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INLEIDING 

A. Studieobject 

In deze publikatie zal aandacht geschonken worden aan de Brugse stu

denten en hun universiteits- en studiekeuze voor de periode 1817-1914. 

Onze belangstelling gaat vooral uit naar de periode 1835-1914, omdat 

na 1835 de situatie van het universitair onderwijs reeds gelijkenis· 

sen vertoonde met de hedendaagse toestand. 

Het is echter noodzakelijk de toestand van het hoger onderwijs in 

de Hollandse periode (1815-1830) te bespreken, daar deze toestand 

invloed had op de situatie van het hoger onderl~ij s na de Belgische 

Onafhankelijkheid. Bovendien stamden de ouders van de eerste genera

tie studenten in de universiteiten na 1830 nog uit de Hollandse pe

riode, alsook een deel van de professoren waarvan ze les kregen. 

Het ligt in onze bedoeling vooral het belang van de R.U.G. in de uni

versiteits- en studiekeuze van de Brugse studenten te belichten. 

Om een objectief beeld te behouden over de houding van de Brugse 

studenten worden de andere universiteiten op gelijk niveau behandeld. 

In het verloop van deze publikatie blijft de vraag naar de univer

siteits- en studiekeuze van de Brugse studenten voor de periode 

1817-1914 centraal. 

Een aantal factoren die deze keuze eventueel konden beinvloeden, 

worden onderzocht. Ze zijn ingedeeld in 5 groepen, nl.: 

1. het ouderlijk milieu 

2. de nationale en lokale situatie 

3. het middelbaar onderwijs 

4. de situatie binnen de universiteit zelf 

5. praktische overwegingen 

Er worden drie luiken onderscheiden in het onderzoek: 

1. het onderzoek naar het aantal en de identiteit van de 

Brugse studenten in de verschillende universiteiten en 

studierichtingen. 

2. het prosopografisch onderzoek, waarbij voor elke student 

biografisch materiaal verzameld \~ordt (1). 

3. het onderzoek naar hun leefmilieu. 

( I) Een alfabetische lijst van de Brugs e studenten met vermeldifB7. van naam, 
voornaam, geboortejaar, gevolgde universiteit(en) en het eerste inschrij
vingsjaar aan de universiteit vindt men in bijlage 12. 



4 . 

B. Bronnenmateriaal. 

Elk van de 3 luiken van het onderzoek vereisen ander bronnenmateriaal. 

1. Bronnen die de mogelijkheid bieden om te achterhalen welke stu

denten universitair onderwijs genoten en in welke studierichting. 

Opdat een ervaren kenner van de universiteitsgeschiedenis en van 

de geschiedenis van de 19de eeuw op nationaal of lokaal (Brugge) 

vlak eveneens de correlatie tussen de universiteit en de maatschap

pij zou kunnen nagaan, vinden we het van groot belang de bevindingen 

over de universiteits- en studiekeuze van de Brugse studenten zo 

duidelijk mogelijk weer te geven. We zullen dan ook een bijzondere 

zorg besteden aan de uitwerking van het cijfermateriaal over het 

aantal studenten en de evolutie ervan in de verschillende universi

teiten en studierichtingen. 

Ook het bronnenmateriaal waaruit deze gegevens geput werden zal zo 

nauwkeurig mogelijk beschreven worden. 

Een uitgebreide omschrijving van het bronnenmateriaal is bovendien 

nuttig voor elke vorser die van plan is een soortgelijke studie te 

beginnen. Iedereen die een bepaalde studentengroep wil bestuderen 

zal in eerste instantie met dezelfde universitaire bronnen te maken 

hebben. De bronnen hebben voor elke universiteit enkele specifieke 

kenmerken. Vandaar hebben we de bronnen en de verwerking ervan per 

universiteit onderscheiden. 

Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.) (1817-1914). 

In het archief van de R.U.G. (adres: 't Pand 

Onderbergen , 1 
9000 Gent ) . 

vinden we een aantal inschrijvingsregisters. Dank zij deze registers 

hebben we kunnen achterhalen welke ( en hoeveel) Bruggelingen tijdens 

de periode 1817-1914 aan de R.U.G. studeerden. 

De belangrijkste registers waren: 

4 A 4/1 (= nummer waaronder het register geklasseerd stond): 

Inschrijvingsregisters met ~ermelding van rolnummer,naam, 

geboorteplaats, leeftijd, vroegere studies en gekozen rich

ting. 1817-1929 (16 registers). 



4 A 4/2 Inschrijvingsregisters met vermelding van rolnummer, 

naam, leeftijd, gekozen studie, verblijfplaats en adres 

van de ouders. 1849-1935 (13 registers). 

5. 

4 A 4/4 

4 A 4/5 

Alfabetische registers van de ingeschreven studenten 

1817-1945; 1869-1970; 1981-82 (62 registers en katalogi). 

Alfabetische registers van de ingeschreven studenten in 

de faculteit van de wetenschapp~n en van de rechtsgeleerd

heid. 1838-1839. 

Rijksuniversiteit Leuven (R.L.) (1817-1835). 

We halen onze informatie uit de bronnenpublikatie van SCHILLINGS (A.). 

Les étudiants de l'université de l'Etat ~ Louvain. in: De Schakel, 

IV, 1949, pp. 76-80; V, 1950, pp. 136-137; VII, 1952, pp. 51-54 en 

102-106. 

Hierin werd een naamlijst van de studenten die zich aan de Rijksuni

versiteit te Leuven vanaf het academiejaar 1819-1820 t.e.m. 1824-

1825 hadden ingeschreven, weergegeven. 

Rijksuniversiteit Luik (R.U .L.) (1817-1914). 

In het archief van de R.U.L. (adres: L'Administration des études 

Place du 20 Août, 9 
4000 Liège ) 

hebben we het inschrijvingsregister van de studenten aan de R.U.L. 

kunnen raadplegen. Daarin werden per academiejaar de studenten die 

zich inschreven of herinschreven genoteerd. We kregen gegevens over 

de leeftijd van de student, het beroep van de vader, de gevolgde 

faculteit en de behaalde graad. 

Een lijst van de personen (met hun geboorteplaats) die een bepaalde 

academische graad bereikten aan de R.U.L. tussen 1817-1818 en 1867-

1868 kan men ook vinden in : LE ROY (A.). Liber Memorialis: l'univer

sité de Liège depuis sa fondation.Liège, Vaillant-Carmanne, 1869. 

Katholieke universiteit Leuven (1<. U .L.) (1834-1914). 

De inschrijvingslijsten van de studenten aan de K.U.L. zijn in de 

eerste wereldoorlog in vlammen opgegaan. De rijkste bron die infor

matie kan bieden over de studentenpopulatie van de K.U.L. v66r de 

wereldoorlog is een steekkaartensysteem dat nog tijdens de eerste 

wereldoorlog werd opgemaakt op basis van de jaarboeken (waarin enkel 
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de studenten werden vermeld die een graad behaalden) en alle 

nog beschikbare bronnen. 

Dit overzicht wordt bewaard in het Leuvense Universiteitsarchief 

(adres: Mgr. Ladeuzeplein 21 
3000 Leuven ). 

Wij hebben ons gebaseerd op de Annuaire de l'université catholique 

de Louvain. Louvain, 1837-1914. 

Hierin werden jaarlijks de studenten (met hun geboorteplaats) ver

meld die een academische graad behaalden. 

Door na te gaan hoeveel jaar studie nodig was om een bepaalde 

graad te behalen hebben we het inschrijvingsjaar bij benadering 

kunnen achterhalen. De studenten die zich ingeschreven hadden, maar 

geen enkele graad behaalden ontsnapten aan onze telling. 

Vrije universiteit Brussel (V.U.B.) 0834-1914). 

In het archief van de V.U.B. (adres: Avenue F.D. Roosevelt, 50 
1050 Bru ssel) 

raadpleegden we de inschrijvingsregisters van de studenten. Er wer

den alfabetische lijsten opgemaakt van de studenten die zich inge

schreven hadden in de periodes 1834-1835 t.e.m. 1863-1864; 1864-

1865 t.e.m. 1893-1894 en 1894-1895 t.e.m. 1923-1924. 

Naast de naam werd de voornaam, de geboorteplaats, het inschrij

vingsjaar, de gevolgde richting en de afgelegde examens gegeven. 

Bij elke student werd het verloop van de studies, jaar na jaar, 

opgetekend. 

Beperkte informatie kan men ook vinden in: VANDERKINDERE (L.) 1834-

1884. L'université de Bruxelles, Notice historique fait à la de

mande du Conseil d'Administration. Bruxelles, 1884. 

Hierin komt een lijst voor van de studenten (en hun geboortestad) 

die een academische graad behaalden in de periode 1834-1884. 



2. Bronnenmateriaal voor het prosopografisch onderzoek van de 

Brugse studenten. 

- Biografische en genealogische publikaties' (zie bibliografie). 

- Geboorteakte van de student (dit kan geconsulteerd worden in 

het bureau van de Burgerlijke Stand te Brugge. Adres: Stadshal

len, Markt, Brugge). 

- Palmaressen van het St.-Lodewijkscollege (te consulteren in het 

Bisschoppelijk Archief, adres: H. Geeststraat 4, Brugge) en het 

Atheneum (St.-Clarastraat 46, Brugge). 

7. 

Deze twee scholen waren de belangrijkste instellingen voor mid

delbaar onderwijs te Brugge. Dank zij de naamlijsten in de palma

ressen kunnen we het studieverloop in het middelbaar onderwijs 

van de universitairen achterhalen. 

- Adressenregister van de studenten aan de R.U.G. we kunnen dat 

raadplegen in het archief van de R.U.G. onder het nummer 4 A 4/3: 

adressenregisters met vermelding van rolnummer, naam, leeftijd, 

gekozen studie, verblijfplaats en adres van de ouders 1849-1933, 

(13 reg isters) ) . 

Ze tonen of de student een kotstudent of een pendelstudent was. 

Dat gegeven kan belangrijk zijn voor de leefsituatie van de stu

dent. 

- Huwelijksakte van de half- of helemaal afgestudeerde student 

(bureau Burgerlijke Stand te Brugge). We onderzochten slechts de 

huwelijksakte van de student indien hij in Brugge huwde. 

- Kiezerslijsten (te consulteren in het Stadsarchief te Brugge, 

adres: Breidelstraat 3, Brugge). Deze lijsten lichten ons in over 

de socio-economische en socio-professionele toestand van de ge

wezen universitair. 

- Ledenlijsten van verenigingen of politieke partijen. 

We kunnen deze vinden in: 

- het Stadsarchief van Brugge (Breidelstraat 3, 8000 Brugge) 

- het Rijksarchief te Brugge (Academiestraat 14-18, 8000 Brugge). 

- het Bisschoppelijk Archief te Brugge (H. Geeststraat 4, 8000 

Brugge) . 

- de stedelijke openbare bibliotheek te Brugge (Jan van Eyckplaats 

2, 8000 Brugge) 
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- het archi~f van het Provinciaal Administratief Centrum, 

(Boeverbos, Koning Leopold lIl-laan 41, 8200 St.-Andries-8ruggu). 

Deze ledelijsten bieden informatie over de godsdienstige en/of 

politieke ideologie van de onderzochte personen. 

- Doodsberichten. Deze berichten geven inlichtingen over het vere

nigingsleven, de beroepssituatie, de eventuele politieke carrière 

en de familierelatie van de gestorven persoon. 

De rijkste verzameling vonden we in: 

- het Stadsarchief van Brugge 

- de stedelijke openbare bibliotheek van Brugge 

- de handschriftenzaal van de universitaire bibliotheek van de 

R.U .G. 

de vereniging voor familiekunde te Oostende. 

3. Bronnenmateriaal over het leefmilieu van de studenten . 

We halen onze achtergrondinformatie over het leefmilieu van de 

studenten uit zeer diverse literatuur. 

De lectuur was vnl. gericht op: 

(1) de pOlitieke, economische, religieuze en sociale situatie 

voor de periode 1817-1914 op nationaal en lokaal vlak. 

(2) de situatie binnen het middelbaar en het hoger onderwijs. 

(3) de situatie van sociale groepen. 

(4) de problemen rond sociale stratificatie. 

Daarnaast hebben we gepubliceerde bronnenuitgaven geraadpleegd om 

de universiteits- en studiekeuze van de studenten op nationaal vlak 

na te gaan. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de bibliografie. 

C. Verwerking van het bronnenmateriaal. 

De Brugse universiteitsstudenten kregen elk een ~rsoonlijke fiche. 

Op deze fiche werd het studieverloop ·~·n. een .Jantal biografische ge

gevens van de student vermeld. Ook gegevens over de ouders, de schoon-



ouders en de echtgenote werden genoteerd. De fiche ziet er als volgt 

uit: 

NAAM (van de student) 

GEBOORTE (plaats + datum) 

STERFTE (plaats + datum) 

MIDDELBAAR ONDERWIJS (naam van instelling + eventueel het aantal jaren 
en de studierichting) 

UNIVERSITAIRE INSTELLING (naam van de gevolgde universiteit) 

STUDIEVERLOOP (per academiejaar: de faculteit en het studiejaar + 

behaalde graden) 

OPMERKINGEN (indien de student veranderde van universiteit of van 

studies) 

DE VADER (van de student) 

NAAM 

GEBOORTE 

STERFTE 

HUWELIJK (plaats en datum) 

DE MOEDER (van de student) 

NAAM 

GEBOORTE 

STERFTE 

ECHTGENOTE (van de student) 

NAAM 

GEBOORTE 

STERFTE 

HUWELIJK (met de student) 

DOCHTER VAN: VADER (naam + voornaam van schoonvader van de student) 

9. 

MOEDER (naam + voornaam van schoonmoeder van de student) 

BEROEP VAN (uitgeoefend beroep + loopbaan erin) 

- PERSOON IN KWESTIE (gewezen student) 

- ECHTGENOTE (van persoon in kwestie) 

- VADER (van de persoon in kwestie) 

- MOEDER (van de persoon in kwestie) 

- SCHOONVADER (van de persoon in kwestie) 

- SCHOONMOEDER (van de persoon in kwestie) 

POLITIEKE VERWEZENLIJKINGEN OF STREKKINGEN VAN: 

- PERSOON IN KWESTIE 



• 

10. 

- ECHTGENOTE 

- VADER 

- ~IOEDER 

- SCHOONVADER 

- SCHOONMOEDER 

GODSDIENSTIGE IDEULOGIE VAN 

- PERSOON IN KWES'rIE 

- ECHTGENOTE 

- VADER 

- MOEDER 

- SCHOONVADER 

- SCHOONMOEDER 

VERENIGINGSLEVEN VAN 

- PERSOON IN 1<\ve:STIE 

- ECHTGENOTE 

- VADER 

- ~10EDER 

- SCHOONVADER 

- SCHOOW10EDER 

BI BLIOGRAF IE 

• 

(vermeldt.ng van bronnen o f literatuUr w anlit gegevens geput werden) . 

Gedurende de periode dat we biografisch materiaal verzamelden, zaten 

de fiches va n al de studenten al fabe tisch gerang sch ik t. 
Wanneer we de evolutie van de houding van de studenten willen bespreken, 

die zich in de loop van de periode 1817- 1914 in de universiteit hadden 

ingeschreven , werden de fiches chronologisch geklasseerd volgens het 

jaar van inschr ijving . Daar elke fiche een uniforme i.ndeling had was 

het gemakkeli jk om de wijzigingen in de houding bv. t.O.V. de keuze 
van de huwelijkspartner of in de keuze van het beroep van de Brugse 

studentengroep in de loop van de periode L817-1914 te reconstrueren . 

D. Situering binnen de alqcmene trend in de huidige historiografie . 

Deze studie valt te situeren bLn nen een alqeme ne stijgende belangstel

ling voor universiteitsgeschiedenis , e n in het bijzonàer voor de sociale 
/ 1:,'. 



aspecten ervan. 

Dit komt duidelijk tot uiting indien men de inhoud van de lopende 

bibliografieën over onderwijs- en universiteitsgeschiedenis nagaat . 

Dergelijke lopende bibliografieën kan men o.a. vinden in: 

Revue d'Histoire ecclésiastique, onder de paragraaf 

"Histoire de la pédagogie et les êtablissements d'Instruc

tions", Louvain, 40 (1944-45)- ... 

- Paedagog ica Historica , een internationaal tijdschrift 

dat in Gent in 1961 werd opgericht. 

- The history of European Universities. Work in progress and 

publications, I, Birmingham, 1977- •.. 

- History of Universities, I, Avebury, 1981, •.. 

- History of Higher Education Annual, I, 1981 .•• 

In het kader van een algemeen groeiende belangstelling voor de 

sociale geschiedenis (1), wees Mevr. H. DE RIDDER-SYMOENS op het be

lang van de universiteitsgeschiedenis (2). 

