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Guillaume, Charles, Louis Van Esbroeck (ook Guy, Guilhem ofWillem genoemd) 
werd geboren te Schaerbeek op 8 februari 1900. Hij volbracht de Grieks-Latijnse 
humaniora te Brussel, eerst aan het St Maria-Instituut en daarna aan het St 
Michiels-College, waar hij in 1916 afstudeerde. Aan de Vrije Universiteit te 
Brussel, die in 1919 haar cursussen hervatte, behaalde hij in 1921 het diploma 
van burgerlijk mijningenieur. Hij was in 1921-22 en 1922-23 fellow van de 
C.R.B. Educational Foundation, en 
zo studeerde hij verder aan de Co
lumbia University te New York, 
waar hij in juli 1923 het diploma 
behaalde van Master of Arts in 
Mining Geology, en in november 
1923 dat van Engineer of Mines. Hij 
bezocht en bestudeerde toen de voor
naamste mijnstreken van de Ver
enigde Staten en Canada, vooral voor 
alle non-ferrometalen, en volbracht 
een stage in kolen- en ijzermijnen te 
Birmingham, Alabama. Na zijn mili
taire dienst, die hem uiteindelijk de 
graad van artillerie-reserve-luitenant 
schonk, gedetacheerd op de tweede 
sectie van de Generale Staf, onder
nam hij een reis naar Ethiopië, waar 
hij de Prins-Regent Tafari raad gaf 
bij een op te richten geologische 
dienst (1924). Hij werd dan achter
eenvolgens stagiair bij de National 
City Bank of New York, Brussels Branch (1925), ingenieur-onderdirecteur bij 
de N.V. De Sphinx te Maastricht (1926-29), technisch adviseur bij de N.V. 
Algemene Bankvereniging (later Kredietbank) te Brussel (1929-31). 
Bij K.B. van 21 oktober 1931 werd hij benoemd tot docent aan de Rijksuni
versiteit te Gent en belast met de nieuw op te richten cursus in de Mijnbouw, 
in de pas in het leven geroepen afdeling Mijnbouw van de Speciale Scholen, 
toegevoegd aan de Faculteit der Wetenschappen. Tevens werd hij belast met de 
herhalingen en de oefeningen, aan dit onderwijs verbonden. Hij bezocht her
haaldelijk de Technische Hogeschool te Delft, alsmede de Franse en Duitse 
Hogere Mijnscholen te St Etienne, Parijs, Aken, Preiberg en Clausthal. Hij werd 
actief lid van de Commissie tot vaststelling van Nederlandse mijnbouwkundige 
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vaktermen in Nederland en België, onder de leiding van de Directeur Generaal 
van het Mijnwezen. Hij ondernam in 1937 een studiereis in de voornaamste mijn
streken van Congo, Rhodesië, Zuid-Afrika, Angola en Uganda. Bij K.B. van 
12 juli 1935 ontving hij uitbreicling van bevoegdheid met de facultatieve cursus 
"Overzicht der Aardkunde" in de afdelingen der burgerlijk scheikundige en 
burgerlijk metaalkundige ingenieurs. 
Bij K.B. van 20 december 1939 werd hij, met ingang van 1 oktober 1936, be
vorderd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Wetenschappen. Hij werd 
tijdelijk belast met de verplichte cursus van Mijnaardrijkskunde van 1945 tot 1951. 
In 1942-44 verkreeg hij een subsidie van het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek te Brussel, voor een stuclie over de gebezigde toonhoogten 
in muzikale toonladders en uitvoeringen, welke hij met behulp van een door 
hem gepland en door Ir. Stevens te Duffel gemaakt instrument ("orthoclavier"), 
in samenwerking met ir. Manfort van Verviers, in de laboratoria van de Rijks
universiteit te Luik tot een goed einde bracht. Het kwam uit dat het hoofdstuk 
over de muzikale akoestiek in de meeste wetenschappelijke handboeken over 
natuurkunde, radikaal moest herzien worden, omdat de zo geprezen "natuur
terts" haast geen rol in de klassieke muziek speelt. 
Professor van Esbroeck organiseerde met veel succes talrijke excursies voor de 
studenten, ook die van de voorbereidende ingenieursscholen, in de Belgische, 
Hollandse en Luxemburgse mijnen. De eindstages van zijn studenten van het 
laatste jaar werden in die landen en ook soms in Frankrijk, Engeland, Zweden 
en Duitsland uitgevoerd. In 1953 nam hij actief deel aan de studiegroep no 127, 
door de O.E.E.C. te Parijs voor het probleem van de arme afzettingen in Europa 
georganiseerd, en dit bracht hem in nauw contact met mijnen die minder bekend 
zijn, in Engeland, Frankrijk en Italië, en tevens in het verre noorden te Kiruna
vaara. Hij nam dikwijls deel aan het economisch leven der mijnen in België 
en Congo, waar zijn advies zeer gewaardeerd werd, o.a. bij rechterlijke onder
zoeken over mijnongevallen, waar hij de verdediging van eventueel betichte 
ingenieurs met hart en ziel steunde. 
Van 1939 tot 1958 werd hij regelmatig lid van de Centrale Examencommissie 
en fungeerde hij als secretaris van de jury voor alle afdelingen van de Toege
paste Wetenschappen, ook voor de Landbouwkundige ingenieurs te Gembloers. 
Hij was secretaris van zijn faculteit der Wetenschappen te Gent van 1954 tot 
1957. Bij de oprichting van de faculteit der Toegepaste Wetenschappen werd 
hij (K.B. van 1 oktober 1957) aan deze faculteit verbonden. Hij werd tevens 
als eerste Deken van genoemde Faculteit door zijn collegas gekozen en zetelde 
als lid in de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit tot september 1958. 
Een hersenschudding, in een auto-ongeval bij een bezoek aan een mijn opgelopen, 
had echter zijn arbeidsmogelijkheden zo ingekort dat hij gedwongen werd, op 
uitdrukkelijke wens van de geneesheren, van een volledige rust te gaan genieten. 
Bij K.B. van 26 januari 1960 werd hij, met ingang van 1 december 1959, tot 
het emeritaat toegelaten. 
Professor van Esbroeck beheerst talrijke talen. Hij is lid van talrijke genoot-
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schappen : in België, o.a. de "Société Belge de Géologie, Paléontologie et 
Hydrologie", "Société Géologique de Belgique", "Société royale belge des 
Ingénieurs et Industriels" "Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging", waar 
hij lang lid van de Raad was, "Centre d'Études bancaires", "Ins ti tut belge des 
Finances Publiques", "Théonoé", enz. In het buitenland, is hij lid van het "Geo
logisch-Mijnbouwkundig Genootschap" in Nederland, van "Société de l'In
dustrie Minérale" te Parijs, "Institution of Mining and Metallurgy" in Londen, 
"Metall und Erz" te Clausthal, fellow of the "Geographical Society of New 
Y ork", corresponderend lid van de "Mine Ventilation Society of South Africa" 
te Johannesburg. Hij zetelde in de Europese Liga voor Economische Samen
werking. 
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congrès national des sciences, Bruxelles, 1950. 
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