 
Denturck Bart (1985) 
De Pourcq Marc (1985) 
Haers Frank (1985) 
Mutondo Wa Mutondo (1985) 
Sim oen Eddy (1985) 
Snauwaert Paul (1985) 
Taerwe Luc (1985) 
Vancoillie Geert (1985) 
Vanhoecke Eddy (1985) 
Van Trimpont Pierre (1985) 

Bijzonder Doctoraat in de 
Toegepaste Mechanica 

Morimont Marcel (1930) 

Speciale Doctoraten in de 
Toegepaste Wetenschappen 

Van Eeghem Jan (1966) 
Ferdinande Hendrik (1983) 

Aggregaties voor het 
Hoger Onderwijs 

Muis Fernand (1938) 
Van der Meersche André (1983) 
Vandepitte Daniël (1953) 
Dechaene Robert (1960) 
Tison Gérard (1961) 
Van Cauwenberghe Achiel (1965) 
Mortelmans Fernand (1967) 
Vanmassenhove Fernand (1967) 
Willems Jacques (1969) 
Dekoninck Carl (1970) 
Boone Pierre (1973) 
Noldus Erik (1973) 
Lagasse Paul (1974) 
Hosten Lucien (1978) 
De Vos Alexis (1981) 
Dick Erik (1980) 
Sierens Roger (1982) 
De Buck Fernand (1983) 
De Zutter Daniël (1984) 
Mocneclaey Marc (1985) 
Van Der Weeën Frank (1985) 
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Betreffende het opstellen van deze lijst afgestudeerden wordt hierbij dank 
gebracht aan het Centraal Digitaal Rekencentrum RUG en aan mevr. J. 
Reygaert voor hun voortreffelijke medewerking. 



STEUNCOMITÉ 

(Steunverlenende bedrijven) 

ACEC-Noord, Gent 
AFFILIPS. Tienen 
AGFA-GEVAERT, Mortsel 
ALLARD Gieterijen, Turnhout 
AMYLUM, Aalst 
ARTEM IA, Gent 
ARTIC, Lot 
ATEM, Brussel 
AURIEMA, Brussel 

BARCO Electronie, Kuurne 
BARCO Industry, Kortrijk 
BASF, Antwerpen 
BA VER, Antwerpen 
BEKAERT COCKERlLL, Hemiksem 
BElGO-CHROM, Deinze 
BELGONUCLEAlRE, Brussel 
BELGROMA, Brussel 
BELL TELEPHONE. Antwerpen 
BERGOUGNAN, Evergcm 
SLATON, Brussel 
B N, Brussel 
BODSON, Luik 
BOELWERF, Temse 
BOUWBEDRIJF (Gewest Gent), Gent 
BOWATER CONTAlNERS, Gent 
B P, Antwerpen 
BROOKS Instrument Bclgium, Brussel 
BUCKMAN Laboratories, Gent 
BUYCK, Eeklo 

eBL Optronics, Gcm 
CBR Cementbedrijven, Brussel 
CHICAGO Metallic COlltincnta l, Wijncgem 
CHEMIE und FILTER, Brussel 
CIMENTS d'OBOURG, Obou'g 
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CLARK EQUIPMENT, Brugge 
CMB, Antwerpen 

D C Engineering, Beerse 
DE BIJ - DE VREDE, Brussel 
DEGUSSA, Antwerpen 
DEGUSSA Belgium, Brussel 
DELENS, Brussel 
DE MEYER 1.1.& N., Gent 
DENYS E., Gent 
DERVEAUX Studiebureau, Gent 
DOW CHEMICAL, Terneuzen 
DOYEN, Brussel 
DREDGING INTERNATIONAL, Zwijndrecht 

EBES, Antwerpen 
ECKARDT, Brussel 
ELECTROBEL, Brussel 
ELECTRO-Entreprise, Wevelgem 
ELECTRO-Appareils, Brussel 
ELSCOLAB, Antwerpen 
ENDRESS-HAUSER, Brussel 
ESAB, Brussel 
ESSO Belgium, Antwerpen 

FABRICABLE, Beersel 
FABRICOM, Brussel 
FINA MARINE, Brussel 
FISCHER & PORTER, Wilrijk 
FISCHER CONTROLS, Brussel 
FOOD MACHINERY EUROPE, Sint-Niklaas 

GAMATEX, Antwerpen 
GELICOM SCHINDLER, Brussel 
GENERALE BANK, Gent/Brussel 

HAECON, Gent 
HERMET (Blue Star Chemicais), Hamme 
HEIJNEN, Hasselt 
HONDA EUROPE, Gent 
HONEYWELL, Brussel 
HYDROCHEMIE-CONHAG, Brussel 

IBM, Brussel 
INEX, Bavegem 
INTERCOM, Brussel/Mechelen 

KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN, Oostende 
KREDIETBANK, Gent 
KEMPENSE STEENKOOLMIJNEN, Houthalen 
KENT BELGIUM, Brussel 

MANNESMANN-CARNOY, Gent 
MATRIBEL, Brussel 
METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT, Hoboken 
M I V B, Brussel 
M I V G, Gent 
N M B S, Brussel 
NATIONALE BANK BELGIE, Gent 
NEDERLANDSE STIKSTOFMAATSCHAPPIJ, Sluiskil 
NORSK HYDRO, Brussel 
O.I.P. Opties, Gent 
OLEOFINA, Brussel 
OMCO, Aalter 

P R B, Brussel 
PAPIERFABRIEKEN VAN BELGIE, Gent 
PEDEO Spuitgieterij, Oudenaarde 
PHILIPS, Brussel 
PIETERS-DE GELD ER, Wetteren 
PROCTER & GAMBLE, GrimbergenlMechelen 
PRODIRA, Brussel 

RECTICEL, Wetteren 
REGULATION-MESURE, Brussel 
ROSEMOUNT, Brussel 

SACADEM, Afd. SADACI, Gent 
SAMSONITE, Oudenaarde 
SAMSON, Brussel 
SBB M, Brussel 
SCHEEPSWERVEN VAN LANGERBRUGGE, Gent 
SIDINVEST, Gent 
SIDMAR, Gent 
SIEMENS, Brussel 
SIGMA COATINGS, Deurne 
SOLVAY, Brussel 
SOUDOMETAL, Brussel 
SPERREY NEW HOLLAND, Zedelgem 
STOCKMAN Ingenieursbureau, Gent 

TAYLOR Instruments, Antwerpen 
TECHNOLOGIE EN BOUWKUNDE studiebureau, Brussel 
TELEREX, Schilde 
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TELINDUS, Brussel 
TEXACO Petrochemicals, Gent 
TRANSMISSION INTERNATIONAL, Edegem 

UDIAS, Brussel 
UNION CARBIDE BENELUX, Antwerpen 

VAN ROEY Bouwbedrijf, Rijkevorsel 
VANDEKERCKHOVE Constructiewerkhuizen, Roeselare 
VAN DER HEYDEN, Brussel 
VAN KERKHOVE-GILSON, Gent 
VALMET Automation, Brussel 
V ANDEPUTTE, Boechout 
VEGA, Brussel 
VERBEEK Antwerpse Bouwwerken, Borgerhout 
VERBRUIKERSUNIE, Brussel Ij" 

VETEX, Kortrijk 
VINCOTTE, Sint-Genesius-Rode 
VOLVO CAR, Sint-Truiden 
VOLVO EUROPA, Gent 
VYNCKIER, Gent 

W.M. Instruments International, Deurne 
WYCKAERT Bouwbedrijf, Gent 

YOKOGAW A-ELECTROFACT, Brussel 
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