Voor een kort overzicht over de vroegere en de actuele tendensen in 

het onderzoek betreffende de geschiedenis van het onderwijs verwijzen 

we naar het artikel van M. DE VROEDE (3). 

Daarin werd een vergelijking gemaakt tussen de toestand in de V.S.A., 

Groot-Brittannië, de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en België. 

E. Resultaat. 

11. 

Men zal kunnen merken dat·een aantal factoren de universiteits- en stu

diekeuze van de Brugse studenten heeft beïnvloed. In de deelconclusies 

zullen we, met het oog op een objectieve kijk op de Brugse studenten 

(I) Sinds een aantal decennia is er meer en meer belangstelling voor sociale ge
schiedenis. Een belangrijke recente toepassing treft men o.a. aan in: DE BELOER 
(J.), PREVENIER (W.), VANDENBROEKE (C.), (eds.). Sociale mobiliteit en sociale 
structuren in Vlaanderen en Brabant van de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw. 
Gent, 1983. (Studia Historica Gandensia, 257). 

(2) DE RIDDER-SYMOENS (H.). Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiede
nis. In: Tijdschrift voor sociale geschledenls, X (1978), pp. 87-115. 

(3) DE VROEDE (M.). Actuele tendensen in het onderzoek betreffende de geschiedenis 
van het onderwij s. In: Belgisch Tijdsc hrift 110 0" Nieuwste GeschiedeniS. IX, 1978, 
1-2, pp. 289-303. 
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de verschillende universiteiton op golijke hoogte buh~ndclen. 

Jn de algemene conclusie :ul1en we. op basis van de gegevens ~le we 
vet"zamelden, een tC!alistische blik op het bel ..... ", Viln de R.U.C. In de 

univcrsltelts- en studiekcuzQ van de Brugse s tudenten voor d e pcrl~lo 

1817-1914 kunnen geven. 

De conclusies en verklaringen die zullen vooropqestcld wonlcm. zijn hypo

thetisch. We zijn ons bewust van de onvol lcdlqhclu en wccrleobail ~~~ld 
vlln onze verklaring.thypothcscn. Het Is en blijft echtc r !:lt (> r~ "!1.1nt o m 

enkele moqelljkc verklaringen voor te stellen. Of ze nu juist of fout 

zijn is van ~lnder belang. indien men voor oqen houdt dat ze ocn aanzet 
zijn tot verdere ultdiepin'}cn of discussies. 

We mogen optimistisch denken dat we ccn ~ant~l fenomenen voor een deel 

kunnen verklaren, ~Q~r wc mQgen niet n~If veronderstellen d~t ~lle feno

menen verklaard kunnen worden. De rcsult~tcn van dete stud ie mogen niet 

veralgemeend worden voor alle studen t e n, orollt dete publikatie en kel 

een e ase- s tudy i$ ever Bruqqelingen In de periode 1817- 1914. 

Bevend ien is de zekcrheidsq ra.ld voor een .l.ant.ll deeleolll;:lu si<!lJ soms 

klein , daar we genoodzaakt Wllren on s te baseren op lx!pe r kt cijferma

t e r illlll. 
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- 95 AD 1 (2) Universitair Onderwijs. Geschiedkundige 
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stud':'es e.n geko~er. richting. 1817- 1929 <16 regi ste rs). 

4 A 4/2 :- Inschrijvingsregisters met verr.ll!ld:'ng ven 
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J 7. 
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Vermelding van naam, voornaam, geboorteplaats, in

schrijvingsjaar, gevolgde richting en afgelegde exar.len' 



A.~.S.B. 

Inschrijvingslijst van de selr.inaris:en aan het GroOt 

Semin<lr-ie van Ge::":: 19:7 · 1830 . met de vermeld i ng van 

de na<lr.., voor:':.!Iam , i nschrijv:':,:gs~aar , ~aar van pries 

tt.rwijdir.g, ~"l'":lep en finan c iële toestand van de ou
ders en een aantal opmerkingim over de student: zelf. 

;::l!och rijvi::gslij!: van de s', :Jeenten in het tngels 

seminal"ie : Liber inscri,.tic:1is et ordinationi5 !;e 

dnarii an,lo- Belgici rundat[ Bru~is ... .ono Ouminici 

110CCCt.IX <1859-1873), 
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A. )(.5. R. 
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191~ 1 . 
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:.8.R.U.G. - handschriftenzaal 

- doodsbrieven 19°:; - l OOI:. 

19. 
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Brugs Jmmeland, XVI 1976,'>, pp. 230-233; XVII, 1977, 4, 

p~ 405-412; XVIII, 1978, pp. 293-300; XX, 1980, pp. 187-193. 

- DE BELDER (J.).- HPJ;HES (J.). Bibliografie van de geschie
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Bijdrage 38). 

- ';f..!'SSrNS DE EIS':'nOVEN (B.) - DE BACKER (C.). Inventaris van 

~~~ Bisschoppelijk archief van Brugge . Leuven, Kadoc, 1984 . 

- LIS (C.) - Vf..N DEN EECKHOUT (P.). Referentie;rerken voor de 

sl:udie van de hedendaagse samenleving . Terra, ZUl:phen, 1982. 

- NELIS (H.). Inventaire des archives de l'université de l'Etat 

à Louvain el: du collèges p~ilosophiques (1817-1835). Bruxel

le s , 1917. 

FIE'!NS (J.). Algemene index van de inventarissen van fa,"ilie

arci·.ieven var. A tot Z. Cu~ulatieve alfa::-e-:::'sche i~.:!ex var. 



Elaats- en persoo~5namen in de inventarissen van fa~ilie

archieven uitgegeven door het Algerr.een Rijksarchief. Brus 

sel, A.R.A., 197ö. 

- SINON-VAN DER :'IE~RSC:-: (f, .!~.). Ir.ventaris van het archief 

van:le Ri i ;'.sun~"Jersitei1: Gent . 1E-17-:975 . Gent, 1978. 

- VAN DEN iiOLE (r.). I •. ·~02~.1:aris van almanakken en kalen,::~rs. 

G-2:;"". ~, 1379. 

- Vf.Ji DEI, HOLE (r.), Inven"'::aris van nieuws-, vak- en kiesbla

den. 2° sterk vermeerderde uitgave met bibliografische an

notaties en geografisch-chronologische index. Gent, 1977. 

- VAli !-iOUTRYVE (A.) . Bibliografie van de geschiedenis van 

Erugge, I-II-II!. Handzame, Famllia en Patria, 1972-83. 

Lopende Bibliografie~n in 

- The history of European Universities. Work in progress and 

publications, I. Birmingham, 1977. 

- History of Higher Education Annual, I, 1981- .•• 

- History of 1.!niversities, I, Avebury, 1981- ... 

- Paedagogica Historica, Gent, 1961- ... 

- Revue d'Histoire ecclésiastique, onder de paragraaf "His-

toire de la pédagogie et les établissements d' Instructions" . 

Louvain, 40 (1944-45)- ... 

Bibliografische en ge:1ealogische werken. 

- öiographie des BElges morts ou vivants "èlonmes politiques! 

me~bres des asse~~lé~s déliberantes, ecclésiasti ues, mili

taires, savants, artistes et gens de lettre". Bruxelles, 

1850, 264 p. 
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- aiograp~ie des hommes remarquables de la Flandre occiden

tale. Bruges, Vandecilsteele, 1843-49, 8°,4 tOT:les en 2 volumes. 

- Biographie Nat'onale, Publiée Dar l'acad~mie rovale dQ ~ 

scie~ces, des lettres et des beaux-arts de Eelgique. Bruxel

les, 1956, 27 vol. + sup?lem. 

- BOCHART (E . ). Biogranhie des m~"~re s des deux ~ha,-~res lé

~~slative s . avec ;or~rait3. session 1657-1858. Erux~~l~s, 

1858, 2 delen. 
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- COPPIETIRS DE TER ZAELE (E.) - GHYSSAERT (J.). Histoire 

de la familIe van Ockerhou~ à Bruges. Loppem, s . m., 1961. 

- COPPIETERS DE TER ZAILE (E.) - VAN RENIJNGHE DE VOXVRII (C.). 

Histoire professionelle et sociale de la FamilIe Coppieters 

(1850-1965). Tatlettes des Flandres, recueil 8, 2 delen. 

Bruges, 1968. 

- COFPIETIRS 'T WALLANT (R.). Notices s'nlalogiques et his

toriques sur quelques familIes brugeoises. Brug~e, s.d. 

- COP?IETIRS 'T WALLANT (R.). Notices généalogiques et histo

riques sur quelques familIes en Flandre Occidentale . 

Brugge, 1946. 

- ûE GE~RDON (S.). Généalogie de la familIe Pecsteen. s.l., 

1972. 

- DI SCHIITERE DE LOPHIM (A.). Histoire de la familIe de 

Schietere. Tablettes des Flandres, Recueil 9, Bruges, 1968. 

- DE SIYN (I . ). Dictionnaire biographigue des sciences, des 

lettres et des Arts en Belgiq ue. Bruxelles, Ed. L'Avenir, 

1935 (2 de],en). 

- DE SEYN (E.). Dictionnaire des écrivains Belges Bio· 

5ibliographie. Bruges, Id. "excelsior", 1931. 

- DE VULDERE (R.). Biografisch repertorium van de Belgische 

parlemen-::'airen , senatoren en Volksvertegenwoordigers (1830 

to~ 1/8/1965) . Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G., 

1965. 

- DOUXCHAMPS (L.) - DI BROUWER (Y.J. De familie De Brouwer. 

s.1.,1952. 

- DU öUS DE WARNITTE (C.) - BEYAERT (C.). Le congrès National. 

Biographies des membres du Congres National et du gouver

nement provisoire beIge 1830-1831. Bruxelles, 1931. 

- GAILLARD (J.). Bruges et Ie Franc. Ou leur magistrature 

et leur ~oblesse, avec les données historiques et généalo

gigues SUl' chaque familIe. Brugge 1854-1865, 5 vol. + 1 suppl. 

- HAULEVILLE (P.) . Portraits et silhouettes . Bruxelles, 1892-

1893', 2 dIn. 

- Nationaal biografisch woordenboek. Brussel, paleis der aca

demiën, 1964 e.v., 9 dIn. 



- ROTSA~RT (K.). Erugse straten, Brugse namen . Een verzame

ling biografieën over markante figuren wier naam verbonden 

is aan een straat in orugge, waaronder een u~tvoerige bij-

9rage over Léon de Foere (1767-1615). Brugge, 1973. 

- 'iiAlJ COPPENOLLE (~:.). Figuren uit het erugse . Brugge, 1936. 

- VAll DYCKE (F.). Recueil héraldiçue avec des notices géné-

alogiquès et histor~1uè5 sur un grand nombre de familIes 

et 2a:riciè~.nes de la ville et du fr.anconat de Eruges. Bru

ges, Imps. C. De Moor, 1851, 4°, IV-563 p. 

- VAN RENYNGHE DE VOXVRIE (C.). Tablettes des Flandres. Géné

alogie, histoire, héraldique. Bruges, 1946-73, 10 delen. 

- VAN SCHIJNDEL (B.). Généalogie Ottes dit Otto de Mentock. 

Avec notices sur les familIes alliées. Anvers, J.E. Bus ch

ma~~, 1354, 2 delen . 

Encycl02edieë 11. 

- De Srote Spectrum Encyclowedie, deel 17. Utrecht-Antwerpen, 

Uitgeverij Het S?ectrum bv .• 1976 . 

c. Periodieken. 

- Jaarboeken. 

23. 

Almanach der provincie van West-Vlaenderen en wegw~Jzer 

àer stad 5~ugge voor het jaar 1828- .. .. Brugge, C. De Moor, 

1828-1935. 

- Almanach voor 't eerste arrondissement van het departement 

der Leye. Brugge, J. Bogaert & Zn., 1808-1828. 

- Annuaire statistique de la B~lgique. Bruxelles, I (187û)-

41 (1910). 

- Annuaire statistique de la Belgique et du Congo-BeIge. 

Bruxelles 42 (1911) - 53 (1929/30). 

Sestuurlijk memoriaal àer provincie West-Vlaanderen. Brugge, 

109 (1899) -

- Bulletin cO~E.unal de la ville de Bruges. Bruges 1 (1840) -

40 (1896). 

- Gemeenteblad der stad Brugge. Brugge 41 (1897) - 58 (1914). 
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Memoriael administratiEif der l, rovincie West-Vlaanderen . 

Brugge I (1837) - (1898). 

- Ra?port SUl' l'état de l'administration dans la flandre 

occidentale fait au conseil provinciale ral' la députation 

permanente (1836-1894) . 

- Rapport SUl' l'état de l'administration dans la Flandre 
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permanenTe (1836-1894). 
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provincial (1901-1911). 

- Ra~ltlOrt triennal ' sur l'étaT de l'enseignement moyen en 

Belgique, Bruxelles. 1830- ... 

- Recensement général 1846, 1856 , 1866 , 1876, 1880, 1890, 
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Situation de l'enseignement supérieur donné aux frais de 
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- Verslag over den staat van het bestuur in West-Vlaanderen 

gegeven door de bestendige deputatie aan de provinciale 

raad (1895-1908). 

- Verslag over den staat van het bestuur in West-Vlaanderen 

gegeven door de t~ste~dige deputatie aan de provinciale 

raad (1912-1914) , 

- Dagbladen. 

- Het Brugsche Vrije 1848-1853. 
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- GazetTe van Brugge 1890. 

Journal de Bruges 1890. 
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A. DE UNIVERSITEITS- EN STUDIEKEUZE VAN DE BRUGSE STUDENTEN. 

1. Inleiding. 

Wanneer een student wou of moest universitaire studies beginnen, 

was de eerste taak de keuze van de universitaire instelling en van 

de studierichting. 

Deze keuze kan belnvloed worden door een aantal factoren. 

De factoren kunnen ingedeeld worden in 5 groepen, namelijk: 

l. het ouderlijk milieu 

2. de nationale en lokale situatie 

3. het middelbaar onderwijs 

4. de situatie binnen de universiteit zelf 

5. praktische overwegingen 

Deze groepen overlappen elkaar gedeeltelijk. Het hoeft geen betoog 

dat men bv. niet kan spreken over de beInvloeding van de regionale 

situatie zonder het ouderlijk milieu te kennen, enz .••. 

Om te kunnen nagaan of deze factoren een invloed gehad hebben op de 

keuze van de universiteit of faculteit hebben we de wijzigingen in 

het verloop van het Brugs studentenaantal per universiteit en per 

studierichting onderzocht. 

2. Keuzemogelijkheden. 

a. universiteit 

Voor de Hollandse periode kon gekozen worden tussen de Rijksuni

versiteit Gent, de Rijksuniversiteit Leuven en de Rijksuniversi

teit Luik. 

Dit blijft zo tot 1834 (4 jaar na de Belgische Onafhankelijkheid). 

In 1834 ~lerd de Katholieke universiteit te Mechelen opgericht. 

Ook te Brussel werd in 1834 een v-rije universiteit opgericht. 

Deze werd opgericht door de liberalen als reactie op het Katho

liek initiatief. Ten gevolge van deze twee initiatieven werd de 

regering (toen nog unionistisch) genoodzaakt de organieke reqe

ling van het Hoger Onderwijs zo vlug mogelijk door te voeren. 

Die kwam klaar in 1835. 

Er werd beslist 2 rijksuniversiteiten te behouden, nl. die van 

Gent en die van Luik. Door de afschaffing van de Rijksuniversiteit 

van Leuven werd ruimte geschapen voor de Katholieke universiteit, 

die d~n ook meteen haar thuis van vóór de Franse Revolutie opnieuw 

innam. 



Naast deze vier universiteiten kon ook hoger onderwijs gevolgd 

worden in een aantal andere instellingen. In deze instellingen 

konden de studies echter niet met een wettelijk diploma bekroond 

worden (1). Dit was pas het geval in 1891 met de inrichting van 

een speciale jury. Vóór 1891 waren de studenten genoodzaakt hun 

studies verder te zetten aan de R.U.G., R.U.L. of K.U.L. om een 

wettelijk diploma te kunnen behalen. 

Deze instellingen zijn de volgende: 

- Institut Saint Louis te Brussel (sinds 1858): geeft de cursus

sen voor de kandidaten in letteren en wijsbegeerte. 

- Collège Notre-Dame de la paix te Namen (sinds 1832): geeft de 

cursussen voor de kandidaten in letteren en wijsbegeerte en in 

de wetenschappen. 

- Université Nouvelle te Brussel (sinds 1894): geeft de cursussen 

van de faculteit letteren en wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid. 

Er werden speciale examenjury's ingesteld van 1895 t.e.m. 1897 

voor de kandidaten in letteren en wijsbegeerte; van 1895 t.e.m. 

1898 voor de doctors in de rechtsgeleerdheid en de kandidaat-no

tarissen. 

Deze drie instellingen worden niet in dit onderzoek opgenomen. 

b. studierichting 

In de loop van de periode 1817-1914 z1Jn een aantal kleine wijzi

gingen voorgekomen in de keuzemogelijkheid van de faculteiten. 

In de Hollandse periode telde elke universiteit 4 faculteiten. 

Namelijk de facultei~ Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, 

Wetenschappen en Geneeskunde. Aanvankelijk was het de bedoeling 

geweest om in elke universiteit ook een faculteit Godsgeleerdheid 

te organiseren. Maar daar is niets van terecht gekomen. Wel werd 

in 1824 een Collegium Philosophicum opgericht. In 1830 werd het 

college echter weer afgeschaft. 

Met het Voorlopig Bewind werden op 16 december 1830 een aantal 

vakken afgeschaft. Leuven werd beroofd van de faculteiten Rechten 

(I) In de twee vrije universiteiten en de twee rijksuniversiteiten werden de 
wettelijke diploma's behaald door een examen af te leggen voor een 

- centrale examencommissie (1835-1849) 
- gemengde examencommissie (1849-1876) 

Vanaf 1876 mochten de universiteiten zelf academische graden uitreiken. 

29. 



30. 

en Wetenschappen (de faculteit Rechten werd terug opgericht in 

1831); Gent van de Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Weten

schappen en tenslotte Luik van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Daar waar de faculteiten afgeschaft waren, werden vaak vrije cur

sussen gegeven. Maar een diploma kon enkel verkregen worden in 

een universiteit waar de cursus wettelijk gereglementeerd was. 

Een gedeeltelijke oplossing kwam met het K.B. van 27 september 1831 : 

er werden examencommissie ingesteld die diploma's mochten uit

reiken aan de studenten uit de vrije faculteiten die voorbereidend 

waren tot de studies van geneeskunde en rechtsgeleerdheid (1). 

Met de wet op het Hoger Onderwijs van 1835 werden de vier traditio

nele faculteiten in de twee rijksuniversiteiten opnieuw geïnstal

leerd. 

De Katholieke universiteit startte in 1834 te Mechelen met 3 

faculteiten :Theologie, Letteren en Wijsbegeerte en Wetenschappen. 

Na de overplaatsing naar Leuven in 1835 werden ook de faculteit 

Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde toegevoegd. 

De faculteit Godsgeleerdheid werd niet in ons onderzoek opgeno

men want deze faculteit werd -enkel ingericht door de Katholieke 

universiteit. We kunnen deze faculteit dus niet betrekken in onze 

vergelijking van de verschillende universiteiten. 

De Vrije universiteit van Brussel (V.U.B.), eveneens in 1834 op

gericht, startte meteen met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 

Rechten, Wetenschappen en Geneeskunde. In de loop van de tijd 

werden ook Speciale Scholen opgericht, sommige gebonden aan een 

reeds gevestigde faculteit, andere opgericht naast de traditio

nele faculteiten. De belangrijkste Speciale Scholen waren deze die 

een opleiding gaven voor toekomstige ingenieurs. 

Ter verduidelijking volgt hier een korte historiek van deze 

Speciale Scholen. 

(I) Die voorbereidende studies werden voor de geneeskunde gevolgd in de 
faculteit Wetenschappen, voor de rechtsgeleerdheid in de faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte. 



- In 1836 werd aan de faculteit Wetenschappen toegevoegd: 

te Gent: écoles du génie civil et des arts et manufactures 

te Luik: écoles des arts et manufactures et des mines. 

- In 1838 werden deze Speciale Scholen opgesplitst: 

te Gent in : - école préparatoire du génie civil 

- école préparatoire des arts et manufactures 

- école spéciale du génie civil 

- école spéciale des arts et manufactures 

te Luik in école préparatoire des mines 

- école préparatoire des arts et manufactures 

école spéciale des mines 

- école spéciale des arts et manufactures 

- In 1865 werden ook aan de K.U.L. de Speciale Scholen opgericht. 

- In 1873 startte de V.U.B. eveneens met Speciale Scholen. 

Door de wet van 30 juni 1893 werd te Luik de Faculté Technique 

opgericht. Deze omvatte de Speciale Scholen. De voorbereidende 

jaren bleven verbonden aan de Faculteit Wetenschappen. Te Gent 

bleven de Speciale Scholen bestaan, maar kwanen niet los van de 

Faculteit Wetenschappen. Na 1890 nam de polytechnische school 

van de V.U.B. ook de vorm aan van een faculteit. 

3. Het beoogde resultaat van het onderzoek van het aantal Brugse stu-

denten in de verschillende universiteiten en studierichti ngen. 

Alvorens de bronnensituatie en de bronnenverwerking te geven willen we 

eerst verduidelijken welk resultaat we voor ogen houden. Daarvoor ver

klaren we eerst cp welke manier we de universiteitskeuze, de studie

keuze en het verdere studieverloop van de studenten zullen verwerken 

tot een overzichtelijk geheel. Met het beoogde resultaat voor ogen 

zal het gemakkelijker zijn het belang en de manier van het bronnen

onderzoek te begrijpen. 

a. Universiteitskeuze. 

Om een evolutielijn te kunnen zien in de keuze van de universiteit 

bij de Brugse studenten hebben we de gegevens over hun universi

teitskeuze gekwantificeerd. Per academiejaar werd vermeld hoeveel 

Bruggelingen zich inschreven in elke universiteit. 

Het aantal studenten die we in elke universiteit per academiejaar 

noteerden omvat enkel de nieuw i nqes chre v e n studenten. Het totaal 

aantal inschrijvingen (dus inclusief de studenten die reeds vroeger 

ingeschreven waren) kan een vertekend beeld geven van de situatie. 
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Zittenblijvers verhogen de cijfers terwijl dat niet het geval 

zou zijn geweest indien ze geslaagd waren. Ze kunnen de cijfers 

een bepaalde periode hoog houden, terwijl in werkelijkheid het 

aantal jongeren die universitaire studies begonnen sterk gedaald 

was. 

Indien een student zich in de loop van zijn studietijd in verschil

lende universiteiten had ingeschreven werd hij enkel vermeld in het 

inschrijvingsjaar van de eerst gekozen universiteit. 

De cijfers van het aantal Brugse studenten die zich jaarlijks 

inschreven in de universiteiten hebben we steeds voor een periode 

van 5 jaar samengeteld en in een tabel gezet. 

b. Studiekeuze. 

Om een evolutielijn te construeren in de studiekeuze van de Brugse 

studenten hebben we de gegevens over hun studiekeuze gekwantificeerd. 

Per academiejaar werd vermeld hoeveel nieuw ingeschreven studenten 

voor een bepaalde studierichting opteerden. 

Daar we voor elk academiejaar slechts het aantal nieuw ingeschreven 

studenten vermelden, wordt ook de studiekeuze van de studenten 

slechts één maal vermeld. 

We willen duidelijk weten welk einddiploma de student bij de aan

vang van zijn studies beoogde. Het einddiploma werd vaak niet be

haald in de faculteit waarvoor men zich inschreef bij de aanvang 

van de universitaire studies. Deze faculteit was vaak slechts een 

voorbereidende faculteit. Indien de student rechtsgeleerde wou wor

den, moest hij eerst kandidaat in de letteren en wijsbegeerte zijn. 

Om naar de faculteit Geneeskunde te gaan moest men ook eerst het 

diploma van kandidaat in de wetenschappen behaald hebben. Maar, 

iemand die naar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ging, kon er 

echter ook blijven studeren om in deze richting een doctorsdiploma 

te behalen. Zo kon eveneens een doctoraatsdiploma behaald worden 

in de faculteit Wetenschappen. 

Daar we dus het beoogde einddiploma voor de student willen weten, 

klasseerden we de studenten reeds vanaf de inschrijving, bij de fa

culteit die het einddiploma levert. In de inschrijvingsrollen werd 

reeds bij de voorbereidende faculteiten vermeld welke studies de 



student verder beoogde. Dank zij deze vermelding weten we ook 

van de studenten die de studies na de voorbereidende faculteit 

stopten, welk einddiploma ze graag hadden behaald. 

Indien dat toch niet vermeld werd, klasseerden we de student 

onder de faculteit waarvoor hij ingeschreven was, zonder rekening 

te houden met de verder beoogde studies. Dit kwam echter zelden 

voor. 

33. 

Het gevolg is dat de cijfers van de faculteit Letteren en Wijsbegeer

te en de faculteit Wetenschappen soms hoger liggen dan in werke

lijkheid. Daar de Speciale Scholen van groot belang werden, hebben 

we ze apart behandeld, ook voor de periode dat ze nog verbonden 

waren aan de faculteit van de Wetenschappen. 

Het aantal studenten dat we noteerden per studierichting werd voor 

een periode van 5 jaar samengeteld en in een tabel gezet. 

Dank zij het onderzoek naar de universiteits- en studiekeuze van 

de Brugse studenten verkregen we dus een overzicht van de keuze 

van de universiteit in het algemeen en per studierichting in het 

bijzonder en van de keuze van de studierichting in het algemeen 

en per universiteit in het bijzonder. 

Voor beide onderzoeksvelden werd naast de absolute studentenaan

tallen ook de relatieve studentenaantallen (= percentage van de 

onderzochte faculteit of universiteit t.O.V. alle corresponderen

de studierichtingen of universiteiten) in tabellen genoteerd. Daar

na werden ze in de vorm van een kurve uitgetekend. 

Het resultaat van het onderzoek zal uitgebreid uiteen gezet worden 

in het hoofdstuk B 3. 

Daarin hebben we meteen de situatie van de Brugse studenten verge

leken met de situatie van de studenten op nationaal vlak. 

c . Het verdere studieverloop. 

Het tweede luik in dit onderzoek is het prosopografisch onderzoek 

van de Brugse universitairen (1). Een levensbeschrijving omvat van

zelfsprekend ook de levensjaren aan de universiteit. We willen dus 

niet alleen weten hoeveel studenten in de universiteit en faculteit 

(1) het onderzoek bestaat uit drie delen: 
1. onderzoeken welke Brugse studenten in de universiteit zaten en in welke 

studierichting 
2. biograf i sch materiaal verzamelen van deze studenten 
3. gegevens over hun leefmilieu zoeken 
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aanwezig waren, maar ook welke studenten. 

Vandaar werd voor elke student die zich inschreef in een bepaalde 

universiteit een persoonlijke fiche opgemaakt. 

Op deze fiche werd het verder verloop van de studies genoteerd. 

We konden dit reconstrueren aan de hand van herinschrijvingen, 

examenuitslagen en vermeldingen van het ontvangen van academische 

graden. 

Dank zij dit onderzoek weten we of een student ai dan niet zijn 

studies verder zette, al dan niet slaagde, al dan niet veranderde 

van universiteit of studierichting. 

De persoonlijke fiche die we per student hadden opgemaakt, werd 

verder gebruikt voor het noteren van biografisch materiaal van 

de persoon in kwestie, zijn ouders, ziojn schoonouders en zijn 

echtgenote. 

4. Bronnensituatie en bronnenvenlerking. 

Daar de bronnensituatie en bijgevolg ook de verwerking ervan voor 

elke universiteit specifieke kenmerken draagt hebben we elke uni

versiteit apart behandeld. 

A. R.U.G. 

Bronnensituatie. 

Om het aandeel Bruggelingen in de verschillende faculteiten 

aan de R.U.G. tussen 1817 en 1914 te reconstrueren werden een 

aantal registers in het archief van de R.U.G. geraadpleegd. 

Dit archief werd geïnventariseerd door Mevr. A.M. SIMON-VAN DER 

MEERSCH (1). 

Naargelang de aard van de informatie die deze bronnen te bieden 

hebben kunnen we onze periode van 1817 tot 1914 in 4 fases in

delen. 

1. !§!Z=!ê~2: 
In deze registers werden de studenten maar 1 keer vermeld, 

nl. bij de inschrijving voor het eerste academiejaar. We le

ren de naam, de geboorteplaats, de leeftijd, de vroegere stu

dies en de gekozen richting kennen. Jammer genoeg zijn de 

registers vaak onvolledig of onjuist ingevuld met als gevolg 

da~ de reeds summiere informatie nog kleiner wordt. 

(I) SIMON-VAN DER MEERSCH (A.M.). Inventaris van het archief van de R.U.G., 1817-
1975. Gent, 1978. 
(Inmiddels is reeds een nieuwe inventaris beschikbaar). 



We kunnen het verder verloop van de studies van de studenten 

niet nagaan daar ook geen examenregisters (die jaarlijks de 

examenuitslagen van de studenten vermelden) bewaard zijn. 

We weten dus niet of de student al dan niet geslaagd is of 

al dan niet verder gestudeerd heeft. 

2. !~~2:!~1§: 
De situatie van de inschrijvingsregisters blijven hetzelfde 

als in de vorige periode. We kunnen hier echter wel het ver

dere studieverloop van de student volgen. Er zijn alfabetische 

registers van de examenuitslagen (1835-1850) beschikbaar die 

ons toelaten na te gaan of de student zijn studies voortzet

te, onderbrak of volledig beëindigde. Indien we de student 

gedurende enkele jaren niet meer terug vonden veronderstelden 

we dat die niet meer aan de R.U.G. studeerde. 

3. !~1§:!~2!: 
Voortaan werden de studenten jaarlijks heringeschreven. Er 

wordt melding gemaakt van de gevolgde faculteit maar niet 

van het gevolgde studiejaar. 

Het was niet zeldzaam dat een student verschillende jaren 

nodig had om te slagen voor een studiejaar. 

Dit probleem werd, zoals in de voorgaande periode, eveneens 

opgelost door de examenuitslagen te raadplegen. 

4. !~2!=!2!1l 
Hier moeten we de student niet meer opzoeken in de examenre

gisters, want de inschrijvingsregisters geven voortaan jaar

lijks naast de g~kozen faculteit ook het gevolgde studiejaar. 

Voor de gehele periode is onvolledigheid en onjuistheid van de 

bronnen een blijvend fenomeen. Vaak werd de naam, de leeftijd, 

de geboorteplaats of de aard van de studies verkeerd of hele

maal niet vermeld. 

Tijdens het verloop van de periode 1817-1914 werden 497 studenten 

onder de geboorteplaats Brugge ingeschreven. Maar, 33 onder hen 

waren niet in Brugge geboren zoals oorspronkelijk vermeld werd. 

Dat wil zeggen 6,64% van de Brugse studenten werden verkeerd 

genoteerd. Hoeveel Brugse studenten stonden daarnaast onder 

een verkeerde geboorteplaats vermeld? Die Brugse studenten zijn 

ons dan ontglipt. 

35. 
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Bronnenverwerking. 

De inschrijvingslijsten werden jaar na jaar overlopen. 

Al de studenten waarbij vermeld stond dat ze in Brugge geboren 

waren werden genoteerd, samen met hun universiteits- en stu

diekeuze. 

Vanaf 1846, met de aanvang van het jaarlijks herinschrijven 

van de studenten, moesten we naast het noteren van de namen 

voor elk academiejaar ook nagaan of die namen niet reeds in 

de vorige jaren waren voorgekomen. Zo konden we de nieuwe in

schrijvingen onderscheiden van de reeds vroeger ingeschreven 

studenten. In het totaal hebben we 464 Brugse studenten in de 

R.U.G. terug gevonden (allemaal mannelijk). 

Naast de inschrijvingslijsten werdên ook de examenregisters 

tot 1851 doorgenomen. We zochten elke student op die we terug 

gevonden hadden in de inschrijvingslijst met de bedoeling het 

studieverloop te reconstrueren. 

Vanaf 1851 was dat slopend werk niet meer nodig daar het stu

diejaar zelf ook vermeld stond in de inschrijvingsregisters. 

B. R.L. 

Bronnensituatie. 

We hebben onze informatie geput uit de gepubliceerde gegevens 

van :SCHILLINGS (A.). Les étudiants de l'université de l'Etat 

à Louvain. In De Schakel, IV, 1949, pp. 76-80; V, 1950, pp. 

136-137; VII, 1952, pp. 51-54 en 102-106. 

Jammer genoeg loopt dit onderzoek van Schillings maar tot en met 

het academiejaar 1824-1825. De Rijksuniversiteit van Leuven was 

voor de Bruggelingen niet belangrijk genoeg om nog een grootscheep- . 

se zoekactie te ondernemen. Slechts 9 Brugse studenten hadden zich 

ingeschreven gedurende een periode van 6 jaar (1819-1820 t.e.m. 

1824-1825). Het aantal studenten ingeschreven tussen 1825-1826 en 

1834-1835 zal naar analogie van de vorige periode hoogst waar

schijnlijk ook niet groot zijn geweest. (1) 

Twee studenten (één in 1830 en één in 1832) die na de afschaffing 

(1) Meer informatie over studenten van de R.L. kon gevonden worden in het A.R.A. 
Brussel onder: Het fonds Rijksuniversiteit Leuven, geInventariseerd door 
NELIS (H.). Inventaire des archives de l'université de l'Etat à Louvain et du 
col lèg e phi l osophique (1817- 1835) . Bruxelles , 191 7, 75 p. 



van de R.L. zich in de R.U.L. ingeschreven hadden werden nog 

terug gevonden. Dit, dank zij de vermelding van de reeds onder

nomen studies in de inschrijvingslijsten van de R.U.L. 

Bronnenverwerking. 

In de publikatie van SCHILLINGS werd een naamlijst van de stu

denten aan de Rijksuniversiteit te Leuven ingeschreven vanaf 

het academiejaar 1819-1820 t.e.m. 1824-1825 weergegeven. 

De namen werden per faculteit ingedeeld. De vermelding van de 

geboorteplaats liet ons toe Bruggelingen op te sporen. Verder 

werd ook de leeftijd van de student en het beroep van de vader 

gegeven. Het was voor ons dus eenvoudig een lijst op te stellen 

van het aantal Brugse studenten die in de verschillende facul

teiten werden ingeschreven. 

Gedurende de periode 1817-1835 hebben we 11 Brugse studenten 

(uitsluitend mannelijk) terug gevonden. Voor elke student weten 
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we met deze bron slechts de studie- en universiteitskeuze bij hun 

eerste academiejaar aan de universiteit. Het verdere studieverloop 

kon a.d.h,v, deze bron niet gereconstrueerd worden, 

C. R.U.L. 

Bronnensituatie. 

In het boek van LEROY (A.) (1) staat een lijst met personen die 

een bepaalde graad bereikten aan de R.U.L. tussen 1817-1818 en 

1867-1868 (samen met hun geboorteplaats) • 

Deze gegevens werden aangevuld met de resultaten uit ons onder

zoek van de inschrijvingsregisters van de R.U.L. zelf. 

Bronnenverwerking. 

In de inschrijvingsregisters werden jaarlijks de studenten inge

schreven en heringeschreven. We krijgen gegevens over de leeftijd 

van de student, het beroep van de vader, de gevolgde faculteit en 

de behaalde graad. 

In de kolom van het beroep van de vader werd meestal ook de geboor

teplaats van de student vermeld. Zo hebben we de Brugse studenten 

(I) LE ROY (A.). Liber Memorialis: L'université de Liège depuis sa fondation . 
Liège, Vaillcnt-Carmonne, 1869 . 
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kunnen onderscheiden van de andere. Doordat de studenten jaar

lijks her ingeschreven werden, moesten we steeds nagaan of de 

studenten vroeger reeds aan de R.U.L. studeerden of niet. 

Zo hebben we het aantal nieuwe inschrijvingen van de Brugse 

studenten in de verschillende faculteiten kunnen achterhalen. 

In het totaal hebben we voor de periode 1817-1914, 73 studenten 

(enkel mannelijk) terug gevonden. Daar elke student elk jaar op

nieuw werd ingeschreven konden we het verdere studieverloop re

construeren. 

D. K.U.L. 

Bronnensituatie. 

Door oorlogsomstandigheden (W.O.I.) werden de inschrijvings 

lijsten van de Leuvense studenten v"erbrand. Indien het inschrij

vingsregister grotendeels zou kunnen gereconstrueerd worden, 

dan zou dat een grote stap vooruit betekenen in de universiteits

geschiedenis van de K.U.L. De vergelijking van de universiteiten 

betreffende het aantal inschrijvingen is mogelijk dank zij de 

cijfers uit de RAPPORTS TRIENNAUX (1), uit de uitgegeven bron

nen van BECKERS, L. (2) en SAUVEUR (3). 

Maar de vergelijking van het aantal studenten naargelang de 

plaats van afkomst was met deze bronnen niet mogelijk . 

Tijdens de eerste wereldoorlog werd een steekkaartensysteem van 

de studenten in 1834-1914 opgemaakt op basis van de jaarboeken 

(waarin enkel de studenten werden vermeld die een graad behaal

den) en alle nog beschikbare bronnen. Dit is dus rijker aan ge

gevens dan wat - elders verspreid- kan aangetroffen worden. 

Om de Brugse studenten aan de K.U.L. terug te vinden hebben we 

ons dus niet op de inschrijvingen kunnen baseren. Daarom hebben 

we de "Annuaire de l'université Catholigue de Louvain". Louvain, 

1836-1914, geraadpleegd. Daarin stonden de studenten die een 

academische graad behaalden genoteerd, samen met de vermelding 

van hun geboorteplaats. 

(I) Situation de l'enseL nement superleur donné aux frais de l'Etat. Rap ort 
Triennal présenté aux chambres léglslat l ves. Bruxelles, 185 -I 15. 

(2) BE~KERS (L.). L'enseig nement sup~rieur en Belgiquc; population détaillée 
des auatre universi tés Retp~ " ne I~J 5 -1836 à 1902-1 903. Bruxelles, 
A. Castaigne, 1904, 652 p . 

(3) SAUVEUR. Statistique générale de i'inst ructi on pubtique en Belgique, 
dressée d'apris le s documents officieis . Bruxelles, f. Hayel. 1880 



Bronnenverwerking. 

Het gebruik van de Annuaire de l'université Catholique de Louvain 

verliep niet probleemloos. Het jaarverslag werd jaar na jaar over

lopen. Alle Brugse studenten die een academische graad (1) be

haalden werden er uitgepikt, terwijl steeds nagegaan werd of ze 

reeds vroeger een graad behaalden. Zo konden we het studieverloop 

van elke student nagaan. Daar we werken met het aantal inschrij

vingen hebben we een kunstgreep uitgevoerd. Om het inschrijvings

jaar bij benadering te achterhalen a.d.h.v. het jaar dat een aca

demische graad behaald werd, zijn we als volgt te werk gegaan. 

We gingen eerst na hoeveel jaar studie nodig was tot het behalen 

van een bepaalde graad. Aan de hand van deze gegevens konden we 

weten in welk jaar de student zich heeft moeten inschrijven. Daar

bij werd echter verondersteld dat de student zijn graad direct 

behaald heeft. Dat dit meestal het geval was, blijkt uit de leef

tijd van de student (opgezocht in de B.S.B.). Het aantal inschrij

vingen die we nu jaarlijks bekomen voor de K.U.L. ligt lager 

dan het werkelijk aantal inschrijvingen. De studenten die zich 

ingeschreven hadden, maar geen academische graad behaalden ont

snapten aan de telling. 

We hoopten a.d.h.v. het slaagpercentage van de studenten aan de 

R.U.G., R.U.L. en U.L.B. ook het slaagpercentage van de studen

ten aan de K.U.L. te kunnen vooropzetten. We constateerden echter 

dat het slaagpercentage van de R.U.G., R.U.L. en U.L.B. bij de 

Brugse studenten z6 verschillend was dat we geen cijfer durfden 

voorop stellen voor de K.U.L. (2). 

(I) Men kon twee academische graden behalen : 
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I. kandidaatsdiploma:Tot het academiejaar 1875/76 omvatte dit twee jaar studie. 
Vanaf 1875776 mocht volgens de wet van 20 mei 1876 de materie voor het exa
men van de kandidaten in de letteren en de kandidaten in de Wetenschappen 
(ook de kandidaten die zich voorbereiden op de rechten en op de geneeskun
de) het object uitmaken van I of 2 opeenvolgende proeven. ~Ien kon er dus 
I of 2 jaar over doen om de graad van kandidaat te behalen. Uitsluitend in 
de K.U.L. werd een spreiding over 2 jaren toegepast. Vanaf 1876 melden de 
palmaressen voor elke proef de geslaagde studenten. Vóor 1876 werd de stu
dent na het behalen van het volledig kandidaatsdiploma vermeld . 

2. doctoraatsdlploma:Deze graad kon behaald worden na een aantal proeven. 
Hoe meer proeven (vaak 4) succesvol afgelegd werden, hoe hoger de graad. 
De palmaressen vermelden voor elke proef de studenten die geslaagd zijn. 

(2) Het gemiddeld slaagpercentage was voor de periode 1817-1914 bij de R.U.G. 
78,437., bij de R.U.L. 90,257. en voor de periode 1834-1914 voor de U.L.B. 
83,657. (zowel de studenten die enkel geslaagd waren voor het kand. diploma 
als voor zowel kandidatuurs- én doctoraatsdiploma werden meegerekend). 
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Bijgevolg kunnen we het werkelijk aantal inschrijvingen niet re

construeren. We zullen dus steeds rekening moeten houden met het 

feit dat het aantal inschrijvingen aan de K.U.L. lager ligt dan in 

werkelijkheid. 

Bij de vergelijking van de fluctuatielijn van het aantal studenten 

van de K.U.L. met die van de andere universiteiten zal dit gebrek 

niet zo storend zijn. De op- en neergaande beweging zal ongeveer 

even intensief zijn, want het percentage dat niet geslaagd is en 

bijgevolg niet vermeld werd zal wellicht niet zo hevig schommelen. 

In het totaal hebben we voor de periode 1835-1914, 313 studenten 

(enkel mannelijk) terug gevonden. 

E. V.U.B. 

Bronnensituatie. 

In het boek van L. VANDERKINDERE kwam een lijst voor met de ver

melding van de studenten (en hun geboorteplaats) die een acade

mische graad behaalden in de periode 1834-1884.(1) 

Deze informatie werd verruimd door de bestudering van de inschrij

vingsregisters van de studenten aan de V.U.B. zelf. 

Bronnenverwerking. 

De inschrijvingslijsten die we te Brussel vonden waren in het 

kader van ons onderzoek in optimale omstandigheden. De namen 

waren in alfabetische volgorde gerangschikt. Deze lijsten werden 

opgemaakt voor de periodes 1834-1835 t.e.m. 1863-1864; 1864-1865 

t.e.m. 1893-1894 en 1894-1895 t.e.m. 1923-1924. 

Naast de naam en de voornaam werden de geboorteplaats, het in

schrijvingsjaar, de gevolgde richting en de afgelegde examens 

gegeven. Aangezien bij de naam direct het verloop van de studies, 

jaar na jaar, vermeld werd moesten we niet meer nagaan of we de 

student reeds in vroegere academiejaren vermeld hadden of niet. 

Het aantal Brugse studenten dat vermeld werd per academiejaar was 

dan ook meteen het aantal nieuw ingeschreven studenten. 

Elke student werd direct met zijn studiecarrière op een persoonlijke 

fiche geplaatst. 

(I) VANDERKINDERE (L.). 1834-1884, L'université de Bruxelles, Notice historique 
fa ite à la demande du Consell d' Admini strat i on. Bruxelles, 1884. 



Wat van de meeste geschreven bronnen te verwachten is, komt ook 

hier voor. Onvolledigheid en onjuistheid zijn steeds terugkeren

de fenomenen. 

In het totaal hebben we, voor de periode 1834-1914, 84 studenten, 

waaronder 2 vrouwelijke, terug gevonden. 

B. DE FACTOREN DIE DE KEUZE VAN DE UNIVERSITEIT EN/OF STUDIERICHTING 

BEINVLOEDEN. 

1. Het studieobject. 

We willen de keuze van de universiteit en de studierichting verkla

ren aan de hand van enkele factoren die er een rol kunnen in gespeeld 

hebben. 

Eindeloos veel factoren kunnen de keuze van de Brugse studenten 

beïnvloed hebben. De meeste factoren hebben we kunnen reduceren tot 

5 groepen. Deze zijn: 

1. het ouderlijk milieu 

2. de nationale en lokale situatie 

3. het middelbaar onderwijs 

4. de situatie binnen de universiteit zelf 
5. practische overwegingen 

We zien vooral in veranderingen van de algemene trend in de keuze 

van de universiteit en de studierichting het verband met een aantal 

beïnvloedende en meteen verklarende factoren. Processen van behoud 

zijn even complex als de eerste maar het is moeilijker om er een ver

klaring voor te vinden. 

Achtereenvolgens zullen d~ 5 voorgestelde groepen in verband gebracht 

worden met de resultaten die we haalden uit het onderzoek van de hou

ding van de Brugse studenten inzake studie- en universiteitskeuze. (1) 

2. Ouderlijk milieu. 

A. Algemene ip.leiding. 

a. ?~~g!~pPj~çt. 

Bij de bespreking van het ouderlijk milieu hebben we vooral nadruk 

gelegd op enkele aspecten die een indeling van het ouderlijk milieu 

in sociale groepen mogelijk maken. Deze aspecten zijn de socio

economische (2) en socio-professionele (3) situatie van de vader. 

De bespreking van deze twee toestanden volstaat niet om een exacte 

(I) De resultaten van het onderzoek naar de studie- en universiteitskeuze van de 
Brugse studenten staan uitgebreid in hfdst. B3. 

(2) indeling volgens bezit. 

() indeling volgens beroep. 

41. 



42. 

sociale indeling voor de vaders van de studenten weer te geven. 

Deze indeling zal echter bij benadering wel juist zijn. Een af

gelijnde indeling zullen we immers nooit kunnen geven daar de 

sociale groepen steeds gedeeltelijk in elkaar overvloeien. 

In verband met deze studie over de sociale achtergrond van de 

Brugse studenten dient nog een zeer belangrijke opmerking gemaakt 

te worden. Het is inderdaad interessant om na te gaan uit welke 

sociale groepen de Brugse studenten zijn samengesteld. Maar, de 

verhouding van de sociale lagen onder de studenten krijgt pas be

tekenis indien we de omvang van deze sociale groepen situeren in 

de totale Brugse bevolking. We moeten dus naast de sociale opbouw 

van de studenten ook de sociale stratificatie van de Brugse bevol

king kennen. Het aandeel studenten uit een bepaalde sociale groep 

in een universiteit of faculteit is wa.ardevoller in de mate ze 

een kleinere laag van de bevolking vormt. MAAR, er bestaat geen 

sociale stratificatie van de Brugse bevolking van de 1ge eeuw. 

Dit gebrek is vooral te wijten aan het feit dat het zeer moeilijk 

is om bronnen te vinden die gelijkwaardige informatie bieden over 

de Brugse burgers waarop de sociale stratificatie zou kunnen ge

baseerd worden. We hebben ons dus noodzakelijkerwijze beperkt tot 

het onderzoek van de sociale stratificatie van de Brugse studenten 

zonder ze te situeren in de algemene sociale stratificatie van de 

Brugse bevolking. 

Naast de sociale situatie zullen we ook de politieke houding van de 

vaders nagaan. Door de weinige en onzekere informatie die we hebben 

gevonden over de politieke houding van de vaders van de universi

tairen hebben we deze studie beperkt gehouden. Tenslotte willen we 

nog op een tekortkoming wijzen. Onder andere de rol van de moeder 

wordt hier ten zeerste verwaarloosd. Ze is nochtans de belangrijk

ste figuur bij de opvoeding van de kinderen. Tijdens de vele jaren 

dat ze zich over haar kinderen ontfermd heeft kan ze bepaalde waar

den ingeprent hebben die de keuze van de universiteit of faculteit 

van de student beInvloeden. 

b. !l_~l~l}g _~'!.'l Ae_~_O_n.9-'§!H9~K· 

Het onderzoek naar het ouderlijk milieu van elke student kan een 

beeld g~ven over de aard van de sociale groepen die gelnteresseerd 

zijn in universitaire studies. Daar we erkB student, generatie na 



generatie, bestuderen kunnen we zelfs een evolutie in de houding 

en samenstelling van die verschillende sociale groepen recon

strueren. Dank zij universiteitsgeschiedenis kunnen we dus de 

sociale mobiliteit evalueren. Men moet er wel rekening mee 

houden dat we het hier enkel hebben over de sociale lagen waar

uit universiteitsstudenten gerekruteerd werden. 

Bovendien kunnen niet alle wijzigingen in de houding van socia

le groepen gereconstrueerd worden aan de hand van wijzigingen 

t.o.v. universitaire studies. Want, niet alleen het ondernemen 

van universitaire studies is daar een uiting van en niet alle 

sociale kategoriën zijn mentaal rijp genoeg om het nut van uni

versitaire studies in te zien. 

B. De SOCio-professionele en socio-economische indeling. 

a. ~~!~-h,!i.!l~. 
Om een overzicht te krijgen van de sociale herkomst van de stu

denten stellen we eerst inzake bezit of beroep van de vader een 

aantal categorieën voorop. De vader van elke student wordt overeen

komstig zijn beroeps- of bezitssituatie in een categorie gestopt. 

Daarna is in cijfers uitdrukbaar wat de verhouding is van elke 

beroepscategorie t.o.v. alle beroepscategorieën samen. 

b. !?!l __ s5'-':'~~-_P:?!~~~ ~<:~~ l_e _ !!l~~~!~'! _v_a_n_ !:~!-_ ~~d_eE g:i. ~ _~i} .!~,,!. 
1. Het onderzoek. 

- Inleiding. 

Jammer genoeg zijn de historici en de sociologen nog niet tot 

een consensus gekomen over de aard van de indeling van de be

roepen in verschillende categorieën. Dat er daar omtrent ooit 

tot een eenstemmige mening zal gekomen worden is zeer betwij

felbaar, daar de inhoudelijke betekenis van een beroepsomschrij-

Wing van plaats tot plaats en van periode tot periode zeer ver

schillend kan zijn. 

- Bronnen. 

We haalden onze informatie over de beroepssituatie van de vader 

van elke student uit de geboorteacte van de student. 

Er moeten een aantal waarschuwingen geformuleerd worden bij het 

gebruik van deze bronnen: 

- het beroep wordt vaak in onverstaanbare en onvolledige (en 
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onnauwkeurige) termen vermeld. 

- we weten niet of de beroepskennis of de werkelijke uitge

oefende economische activiteit vermeld werd. 

- het vermelde beroep is in de meeste gevallen geen samen

vatting van de totale economische activiteit. Vele personen 

uit een gegeven populatie oefenen meer dan één beroep uit en 

zijn in mindere of meerdere mate beheerders van roerende en 

onroerende goederen (1). 

- Verwerking. 

Aan de hand van enkele artikels van Dr. J. De BeIder, de licen

tiaatsthesissen van H. Verstrepen en P. De Pree en de indelingen 

vooropgesteld door Daumard en Sentou hebben we zelf een inde

ling gemaakt. (2) 

(I) Zie ook DE BELDER (J.). Beroep of bezit als criterium voor de sociale 
doorsnede. Een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden. Uit: 

(2) 

Tijdschrift voor sociale geschiedenis, okt. 1976, pp. 257-280. 

voor 

mobiliteit en 
Middeleeuwen tot 

de 20e eeuw. In: Studia Historica Gandensia, nr. 257. 
VERSTREPEN (H.). Rekruterin , ori ine en levensloop van de seculiere en re
gul iere geestelijkheld afkomsUg van de stad Gent 1801-191 ). Onultgegeven 
Ucent iaatsvet:handaUng R. U. G., 1976-79 . 
DE PREE (P.). Eeklose studenten aan universiteit en seminarie (18 17-1940). 
Kwantitatief en socio-professioneel ondeczoe'k. Onuitgegeven hcentlllntsver
handeling, R.U . C .• 1983-84. 
DAUMARD (A.). Une rêférence pour I'étude des sociétés urbaines en France 
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Dezelfde bronnen werden gebruikt voor de socio-economische indeling van het ou
derlijk milieu. 



Het ziet er als volgt uit: 

Zonder beroep 
- eigenaars 
- renteniers 
- particulieren 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 
- rechterlijke wereld 
- architectuu r 
Handel 
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- groothandel (drukkerij. uitgeverij) en ge ldhandel (bankier , wisse-
l aar en makelaar) 

- kleinhande l 
- horeca 

Industrie 
- fabrikanten 
- ingenieors 
- arbeiders 

Ambtenaren en bedienden (Er we r d een onderscheid gemaakt in hogere 
en lagere ambtenaren . De pe r sonen die een diploma van R. O. of een 
belangrijke leidende fun ctie hadden , werden onder hogere ambtenaren 
gecata logeerd) . 
- onderwijs én cultuur 

hoog niveau 
laag niveau 

- bedrij ven (daarin zitten o . a . de post , br'uggen en wegen, spoorwe 
gen . gas , electriciteit) 
hoog niveau 
laag niveau 

- kerkelijke functie (o rgeiist , koste r , kapelmeester) 
- openbare administratie en bestuur 

hoog niveau 
laag niveau 

- openbar e orde en veil igheid 
hoog niveau 
l aag niveau 

- rechterlijke macht 
hoog niveau 
laag niveau 

Ambachten (veel ambachtslui verkochten eveneens hun waren . ~et ver
sch~l met ee'n klei nhandelaar bestaat erin dat deze laatste niet pro
duceert) . 
- weelde 
- voeding 
- kledij 
- hu~sraad 
- bouwvak 
Dienstpersoneel 

varia (zeeman en concierge) 
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In de hierna volgende tabel worden de belangrijkste socio-profes

sionele groepen vermeld (die de grootste groep vormen binnen 

de Brugse studentenpopulatie) . 

Daarnaast wordt de meest gekozen studierichting en universiteit 

gegeven. 

Socio-professionele groepen 

1817-1830 
Zonder beroep 
Hoge ambtenaren van het gerechtshof 
1831-1840 
Zonder beroep 
Handelaars 
1841-1850 
Zonder beroep 
Handelaars 
Hooe ambtenaren in administratie & bestulJr 
vrIje b~roepen in rechtsgel~erdheid 
Hoge ambtenaren van h~t gerer.htsho f 

1851-1tl60 
Hoge 8.mhtenaren in administrati~ & hestuur 
Vrije beroepp.n: geneesheren 
1861-1870 
Vrije heroeDen in rechtsgeleerdheid 
1871-1880 
Vrlle beroepen: qeneesheren 
Hoqe ambtenaren van het qerechtshof 
1881-1890 
Handelaars 
Vrije beroepen: geneesheren 
1891-1900 
Hoge ambtenaren in administratie en bestuur 
Ambachtslieden 
Vrije beroepen in Rechtsgeleerdheid 
1901-1913 
Ambachtslieden 
Handelaars 
Ambtenaren in administratie en bestuur 
Vrije beroepen in Rechtsgeleerdheid 
Vrije beroepen: geneesheren 
Hoge ambtenaren van het gerechtshof 

Belangrijkste 
studier ir;r,tina 

6elangriikste 
lJnlversi t e lt 

Rechtsgeleerdheid R.U.G . 
Rechtsgeleerdheid R.U.G. 

Rechtsgeleerdheid R.U.G. 
Rechtsgeleerdheid R.U.G. 

Rechtsgeleerdheid R.U.G. 
Rechtsgeleerdheid R. U.G. 
ReChtsgeleerdheid gn .voorkeur 
Rechtsgeleerdhp.id RUG IV .U.B. 
Rer.ht.sgeleerdheid R U r, IV U.B 

Rechtsg./Geneesk. gn.voorkeur 
Rechtsg./Geneesk. R.U.G. 

RechtsQ./So.Schoo R.U.G. 

Rechtsa./SD.SchOQ K.U.L. 
Rp.r.htsa./So.Schao R.U.G./R.U .L. 

Rechtsg./Geneesk. R.U.G./K.U.L. 
Recht/Geneesk./Sp.Sch K.U.L. 

I 
Recht / Geneesk/Sp.Sch. 
Sp.Sch/Geneesk/Rec,t 
Rechtsg./Sp. School 

K.U.L. 
R.U.G. 
K.U.L. 

Rechtsg.+andere 
Rechtsg./Sp.School 
Rechtsg./Sp.School 
Rechtsg./Sp.School 
Geneesk./Rechtsg. 
Geneesk./Rechtsg. 

R.U.G.lK.U.L. 
R.U.G./K.U.L. 
R.U.G./K.U.L. 
R.U.G.lK.U.L. 
K.U.L. 
gn.voorkeur 



Bij het opstellen van de indeling hebben we naast de aard van het 

beroep ook op de vrije of afhankelijke positie van de beroepsbeoefe

naar gelet. De mentale ingesteldheid van iemand die mag handelen 

zoals hij zelf wil of van iemand die de vooropgestelde regels van 

de werkgever moet volgen kan totaal verschillend zijn. Dit kan in

vloed uitoefenen op de studie- en universiteitskeuze van de zoon. 

Om de evolutie te zien van de omvang die elke groep had, werd om 

de 10 jaar een beeld van de situatie gegeven. We verwijzen ervoor 

naar bijlage nr. 1. 

2. Conclusie. 

Steeds blijken de studenten een grote of kleine verscheidenheid te 

vertonen in de voorkeur voor een bepaalde universiteit of studie

richting. Desondanks kan per periode een bepaalde trend in de uni

versiteits- en studiekeuze waargenomen worden die kenmerkend is 

voor één of meer beroepsgroepen. 

Deze belangrijke groepen waren niet steeds toonaangevend inzake 

studie- en universiteitskeuze voor de minder belangrijke groepen. 

Alleen voor de keuze van de faculteit Geneeskunde en de Speciale 

Scholen werd de op- en neergaande trend bij de belangrijke groepen 

gevolgd door de rest van de Brugse studenten. Door het onderzoek 

naar de studiekeuze van de verschillende socio-professionele groe

pen hebben we gemerkt dat bij de democratisering van het Hoger

Onderwijs (1) van de lagere klassen (vooral in de periode '40 en 

na 1900) vooral voor de faculteit Geneeskunde en de Speciale Scholen 

gekozen werd. Maar deze faculteiten werden toen niet alleen bevolkt 

door de lagere niveaus, want ook in de hogere niveaus van de Brugse 

(I) We vonden het hier passend ook de plotse stijgingen van het aantal Brugse 
studenten in bepaalde periodes in het onderzoek te betrekken. Deze stij
gingen waren: 
\832-37: vooral in de faculteit Geneeskunde, in de R.U.G . 
1842-4~:,vooral in de faculteit Geneeskunde, in de R.U.G. 

vooral in de faculteit Rechten, in de R.U.G. 
1857-62: vooral in de faculteit Rechten, in de K.U.L. 

vooral in de faculteit Geneeskunde, in de R. U.G. 
\877-82: vooral in de faculteit Rechten, in de K.U.L. 

vooral in de Speciale Scholen, in de R.U.G. 
1897-1902: vooral in de Speciale Scholen, in de K.U.L. (ook in de R.U.G.) 
1907-12: vooral in de faculteit Rechten, in de R.U.G. 

vooral in de Speciale Scholen, in de K.U.L. en R.U.G. 
vooral in de faculteit Geneeskunde, in de R.U.G. 
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elite kwam meer belangstelling voor die vakken. We mogen dus 

poneren dat het stijgen in belang van de faculteit Geneeskunde 

en de Speciale Scholen in de hogere klasse gepaard ging met een 

democratisering van het Hoger Onderwijs in de Brugse bevolking. 

De faculteit van de Rechtsgeleerdheid bleef echter elitair en 

elke belangrijke groep die er veel belangstelling voor had 

(de mensen zonder beroep, de hoge niveau's van de dienst admi

nistratie en besturen en de rechtsgeleerden (zowel vrije als 

ambtenaren)) kende haar eigen op- en neergaande trend in belang

stelling voor deze faculteit. (Voor verder uitleg zie overzicht 

van elke beroepsgroep afzonderlijk) . 

Ook voor de universiteitskeuze moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de groepen die het -belangrijkst waren en de groe

pen die minder belangrijk waren. 

De belangrijkste groepen passen hun universiteitskeuze alleen 

aan bij de keuze van de Speciale Sch91en. Ze kiezen hier dus 

de universiteit die het best geschikt was voor het volgen van 

de Speciale Scholen. Bij de studenten die andere faculteiten 

volgden, spelen andere motieven een rol bij de universiteits

keuze. Minder belangrijke groepen baseren hun universiteits

keuze wel eerder op de faculteitskeuze, maar het is ook niet 

unaniem zo. 

Dus de belangrijke groepen zijn niet toonaangevend voor de uni

versiteitskeuze van de minder belangrijke groepen. Daar bij elke 

beroepsgroep ook enkele vermeldenswaardige nuances voorkomen, 

geven we tenslotte ook nog een korte situatieschets per groep. 

We vermengen de gegevens met enkele bemerkingen die we vormden 

rond enkele groepen. 

g~~~~~E!!j~~_~~E~!9· 
Deze groep is steeds van belang geweest, ondanks de kleine 

inzinkingen van de jaren '30, '50 en '70. 

De meest gekozen faculteit was de Rechtsfaculteit. Hoe be

langrijker de groep werd hoe meer studenten uit dit milieu 

ook naar de Speciale Scholen gingen (zie vooral de jaren '60 

en 1900-1913). De Speciale Scholen waren dan op nationaal 

vlak ook populair. Ze stelden afwisselend belang aan de R.U.G. 



en de K.U.L. Dit kwam niet overeen met het belang dat aan 

de R.U.G. en de K.U.L. gehecht werd door de rechtsstudenten 

in het algemeen op lokaal en nationaal vlak. 

~~~!~~h~_e~E9~E~~· 
Deze groep was in bepaalde periodes (jaren '70-80, 1901-13) 

zeer omvangrijk. Ze hebben een minder uitgesproken voorkeur 

voor een bepaalde universiteit of faculteit dan de rechts

geleerden. Toch werd meestal nog de geneeskunde verkozen. 

Hier blijkt dus dat bepaalde beroepen zoals rechtsgeleerde 

of geneesheer toch enigzins familiegebonden zijn. 

Hoe belangrijk de groep werd, des te meer de K.U.L. gekozen 

werd en des te meer men een andere richting koos dan de 

geneeskunde (vooral Rechten en Speciale Scholen). 

~2~~~!~2E~ 
De studenten uit het milieu van de handelaars waren weinig 

gebonden aan een bepaalde universiteit of faculteit. 

Aan de omvang van deze groep te zien, hadden de handelaars 

een belangrijke plaats op de maatschappelijke ladder verwor

ven. Vooral in de periodes 1831-1850, 1818-1890 en 1901-1913 

waren ze van grote betekenis. In deze periodes volgden ze 

vooral de trend van de juristen inzake universiteits- en 

faculteitskeuze. 

Men kan zich afvragen of de juristen bewust als voorbeeld 

nagevolgd werden. Deze groep nam niet in aanvang toe omwille 

van een algemene democratisering van het Hoger Onderwijs, 

maar kende een eigen groeiritme. Dit zal misschien wel ver

band houden met de economische toestand van Brugge. 

~eE~~~E~~_~~_e~~!~~~~~· 

Q~~~E~!i~_~~_~~!~~~E· 

Deze groep nam pas vanaf de jaren '80 een vermeldingswaardige 

plaats in. Hoe belangrijker de groep werd, hoe meer de R.U.G. 

genomen werd. De democratisering van het Hoger Onderwijs 

voor deze groep kwam dus vooral ten goede van de R.U.G. 

Er wordt een voorkeur gegeven voor de faculteit Geneeskunde 
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en de Speciale Scholen. Maar ook andere studierichtingen 

staan in de belangstelling. 

Voor deze groep moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

hoog en laag niveau. Beide niveaus gedragen zich anders bij 

de universiteits- en studiekeuze. 

De meest gekozen faculteit van de studenten uit het hoog ni

veau is de faculteit Rechten en vanaf het einde van de 1ge 

eeuw ook de Speciale Scholen. Ze zijn nooit echt gebonden 

geweest aan een bepaalde universiteit. Wanneer ze een belang

rijke groep werden (1841-60 en 1891-1913) volgden ze wel 

de trend inzake universiteitskeuze van de rechtsgeleerden. 

De studenten uit het laag niveau verkozen vooral de Speciale 

Scholen en de R.U.G. We merken dus weer dat het democratise

ringsproces binnen het lager niveau (vanaf de jaren '90) 

vooral ten goede kwam van de R.U.G. en dat het lager niveau 

vooral belangstelling had voor Speciale Scholen. 

~~E~~~~ 
We merken onmiddellijk dat het laag niveau zeer weinig kans 

kreeg om hun kinderen naar de universiteit te zenden (of ze 

zagen er het nut niet van in) . 

Het hoger niveau was steeds een belangrijke groep die zijn 

kinderen naar de universiteit zond. 

De rechtgeleerden die in overheidsdienst werkten hebben 

hun kinderen vooral in de R.U.G. of R.U.L. (en ook in klei

ne mate de U.L.B.) laten studeren. Misschien was het voor

deliger een diploma in een rijksuniversiteit te behalen om 

een ambtsfunctie aan de balie te verkrijgen. Ze konden dus 

de universiteit kiezen uit opportunisme. Ook het feit dat 

vooral de faculteit van de rechten gekozen werd, wijst erop 

dat getracht werd de nakomelingen in hetzelfde werkmilieu 

te houden. Slechts indien ook belangstelling voor een andere 

faculteit getoond werd (Speciale Scholen in de jaren '70 

en geneeskunde in de jaren 'SO) koos men ook de K.U.L. 

De houding inzake universiteitskeuze is dus hier anders 

dan in het milieu van de rechtsgeleerden die hun beroep 

vrij uitoefenen. 



~~è~!!!:ê!~~9~n 

Deze groep werd pas in de jaren '40 van noemenswaardig 

belang. Vanaf 1900 kreeg het een evenwaardige plaats in 

belang naast andere belangrijke groepen. 

Elke periode waarin de omvang van deze groep toeneemt, viel 

in een periode van algemene toename (1) bij de Brugse 

studenten. 

De keuze van de faculteit of universiteit is dan ook typisch 

deze die in dergelijke periodes bij de Bruggelingen in het 

algemeen toenemen (1841-50: recht in de R.U.G. 

1871-80: recht in de K.U.L. 

1891-1900: Speciale Scholen in de R.U.G. 

1900-13: alle faculteiten in de R.U.G. 

en de K.U .L.) 

In de hierna volgende tabel worden de belangrijkste socio

professionele groepen vermeld (die de grootste groep vormen 

binnen de Brugse studentenpopulatie) . 

Daarnaast wordt de meest gekozen studierichting en universi

teit gegeven. 

3. Universitaire familietraditie. 

Het onderzoek naar het beroep van de vader is ook interessant 

daar men zo kan nagaan of er in Brugge universitaire geslachten 

zijn voorgekomen. Men kan zich afvragen of deze universitaire 

geslachten een belangrijke positie innamen in Brugge. Deze ge

slachten kunnen in de loop der tijden een machtige plaats inge

nomen hebben op beroepsvlak maar ook op politiek-institutioneel 

vlak. 

Aangezien we vertrekken vanuit de lijst van de Brugse studenten 

hebben we slechts de universitaire geslachten waarvan de opeen

volgende generaties in Brugge geboren zijn kunnen reconstrueren. 

(I) Toename valt niet st eeds s amen met democratis ering. In de jaren '70 en '90 
zien we enkel een toename binnen de hoogste sociale lagen. 
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In de periode 1817-1914 konden hoogstens 4 generaties elkaar 

opvolgen. We hebben ons beperkt tot dergelijke universitaire 

geslachten. Wat we niet bespreken, maar wat wel veel voorkwam 

was de opeenvolging van 2 en 3 generaties en veel broers die naar 

de universiteit gingen. 

We hebben 8 universitaire geslachte n kunnen reconstrueren. 

Deze families werden in een stamboom opgetekend . Naast de naam 

staat het geboortejaar, de gevolgde universiteit met het inschrij

vingsjaar, het later uitgeoefend beroep (al dan niet dat van het 

diploma), soms politieke functie of politieke strekking. 

(zie bijlage 2) . 

We kunnen concluderen dat de opeenvolgende generaties hoofdzake

lijk in dezelfde beroepsgroepen blij yen. 

Indien meer zoons naar de universiteit gingen, waren er toch en

kelen die andere studies aanpakten. Toch deed minstens één zoon 

hetzelfde beroep als de vader. In alle families zien we een be

paalde voorkeur voor één van de universiteiten. We zien echter ook 

dat ze nooit fanatiek gebonden waren aan een universiteit. 

De universitaire geslachten hebben geen duidelijke belangrijke 

politieke rol gespeeld. 

Twee families waren belangrijk op het politiek toneel, nl.: 

Van Caloen-De Basseghem en Pecsteen de Buytswerve. De leden van 

deze twee adellijke families hadden niet steeds een diploma be

haald. We durven voorzichtig stellen dat het verkrijgen van een 

politieke macht te Brugge eerder afhangt van de adellijke titel 

en het bezit dan van een universitair diploma. 

C. p.e __ ~.t?~'!'?:-~5=.?.n.?.m.i .. s~~~e. !!l<!eJjI}'l.v.a.n .1!e.t. E~<!e.r_ll j!5 _mjl!.~u .. 
1. Het onderzoek. 

Inleiding . 

~aast de indeling van de vaders in sociale lagen naargelang het 

uitgeoefend beroep vonden we het noodzakelijk ook een indeling 

naargelang het bezit (of socio-economische indeling) te geven. 

De inkomsten van een gezin hangen af van zowel het uitgeoefend 

beroep als van het bezit van roerend of onroerend goed. We hebben 

ons op beide situaties gebaseerd om een socio-economische indeling 

te maken. 

We willen hier vooral het sociaal prestige van de ouders leren 



kennen. Hoe beter de financiële situatie hoe fraaier eventueel 

het uiterlijk praalvertoon, en hoe groter de indruk op de ver

schillende bevolkingslagen. Het besef van een aantal mensen dat 

ze een hoog aanzien genieten kan een stimulerende factor zijn om 

hun kinderen naar de universiteit te sturen. Men kan zich meteen 

ook afvragen of een academicus zonder geld en dus zonder indruk

wekkende pronkerij evenveel aanzien zou genieten. M.a.w. kon het 

uitoefenen van een academische functie op zichzelf een middel 

zijn tot het opklimmen van de maatschappelijke ladder of is 

alleen de financiële situatie die er aan verbonden is van belang? 

We durven stellen dat het uitoefenen van een academisch beroep 

wel ontzag meebrengt. 

Bronnen 

Onze informatie over de financiële situatie van de vader haalden 

we uit de geboorteakte van de student. Daarin werd vaak naast 

het beroep of in plaats van het beroep vermeld of hij particu

lier, rentenier of eigenaar was. Indien de moeder particuliere, 

rentenierster of eigenares was (en dat werd ook vermeld in de 

geboorteakte) dan kwam dat eveneens ten goede van de financiële 

situatie van het gezin. Daarom werd bij deze indeling de situa

tie van beide ouders in rekening gehouden. 

Verwerking. 

De gegevens die we verkregen wilden we eveneens kwantificeren. 

Er werd een indeling gemaakt van de ouders van de studenten in 

verschillende klassen. Mits enkele wijzigingen hebben we ons ge

baseerd op de indeling van J. SENTOU (1). 

Het ziet er als volgt uit: 

-Burgerij 

- hoge burgerij (=HB) 

- negocianten en fabrikanten 

- eigenaars, renteniers, particulieren 

- burgerij van de middengroep (= BM) 

- vrije beroepen 

- ambtenaren en bedienden (o.a. ook leraars, .. ) 

- politici 

- kleinhandel 

(I) SENTOU (J.). op. cito 
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- kleine burgerij (=KB) 

- hotelwezen en transport 

- ambachten -die niet de dageli:~se di~gen voortcre~gen, 

gespecialiseerde stiel 

-of diegenen die werknemers onder zich hadden. 

- volksklasse (=V) 

- kleine ambachten 

- dienstpersoneel 

- lagere bedienden 

- dagloners 

- soldaten en onderofficieren 

Volgens deze indeling werden de ouders van de studenten geklas

seerd. We hebben dan in cijfers uitgedrukt hoeveel personen tot 

welke groep behoorden. 

Om een evolutie te zien van de omvang die elke groep had werd 

om de 10 jaar een beeld van de situatie gegeven. 

Voor inzage van het cijfermateriaal verwijzen we naar bijlage 

nr. 3. 

2. Conclusie. 

De keuze' lvan de uaiversiteit en studierichting van de belang

rijkste socio-economische groepen komt overeen met die van de 

belangrijkste socio-professionele groepen. 

We kunnen dus de algemene conclusie over houding van de belang

rijkste socio-professionele groepen overnemen voor de belang

rijkste socio-economische groepen. 

Een bepaalde beroepsgroep behoorde niet steeds tot de hoogste 

socio-economische rangen. 

Indien ze op een bepaald moment wel tot deze hoogste rangen 

behoorden, was hun houding typisch voor deze socio-economische 

groep. Aangezien zowel de hoogste socio-economische als de be

langrijkste socio-professionele groep eenzelfde voorkeur heeft 

voor een studierichting, betekent dit dat het beroep belangrijk 

is om in de hoogste sociale lagen te kunnen vertoeven. Het hoogst 

gewaardeerd beroep is de rechtsgeleerdheid. 



Het belang ervan mag niet overschat worden. De rechts faculteit 

werd immers niet alleen gekozen met het oog op een juridische 

carrière, maar ook ter verkrijging van een algemene vorming die 

paste voor mensen uit de hogere sociale lagen. 

De belangrijkste socio-economische groepen zijn per periode: 

1817-30 
- Hoge Burgerij (=HB) 
- Burgerij van de 

Middenklasse (=BM) 

1831-40 
- HB 

1841-50 
- BM 

1851-60 
- HB 

1861-70 
- HB 

1871-80 
- HB 

188 1-9 0 
- HB 

189 1-190 0 
- HB 

- BM 

1901-13 
- BM 

meest gekozen 
studierichting 

meest gekozen 
universiteit 

Recht R.U.G . 

Recht R.U.G. 

Recht R.U.G. 

Recht R.U.G. 

Recht en Geneeskunde R.U.G. + R.U.L. ook 
K.U.L. belangrijk 

Recht en Speciale 
Scholen R.U.G. + R.U.L. 

Recht en Speciale 
Scholen K.U.L. 

Recht, Geneeskunde en 
Speciale Scholen K.U.L. + R.U.G. 

Recht, Geneeskunde en 
Speciale Scholen R.U.G. + K.U.L. 
Recht en Speciale 
Scholen K.U.L. 

Recht, Speciale Scho-
len en Geneeskunde R.U.G. + K.U.L. 

Tenslotte geven we nog enkele kenmerken voor elke socio-economische 

groep apart. 

Hoge burgerij: 

Deze groep bleef steeds een belangrijke groep. Haar belang daalde 

in twee periodes: in 1891-1900 en in 1901-1913 (BM werd zelfs 

belangrijker) . 
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V66r de jaren '50 was de hoge burgerij gehecht aan de R.U.G. 

Daarna werd de K.U.L. ook belangrijk en werd afwisselend met de 

R.U.G. het populairst. Vanaf de jaren '80 waren beide even be

langrijk. 

De faculteit van de Rechten bleef steeds de meest gekozen facul

teit. Er werd ook belangstelling getoond voor de Geneeskunde en 

de Speciale Scholen. De stijgende of dalende po~ulariteit van 

deze twee faculteiten komt goed overeen met de schommelende trend 

op nationaal vlak. 

Burgerij van de Middengroep: 

Hoe belangrijker deze groep werd op sociaal vlak (vooral in 1817-

30, 1841-50 en 1891-1913) hoe meer de rechts faculteit verkozen 

werd. Ze hebben vooral de voorkeur gegeven aan de R.U.G. 

Kleine burgerij: 

Deze klasse blijft steeds van weinig belang. In de jaren '40 

en na 1900 zien we een plotse toename van het aantal studenten 

uit deze groep. 

In de eerste democratiseringsgolf bestond er nog een voorkeur 

voor de rechts studies terwijl in de tweede democratiseringsgolf 

steeds duidelijker blijkt dat de kleine burgerij geïnteresseerd 

is in de faculteit van de Geneeskunde of de Speciale Scholen. 

De voorkeur voor de R.U.G. is ook typisch voor lagere groepen 

die meer en meer naar de universiteit trokken. 

Volksklasse: 

De volksklasse heeft steeds weinig studenten naar de universiteit 

gezonden. 

Zoals bij de kleine burgerij werd ook in de periode van de jaren 

'40 en na 1900 deze groep groter. 

Deze groep heeft steeds grotere belangstelling gehad voor Genees

kunde en de Speciale Scholen. 

De R.U.G. was het belangrijkst tot 1900. Na 1900 werden zowel de 

R.U.G. als K.U.L. belangrijk. 



c. De politieke situatie in het ouderlijk milieu. 

1. !!~1;._o_n.9!"E~2~Js.. 

- Inleiding. 

57. 

De meeste studenten komen uit een gezin waarvan de vader 

stemgerechtigd is. Hij kan zich gebonden voelen aan een be

paalde politieke strekking of kan neutraal staan t.o.v. politiek. 

Ook de universiteiten zijn direct of indirect verbonden aan 

een bepaalde politieke richting. 

Er kan eventueel een band bestaan tussen de universiteits-

keuze van de studenten en de politieke overtuiging van de ouders. 

- Bronnen. 

- Biografische publikaties (zie bibliografie) 

- In literatuur over de politieke toestand van Brugge, West-

Vlaanderen of België werd vaak melding gemaakt van personen 

(eventueel met biografische noot) die in een bepaalde 

politieke partij een rol gespeeld hebben (zie bibliografie) 

- Kiespamfletten, kandidaatslijsten, verkiezingsuitslagen, 

literatuur in kranten in periodes van verkiezingen enz. 

vermelden vaak een aantal mensen die in de politieke wereld 

vertoefden. Het onderzoek naar de politieke achtergrond 

van het ouderlijk milieu van de Brugse studenten hebben we 

door tijdsgebrek niet zover doorgedreven. 

Lidmaatschap van verenigingen met bepaalde politiek of ideo

logische signatuur. 

- Verwerking. 

We hebben een tabel opgesteld van de studenten waarvan we de 

ideologische gezindheid kennen. We onderzochten de universi

tei tskeuze van d.e katholieke studenten en hun vader en broer (s) . 

Hetzelfde deden we voor de liberale studenten. Ook de vader en 

de broer(s) van de studenten werden ingedeeld naargelang de 

(door ons gekende) ideologische gezindheid. 

Tenslotte onderzochten we of de ideologische gezindheid in een 

gezin homogeen is en of er een verband bestaat tussen ideologie 

en universiteitskeuze. Voor de consultering van de opgestelde 

tabel verwijzen we naar bijlage nr. 4. 
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2. f2~SlE2!~' 
Daar de cijfers te klein zijn om een gedetailleerde bespreking 

te geven kunnen we enkel een algemene conclusie trekken. 

Uit de cijfers blijkt dat algemeen gezien over de gehele periode 

de katholieken vooral naar de K.U.L. gingen en de liberalen 

naar de R.U.G. (we durven de cijfers van de U.L.B. en de R.U.L. 

niet te betrekken daar ze te klein zijn). Maar men kon de ka

tholieken en de liberalen ook niet fanatiek noemen in de keuze 

van de universiteit. In alle universiteiten kwamen katholieken 

of liberalen in mindere of meerdere mate voor. Dus religieuze 

of politieke ideologie heeft geen determinerende rol gespeeld 

in de keuze van de universiteit. 

Het feit dat in eenzelfde gezin soms verschillende ideologische 

opinies voorkomen, wijst erop dat in de hoogste sociale lagen 

de ideologische strekking niet vastgeankerd zit. 

Vooral na 1900 ligt er duidelijk geen band meer tussen de li

berale of katholieke gezindheid en de keuze van de universi

teit. 

D. Algemene conclusie. 

Wat we hier hebben neergeschreven is zéér algemeen. De algemene 

trend die we zullen bespreken wordt doorkruist door aller

hande nuanceringen. Voor alle duidelijkheid hebben we gepro

beerd die nuanceringen te reduceren. 

De situatie van het ouderlijk milieu, zowel op sociaal, econo

misch, religieus of politiek vlak heeft invloed gehad op de uni

versiteits- en studiekeuze van de student. Het universitair on

derwijs is steeds elitair gebleven. Deze elite bestond uit een 

aantal socio-economische en socio-professionele groepen waar

van de mate van belang van periode tot periode kon verschillen. 

Dus ook deze elite bestaat uit een sub-groep die belangrijk is 

(die veel studenten naar de universiteit heeft gezonden) en een 

sub-groep die onbelangrijk is. We weten echter niet of deze 

groepen die een belangrijke participatie in het universitair 

leven hadden eveneens een belangrijke positie innamen op alge

mee~ maatschappelijk vlak te Brugge. Want, daarvoor zou een on-



derzoek naar het aandeel universitairen in Je belangrijkste 

politieke, economische en soci.ale groepen moeten ondernomen 

worden. 

We constateerden dat de belangrijkste beroepsgroepen in een 

zelfde periode ook tot de belangrijkste socio-economische 

groepen behoorden. Want, beiden vertonen dan eenzelfde gedrag 

in de keuze van de universiteiten en faculteiten. Daar een 

aantal socio-professionele groepen niet steeds het belangrijkst 

geweest zijn, is de samenstelling van de belangrijkste socio

economische groepen niet steeds gelijk geweest. 

De omvang van het aantal Brugse studenten neemt in sommige 

periodes plots toe. We merken dit in de jaren 1841-50; 1871-

80; 1891-1900 en 1900-13. Slechts voor de jaren '40 en na 1900 

kunnen we spreken over een democratisering. Want, alleen in die 

periodes zien we een toename van de laagste socio-economische 

groepen. 

In de andere periodes nam het aantal Brugse studenten vooral 

toe in de hoge burgerij en de burgerij van de middengroep. 

Alleen de ambachtslieden waren op socio-professioneel vlak de 

beroepsgroep, die in toe- of afname van het aantal universi

tairen de algemene Brugse trend volgde. Andere beroepsgroepen 

kenden daarnaast ook een eigen groeiritme. 

In de jaren '70 en '90 kwam dus ook een toename van het aantal 

ambachtslieden die hun zo(o)n(en) naar de universiteit zond, 

maar deze ambachtslieden behoorden toen tot de hoge burgerij 

of de burgerij van de middenklasse. 

Daar de houding van de belangrijkste sociale groepen verschilt 

van de houding van de minder belangrijke sociale groepen zullen 

we een onderscheid maken tussen beide. 

1. De belangrijkste sociale groepen. 

Universiteitskeuze. 

V66r de jaren '70 was vooral de R.U.G. de meest gekozen uni

versiteit. Vanaf de jaren '70, met de toename van het aantal 

studenten in dit milieu, behalve de socio-professionele groep 

zonder beroep, werd ook de K.U.L. belangrijk. Elke socio-eco

nomische en socio-profes'ionele groep die deel uitmaakte van 

de belangrijkste sociale groepen kende een eigen evolutie in 
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voorkeur voor R.U.G. of K.U.L. 

We constateerden dat de ideologische gezindheid een rol 

heeft gespeeld in de universiteitskeuze. Maar deze factor 

was niet determinerend, niet alle katholieke gezinden gingen 

naar de K.U.L. en liberaal gezinden naar de R.U.G. Daarenbo

ven heerste er niet steeds een homogene ideologische gezind

heid in een familie. 
De universiteitskeuze werd soms ook bepaald door de werkom

standigheden van de vader of de toekomstige werkgelegenheid 

van de zoon. Dit is duidelijk bij de ambtenaren die werken 

in de rechterlijke instanties. Ondanks het feit dat ze ook 

rechtsgeleerden zijn verschilt hun houding t.O.v. de univer

siteiten met de houding van de. rechtsgeleerden die hun beroep 

vrij uitoefenen. Het was waarschijnlijk gemakkelijker een 

staatsambt te verkrijgen indien een diploma aan de rijksuni

versiteit werd behaald. Vandaar werd vooral voor de R.U.G. 

en de R.U.L. geopteerd. Alleen bij de studenten die de 

Speciale Scholen volgden, speelde de studierichting een rol 

in de universiteits-keuze. Deze Bruggeling koos dan de uni

versiteit die voor de Speciale Scholen op nationaal vlak po

pulair was. 

Faculteitskeuze. 

De faculteit die sociaal het hoogst gewaardeerd werd was de 

faculteit van de Rechtsgeleerdheid. Opvallend was, dat hoe 

belangrijker een sociale groep werd, hoe meer geopteerd werd 

voor de faculteit van de Rechten. 

Wanneer op nationaal vlak de faculteit Geneeskunde en de Spe

ciale Scholen in belang toenamen, steeg ook de populariteit 

van deze studierichtingen in de hoogste sociale lagen. 

Aan de hand van het onderzoek van de universitaire geslachten 

merkten we dat de beroepsactiviteiten zoals geneeskunde of 

rechtsgeleerde familiegebonden waren. Pas wanneer ze tot de 

belangrijkste sociale lagen behoorden, stapten sommigen af 

van de traditie en gaven ze de voorkeur aan rechtsstudies 

(vb. in de jaren '70: geneesheren opteerden meer voor rechts-



studies dan voor geneeskunde) . 

We merkten ook dat voor het verkrijgen van een belangrijke 

politieke functie (die een weerspiegeling is van een be

langrijke maatschappelijke functie) een diploma niet vereist 

was. De naam van de familie en de rijkdom zijn voor de hoog

ste sociale klassen nog steeds doorslaggevend. 

2. De minder belangrijke sociale groepen. 

Universiteitskeuze. 

Minder belangrijke socio-economische groepen verkozen de 

R.U.G. We zien dat in de R.U.G. op algemeen vlak ook een 

stijging voorkomt van het percentage studenten die de facul

teiten volgden die populair geworden waren bij de laagste 

socio-economische groepen. 

De democratisering van het hoger onderwijs in de minder be

langrijke sociale groepen wordt vooral geuit in een groeiend 

aantal Brugse studenten in de R.U.G. 

Na 1900 werd ook de K.U.L. belangrijk. 

We merken in sommige minder belangrijke socio-professionele 

groepen een tendens om de keuze van de universiteit aan te 

passen aan de faculteit die gekozen werd. Niet alle minder 

belangrijke socio-professionele groepen zijn eveneens onbe

langrijke socio-economische groepen. 

Faculteitskeuze. 

De voorkeur van de lagere sociale klassen gaat vooral naar de 

faculteit Geneeskunde en de Speciale Scholen. In de periodes 

dat de omvang van de minder belangrijke sociale klassen toe

neemt in deze studierichtingen stijgt eveneens het aantal 

studenten in de faculteit Geneeskunde en de Speciale Scholen 

uit de hogere sociale klassen. Daar op nationaal vlak deze 

studierichtingen belangrijk werden in de jaren '40 en na 1900 

is het mogelijk dat een democratisering gestuwd werd vanuit 

de wereld van de wetenschappen. Deze werd dan op zijn beurt 

waarschijnlijk gestuwd door bepaalde maatschappelijke noden 

(bv. nood aan ingenieurs). 
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3. De nationale en lokale situatie . 

A. Vergelijking van de universiteits- en studiekeuze van de Brug

se studenten mèt de studenten op nationaal vlak . 

1. B~t_qr_d~!~o~~. 

We zullen nagaan of de houding inzake universiteits- en studie

keuze van de Brugse studenten overeenkomt met de houding van de 

studenten in het algemeen (1). 

Dit hebben we gedaan door de evolutie van het Brugse studenten

aantal te vergelijken met de evolutie van het algemeen studenten

aantal (het aantal studenten werd in periodes van 5 jaar samen

genomen) . 

Om een beter overzicht te krijgen over de evolutie van het stu

dentenaantal hebben we de cijfers in een kurve gezet. 

Voor elke universiteit geven we de evolutie van het studenten

aantal (Bruggelingen en algemeen) voor alle faculteiten samen 

en per faculteit. Voor elke faculteit geven we de evolutie van 

het studentenaantal voor alle universiteiten samen en per univer

siteit. 

Bij de vergelijking van de verschillende universiteiten moeten 

we er rekening mee houden dat de V.U.B. en de K.U.L. pas in 1834 

opgericht zijn en dat de R.L. in 1835 werd afgeschaft. Ook bij 

de vergelijking van de verschillende studierichtingen moeten we 

rekening houden met het feit dat de Speciale Scholen in de R.U.G. 

en R.U.L. in 1836 zijn gesticht, in de V.U.B. in 1873 en in de 

K.U.L. in 1865. 

(I) Voor deee,cijfers op nationaal vlak hebben we ons gebaseerd op : 
- Situation de l'enseignernent superieur donné aux frais de l'Etat, Rapport 

Triennal prêsenté nux chambres lê islatives. Bruxelles, 1859-191 5-.-----
- BECKERS L.). L enseignement superieur en Belgique; population détaillée 

des quatre universités Belgcs de 1835- 36 ij 1902-03. Bruxelles, A. Castaigne, 
1904 . 652 p. 

- SAUVEUR. Statisti ue enernle de ue, dresse 
d ' a [dB les ocuments officicls . Bruxelles , P. Haycz , 1 

Ook de bULtenlan se studenten die in onze Belgische universiteiten studeerden 
werden meegerekend. Ze bevestigen immers het belang van onze universiteiten en 
faculteiten. 



Om de vergelijking van de Speciale Scholen niet te bemoeilijken 

hebben we de studenten van de Technische Faculteit van de R.U.L. 

bij de Speciale Scholen gerekend. 

Het zeer kleine aantal Brugse studenten die politieke en socia

le wetenschappen en handelswetenschappen gedaan hebben, werden 

bij de faculteit van de rechten gestopt. (Het was zinloos ook 

hier voor de Bruggelingen een onderscheid te maken) . 

Het cijfermateriaal kan geconsulteerd worden in bijlage nr. 5. 

2. f~nEhu~l~. 
We zullen hier trachten een algemene trend in de studie- en uni

versiteitskeuze van de Brugse studenten te reconstrueren voor 

de periode 1817-1914. Deze trend zal vergeleken worden met de 

trend van de studenten op nationaal vlak. Deze trend kan wel e

nigszins anders zijn in bepaalde subperiodes, maar zolang die 

niet van cruciaal belang zijn houden we er geen rekening mee. 

We houden alleen rekening met de K.U.L. en de R.U.G. en met de 

faculteiten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en de Speciale Scholen. 

De andere universiteiten en studierichtingen bevatten te weinig 

Bruggelingen om er een bepaalde houding van de Brugse studenten 

in terug te vinden. 

a. Rechtsgeleerdheid. 

Voor de Brugse universiteitsstudenten was de faculteit Rechtsge

leerdheid een zeer belangrijke faculteit. De Bruggelingen hadden 

meer belang aan deze faculteit gehecht dan de studenten op natio

naal vlak. 

De stijgende of dalende populariteit van deze faculteit kwam niet 

overeen met de fluctuatie in populariteit bij de studenten op 

nationaal vlak. 

Bijgevolg werd de houding van deze studenten bepaald door loka

le factoren. 

Slechts twee maal werd de Rechtsfaculteit in belangrijkheid over

troffen door een andere studierichting, nl.: 

1872-77: de Speciale Scholen waren belangrijker 

1882-87: de faculteit Geneeskunde was belangrijker. 

Ook op nationaal vlak waren deze twee studierichtingen in dez~ 

twee periodes van groot belang. 
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Deze verschuivingen in keuze van faculteit deden zich echter 

voor binnen de groep studenten die normaliter de rechtsfacul

teit kiest. Want we zien dat de stijging van het studentenaan

tal in de Speciale Scholen in 1872-77 en in de faculteit Genees

kunde in 1882-87 niet gepaard gaat met een stijging van het stu

dentenaantal in het algemeen, maar wel met een daling van het 

studentenaantal in de faculteit Rechtsgeleerdheid. 

De Brugse student kiest voor het volgen van de rechtsfaculteit 

niet de universiteit die de meeste faam heeft voor deze faculteit . 

Er wordt vooral gekozen tussen de R.U.G. en de K.U.L .. 

Het belang dat de Brugse rechtsstudenten hechtten aan de R.U.G. 

of de K.U.L. kwam niet overeen met het belang dat de rechtsstu

denten in het algemeen hebben gehecht aan de R.U.G. of K.U.L. 

We merken dat de concurrentiestrijd op lokaal vlak vooral tus

sen de K.U.L. en de R.U.G. gevoerd werd terwijl dit op nationaal 

Vlak vooral het geval was tussen K.U.L. en V.U.B .• De Brugse 

liberaal gezinden voelden zich dus in de R.U.G. zeker zo goed 

thuis als in de V.U.B •. 

b. Geneeskunde. 

De faculteit Geneeskunde was voor de Bruggelingen ook een belang

rijke faculteit. Ze kwam op de tweede plaats in belangrijkheids

graad afgewisseld met de Speciale Scholen. De faculteit Genees

kunde kwam in 1882-87 zelfs op de eerste plaats. 

De op- en neergaande trend van het percentage Brugse studenten 

in de faculteit Geneeskunde komt deels overeen met de trend van 

de studenten op landelijk vlak. 

We merken stijgingen op lokaal en nationaal vlak in: 1832-37; 

1847-57; 1882-87. 

Deze stijgingen zijn ook kenmerkend voor de stijgingen in belang 

van de faculteit van de Geneeskunde binnen de R.U.G. op lokaal 

vlak. De situatie op nationaal vlak voor de faculteit Geneeskunde 

in de verschillende universiteiten heeft geen invloed gehad op 

de Brugse studenten. 

De keuze van de universiteit was weer gebonden aan de strijd tus

sen de liberalen en de katholieken. Deze strijd was er één die 

specifiek was voor Brugge want het overwicht van de katholieke 

universiteit bij de Brugse studenten komt niet overeen met het 



overwicht van de katholieke universiteit bij de studenten in 

het algemeen. 

We zien opnieuw dat de concurrent van de K.U.L. op lokaal vlak 

vooral de R.U.G. was, terwijl op nationaal vlak dat vooral de 

V.U.B. was. 

c. Speciale Scholen. 

Ook voor de Speciale Scholen bestond een (schommelende) interesse 

bij de Brugse studenten. Vanaf de periode 1862-67 gingen meer 

Brugse studenten naar de Speciale Scholen en het studentenaan

tal was er soms hoger dan in de faculteit Geneeskunde. 

De schommelende trend van het percentage Brugse studenten in de 

Speciale Scholen komt goed overeen met de trend van de studenten 

op nationaal vlak. De algemene factoren die de studenten in het 

algemeen aanzetten tot het volgen van de Speciale Scholen moe

ten dus ook op de Brugse studenten een invloed gehad hebben. 

Als we het gemiddeld gedrag van de bewegingslijn van het percen

tage Brugse studenten in de Speciale Scholen dat de K.U.L. en 

de R.U.G. kiest nagaan, dan zien we dat de trend van de Brugse 

studenten parallel loopt met de algemene trend. Dus de keuze 

van de universiteit hangt samen met de keuze van de faculteit. 

Zoals bij de andere faculteiten werd praktisch uitsluitend ge

kozen tussen de R.U.G. en de K.U.L. De keuze hing af van de ma

te van belang dat deze universiteit hechtte aan de Speciale Scho

len. Hoe belangrijker de Speciale Scholen in een universiteit hoe 

meer studenten die de Speciale Scholen wilden volgen deze uni

versiteit verkozen (ook op nationaal vlak concurrentie tussen 

R. U • G. en K. U • L. ) . 

Toch wordt de bewegingslijn van het percentage studenten in de 

K.U.L. en de R.U.G. beïnvloed door schommelingen die eigen zijn 

aan de Brugse studenten en niet voorkomen bij de studenten in 

het algemeen. 

De concurrentiestrijd die op lokaal vlak gevoerd werd in de 

faculteit Rechten en faculteit Gene eskunde en in de Speciale 

Scholen tussen de R.U.G. en de K.U.L. lopen in deze studie

richtingen niet parallel. Er moeten dus zowel bij de groep stu

denten die de faculteit Geneeskunde volgt, de groep die de 
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faculteit Rechten kiest en de groep die naar de Speciale Scho

len trekt andere lokale factoren geweest zijn die elk van deze 

groepen studenten heeft beïnvloed. Daar lokale factoren (of na

tionale factoren die invloed hadden op lokale factoren) voor 

iedereen gelijk zijn (althans voor eenzelfde elite) maar van 

sub-groep tot sUb-groep (1) anders kan ervaren worden is het 

belangrijk het milieu van oorsprong van de studenten er bij te 

betrekken. Het milieu waaruit rechtsgeleerden gerekruteerd wer

den is anders dan het milieu van de geneesheren of ingenieurs. 

Door dit onderzoek kon een verklaring gegeven worden waarom 

studenten een bepaalde universiteit kiezen in het geval dit 

niet verbonden is aan de faculteitskeuze. Voor het resultaat 

verwijzen we naar het onderzoek van het sociaal-economisch en 

socio-professioneel milieu van de ouders. 

B. Invloed van de lokale en nationale politiek. 

Door de vergelijking van de universiteits- en studiekeuze van 

de Brugse studenten met deze van de studenten op nationaal vlak 

kan geconstateerd worden dat de voorkeur voor een bepaalde 

universiteit of studierichting bij de Bruggelingen hoofdzakelijk 

verschilt van de studenten op nationaal vlak. 

Bijgevolg wordt verondersteld dat de lokale situatie in grotere 

mate invloed heeft gehad op de Brugse studenten dan de natio-

Ie situatie. Daar enkele nationale fenomenen een rol kunnen ge

speeld hebben in de lokale politieke, economische, sociale of 

religieuze situatie is het toch van belang naast de lokale toe

stand ook enkele belangrijke nationale gebeurtenissen aan te stip

pen. Het is niet zo verwonderlijk dat het onderwijsprobleem een 

rol speelde in de Belgische politiek. Wie het onderwijs in handen 

had, bezat immers een groot machtsinstrument. De studenten waren 

namelijk de toekomstige stemgerechtigden. 

De democratisering van het stemrecht ging niet gepaard met een 

democratisering van het H.O. in Brugge. 

(I) Zie socio-economisch en socio-professionele indeling van het ouderlijk 
milieu. 



Aanvankelijk verschilde het bedrag van de cijns naar gelang 

van het aantal inwoners van de gemeenten, maar in 1848 werd 

een uniforme cijns (4 2 ,32 F.l ingevoerd. 

In de periode 1847-52 merken we geen toename van het aantal 

studenten in vergelijking met de vorige periode. 

Voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen werd in 1871 

de cijns verlaagd tot 20, respectievelijk 10 F. Ook hier gaat 

het niet gepaard met een verhoging van het aantal studenten. 

In de periode 1872-77 gingen niet meer Brugse studenten naar 

de universiteit. 

In 1883 werd het bekwaamheidskiesrecht ingevoerd. In 1882-87 

bleef het Brugse studentenaantal echter gelijk. Bij de grond

wetsherziening van 1893 werd het algemeen meervoudig kiesrecht 

ingevoerd: iedere man van ten minste 25 jaar had een stem; als 

cijnsbetaler of wegens bekwaamheid kon men een of twee bijko

mende stemmen uitbrengen. Toen werd ook de kiesplicht ingevoerd. 

Ook hier merken we dat dit voor de periode 1892-97 geen invloed 

op het aantal Brugse studenten heeft gehad. 

De democratisering van het stemre cht ging dus voor Brugge niet 

gepaard met een democratisering van het hoger onderwijs. 

De groep nieuwe stemgerechtigde n behoorden dus niet tot de groep 

die H.O. genoot. 

67. 

Zowel op nationaal als lokaal vlak was de strijd tussen katho

lieken en liberalen het belangrijkste kenmerk op politiek gebied. 

De evolutie van de overgang van de meerderheid van katholieken 

naar liberalen en omgekeerd in het bestuur op lokaal vlak komt 

grotendeels overeen met de evolutie op nationaal vlak. Zoals 

"grotendeels" reeds suggereert, zijn er ook enkele verschillen (1). 

Terwijl het unionisme op nationaal vlak overwegend bleef tot 

1857 (2) komt er in Brugge reeds een e i nde aan in 1848. Zowel op 

nationaal als op lokaal, vlak werd het unionisme gevolgd door het 

liberalisme. Het liberaal overwicht werd verbroken op nationaal 

vlak in 1870 terwijl dat pas het geval was in 1875 op lokaal vlak. 

(I) zie o.a. : Histoire des él ectiolls de Beuges depu i s' 1830 . Bureau de l'asso
ciation conse(Vat rice et catholi qu e de l' a r rondissemen r de Bruges, 1903. 

(2) Uitzonderingen: homogeen liberaal kabine t in 1840-41. 
homogeen katholiek kabinet in 1846-47., 
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In beide gevallen was de katholieke partij van dan af tot 1914 

de belangrijkste partij. 

De katholieke meerderheid werd onderbroken door een periode 

van liberale machtsovername op nationaal vlak tussen 1878-1884. 

Brugge heeft deze interventie niet gekend. Voor Brugge waren 

dus vooral 1848 met de overgang van een unionistisch naar een 

liberaal bestuur en 1875 met de overgang van een liberaal naar 

een katholiek bewind van grote betekenis. 

Op politiek vlak nam rond 1860 de radikalisering van de katho

lieken en de liberalen voortdurend toe. (1). 

We constateren dat ook de concurrentiestrijd tussen de K.U.L. 

en de R.U.G. vooral vanaf 1857-62 heviger werd. Maar, de stij

ging of daling in belang van de katholiek of liberaal gezinde 

universiteiten komt niet overeen met de schommeling in belang 

van de katholiek of liberaal gezinden in het stadsbestuur. 

We hadden reeds geconstateerd dat slechts een gedeelte van de 

stemgerechtigden universitair onde rwijs genoot. De democratise

ring van het stemrecht van de Brugse bevolking ging niet gepaard 

met een democratisering van het H.O. Aangezien dus een grotere 

groep Bruggelingen betrokken was bij de verkiezingen van het ge

meentebestuur dan bij het universitair onderwijs is het nie t 

vreemd dat de concurrentiestrijd tussen katholieken en liberalen 

op politiek vlak anders verliep dan op onderwijsvlak. 

Door dit verschil in concurrentiestrijd op politiek vlak en op 

onderwijsvlak constateren we ook dat de universitairen weinig 

invloed hebben uitgeoefend op het stadsbestuur. Dit hadden we 

ook reeds geconstateerd bij het onderzoek van de universitaire 

geslachten. Om in het gemeentebestuur een vooraanstaande rol te 

(I) Uit: ROMBAUTS (W.). Het paa.verzuim in het bisdom Brugge (1840-191 I). 
Nauwelaerts, Leuven, 1971. ( In te runiversitair Cen trum voor Hedendaagse 
Geschiedenis. Bijdrage 62). 
In 1857 werd de katholieke 'Union constitutione lle conservative' opgericht. 
Dit naar het voorbeeld van de liberalen in 1852. In 1878 werd de katholie
ke burgersgi1de opgericht. De liberalen hadden toen als reactie het 
Van Gheluwegenootschap ges ticht. 



spelen was een universitair diploma geen vereiste. 

De politieke omstandigheden van de stad en het land hadden de 

universiteits- en studiekeuze van de studenten dus niet diep

gaand beïnvloed. De keuze van de universiteit (katholiek of 

liberaal) werd niet aangepast aan de ideologische gezindheid 

van het bestuur. Het milieu waaruit de studenten kwamen was dus 

niet afhankelijk van de financiële steun of werkgelegenheid die 

een aantal lokale of nationale politici kon bieden. Een aantal 

vaders van de studenten had wel een functie in het bestuur of 

waren politici (1), maar ze vormden in het geheel van alle be

stuurlijke ambtenaren waarschijnlijk slechts een minderheid, zo

danig dat ze de politiek niet konden beinvloeden. Daarenboven 

kwam de keuze van een katholieke of liberale universiteit niet 

steeds overeen met de politieke overtuiging (2). 

C. De invloed van de lokale en nationale economie. 
De cyclische bewegin~ van de nationale economie ziet er als volgt 

uit (3): 

1817-1847: een barre economische toestand. 

1847-1870: een opgaande cyclische beweging. 

1870-1896: een economische recessie. 

1896-1920: een gunstige economische conjunctuur. 

Een opgaande cyclische beweging bracht geen stijging van het 

Brugse studentenaantal met zich mee. Ook een dalende cyclische 

beweging veroorzaakte geen vermindering in het Brugse studenten

aantal. 

De Brugse sociale lagen die hun kinderen naar de universiteit 

zonden waren dus niet (financieel) afhankelijk van de nationale 

economie. 

Het stijgend of dalend aantal Brugse studenten kent een tendens 

dat niet afhankelijk is van de algemene economische toestand. 

(I) Zie socio-professioneel onderzoek van het ouderlijk milieu. 

(2) Zie onderzoek naar politieke situatie van het ouderlijk milieu. 

(3) Uit: DAELEMANS (F.), DHONOT (L.), GAUS (11.). Cultu rele gesc hiedenis van 
Vlaanderen, dl.III, De ~ieuwe Tij d van 1585 to t 191 4. Uitg. Baart, Deurne, 
1983, p. 149 e.v. 
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De nationale economie is wel bepalend geweest voor de popula

riteit van de Speciale Scholen zowel op nationaal als op lokaal 

vlak. Bij een gunstige economische conjunctuur (in België o.a. 

te danken aan de industriële ontwikkeling) stijgt meestal de 

populariteit van de Speciale Scholen, terwijl bij een ongunsti

ge economische conjunctuur het percentage studenten die opteren 

voor de Speciale Scholen meestal daalt. 

Dus, de Brugse studenten die voor de Speciale Scholen kiezen 

doen dit hoofdzakelijk omdat er op nationaal vlak een gunstige 

arbeidersmarkt is voor toekomstige ingenieurs. Deze trend werd 

af en toe onderbroken bij de Brugse studenten terwijl deze trend 

op nationaal vlak beter gevolgd werd. 

Vanaf de jaren '60 gingen grootgrondbezitters en industriëlen 

ook massaal investeren in de industrie. 

De kloof die tussen grootgrondbezitters en industriëlen bestond 

verdween. Financieel, commercieel en industrieel werd sindsdien 

een beleid gevoerd dat steeds dezelfde was, of het nu een con

servatief katholieke regering of een conservatief liberale rege

ring was die het bewind in handen had. 

Dit zette uiteraard kwaad bloed bij de jonge radicale liberalen, 

maar tot 1878 hadden zij toch niet veel in de liberale pap te 

brokken. De katholieken voerden vanaf 1884 tot 1914 een econo

mische politiek waarover liberale industriëlen en handelaars 

uiterst tevreden waren. De politieke tegenstand tussen libera

len en katholieken had zich naar andere domeinen verplaatst (1). 

Het aantal Brugse studenten in de R.U.G. en de K.U.L. dat de 

Speciale Scholen volgde toont inderdaad dat er zowel belangstel

ling bestond voor de R.U.G. als voor de K.U.L. De lichte schom

melingen in belang van deze universiteiten lopen zowel op lokaal 

als op nationaal vlak parallel. Dit kan er op wijzen dat de Brug

geling de universiteit kiest die de beste faam geniet op natio

naal vlak. Politieke twisten tussen katholieken en liberalen spe

len hier dus inderdaad geen rol. 

(I) Uit: DAELEMANS (S.), DHONT (L.), GAUS (H.). op. cit .. p. 115. 



Uit het onderzoek naar het ouderlijk milieu van de studenten 

bleek ook dat grootgrondbezitters geinteresseerd waren in de 

Speciale Scholen. Daar we het totaal aantal Brugse grootgrond

bezitters niet kennen weten we niet of het aantal dat geinteres

seerd is in de Speciale Scholen een groot of klein deel uit

maakt van de groep grootgrondbezitters. 

Als handelscentrum had de stad Brugge alleen een regionale be

tekenis; de industriële heropleving van de 18de eeuw kon zich 

niet doorzetten in de 19de eeuw; vooral de textielindustrie 

geraakte in verval terwijl ook de landbouw op het platteland 

een diepe crisisperiode doorworstelde. 

Vandaar enerzijds een toeloop van landbouwers naar de stad en 

anderzijds een geweldige aangroei van het pauperisme. 

Brugge was de armste stad in België in de 19de eeuw. Een eerste 

poging tot industriële vestiging gebeurde in 1846 met de katoen

spinnerij van de gebroeders Dujardin. Maar in 1875 qinq die te

niet als gevolg van het falen van de bank Dujardin, waarbij 

heel wat renteniers eveneens in moeilijkheden geraakten (1). 

We merken dus dat Brugge geen deel genomen had aan de indus

triële revolutie die België kende. De traditionele beroeps

groepen die reeds v66r de industriële revolutie bestonden ble

ven in Brugge het belangrijkst. Deze traditionele beroepen 

waarvoor een universitair diploma vereist was, (zoals advokaten, 

geneesheren ... ) waren minder onderhevig aan de schommelingen 

van de economie. Ook al is de situatie op economisch vlak bar 

slecht, geneesheren, advokaten enz. blijven noodzakelijk. 

Het aantal studenten werd wel beïnvloed door de economische 

situatie na 1900. 

De democratisering van het H.O. voor de Brugse bevolking in de 

jaren '40 viel niet samen met een gunstige economische conjunc

tuur. Vlaanderen maakte immers een crisisperiode door, waar

door de laagste bevolkingskiassen het meest getroffen waren. 

De financiële toestand van deze be volkingslagen liet het dus 

niet toe hun kinderen naar de universiteit te zenden. De demo

cratisering was nog beperkt tot de middenklasse. 

(I) Vit: VAYo DA'!~IE (J.). Het bibliotheeh,,,zen in Brllg~e vMr 1920. Brug)(e, 
Vitg. Raaklijn, 1971. 
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De democratisering van het H.O. na 1900 viel in een periode 

van een bloeiende economie. De inkomsten van de lagere klassen 

werden groter, waardoor de financiële last van universitaire 

studies wel gedragen kon worden. De democratisering gold hier 

dus zowel voor de midden- als voor de lagere bevolkingskiassen 

van Brugge. 

D. Invloed van de lokale en nationale sociale situatie . 

Aan de hand van het socio-economisch en socio-professioneel 

onderzoek van het ouderlijk milieu van de Brugse studenten had

den we een beeld gekregen van de sociale positie van de Brugse 

studenten. Maar deze gegevens omvatten niet alle sociale aspec

ten waardoor de indeling van de studenten in sociale groepen 

wellicht niet steeds even correct zal zijn. 

We moeten voor ogen houden dat sociale groepen nooit rechtlijnig 

ingedeeld kunnen worden, want de verschillende groepen vloeien 

deels in elkaar over. 

Nu we een globale sociale indeling verkregen hebben, kunnen we 

nagaan of de houding van de sociale groepen waaruit de studenten 

zijn samengesteld overeen komt met een algemene attitude. 

Misschien heeft het sociaal veranderingsproces van een aantal 

bevolkingslagen op nationaal vlak wel invloed gehad op de Brug

se bevolking, en zo het aantal Brugse universiteitsstudenten 

doen wijzigen. De veranderingen binnen de arbeidersklasse is van 

weinig belang in onze studie daar we onder de Brugse studenten 

weinig personen uit deze bevolkingslaag hebben terug gevonden. 

De mutaties binnen de sociale middengroep zijn hier wel van be

lang. We constateerden in de jaren '40 en vanaf het einde van de 

19de eeuw te Brugge een democratisering binnen het hoger onder

wijs (1). Met andere woorden: de deelname aan universitair on

derwijs van de middenklasse nam in deze periodes toe. De jaren 

'40 en vanaf het einde van de 19de eeuw waren ook op nationaaw 

vlak belangrijk geweest voor de sociale middenklasse. Dit vond 

blijkbaar ook haar weerspiegeling op lokaal vlak. 

(I) De andere plotse toenames van het aantal studenten gebeurden binnen 
dezelfde traditionele hoge lagen van de bevolking. 



1. De jaren '40 (1) 

In het crisisk1imaat van de veertiger jaren ontwikkelde zich 

een emancipatorisch streven van een kleine en midden- burge

rij. Ze overwogen zelfs met de vorming van een Vlaamse 

grieventrommel de vorming van een politieke doorbraakpar

tij. 

2. De periode vanaf het einde van de 19de eeuw (2) 

De intellectuele midden laag groeide in de laatste decennia 

van de 19de eeuw sterk aan door het volgend transformatie

proces: transformatie van het economisch bestel, gekenmerkt 

door een nieuwe economische groei, technologische innovatie, 

internationalisering van de markt en het kapitaal en verhoog

de consumptie en kapitaal in de productiesfeer. 

De ontwi kkeling van het staatsapparaat, van het onderwijs, van 

de sociale voorzieningen en het toenemende belang van hoog

gekwalificeerde technici en kaders in het productieproces 

leidden tot de groei van een ambit i euze en zelfbewuste mid

denklasse. 

Die groep spiegelde zich aan de ideologie en cultuur van 

de burgerij. Stelde zich politiek en ideologisch op als een 

ondersteunende klasse. Maar, zag zichzelf ook als ondergewaar

deerde redder van de burgerlijke maatschappij. 

Deze twee pe'riodes van emancipatie van de middenklasse op natio

naal vla": h~h"er'. dus ook te Brugge een weerslag gevonden. Het 

belang dat gehecht werd aan het hoger onderwijs werd voor deze 

groepen groter. Het universitair onderwijs werd waarschijnlijk 

als hulpmiddel aanzien om uit de sociaal ondergewaardeerde posi

tie te geraken. 

In de jaren '40 kon de grotere invloed van universitairen nog 

geremd worden door in 1849 strengere toelatingsvoorwaarden bij 

de inschrijving in de universiteiten door te voeren. Na 1900 

werd de toename van het aantal universitairen niet meer geremd . 

(I) Uit: BALTHAZAR (H.). Het taalminnend studentengenootschap 't Zal we. gaan . 
Gent, 1977 (uit het ver leden van de R.U.G., nr . 3) pp. 5- 50 . 

(2) Uit: VAN DAMME (0.). Universiteit en volksontwikkeling. Gent, 1983 (uit 
het verleden van de R.U . G. , nr . 14' 

73. 



74. 

De groepen die steeds belangrijk geweest zijn in de universi-

teit waren de hoogste sociale klassen. Brugge kende een sociale 

laag van invloedrijke lokale verfranste burgerij (I). Het was 

een zelfbewuste burgerij die zich angstvallig aan de oude fa

milietrots vastklampte (2). Het feit dat de keuze van de facul

teit vaak familiegebonden was, is daar een bewijs voor (3). Rente

niers en grootgrondbezitters maakten ook deel uit van deze groep. 

Maar na de jaren '70 verminderde deze subgroep in belang. Dit 

kan het gevolg zijn van het faillissement van de Brugse bank 

Dujardin waardoor een deel van de renteniers en grootgrondbezit

ters in geldnood kwamen (4). 

E. Invloed van de lokale en nationale religieuze situatie. 

De positie van de Kerk werd in de Hollandse periode in het ge

drang gebracht. Maar na de onafhankelijkheid van België conso

lideerde de Kerk terug haar macht. Ze poogde haar positie te ver

stevigen zowel op politiek (5) als op maatschappelijk vlak. 

De Kerk mengde zich in elk mogelijk aspect van het menselijk 

leven, zoals o.a. ook in het onderwijs. 

Om de invloed van de geestelijkheid na te gaan op het vlak van 

H.O. is het onderzoek van de seminaries nOOdzakelijk. 

Een vergelijking van de stijgende of dalende trend van het aan

tal studenten aan de universiteiten met die van de studenten 

aan de seminaries kunnen verrassende resultaten meebrengen. 

(I) Uit: VAN DAMME (D.). Universiteit en volksontwikkeling . Gent, 1983, (Uit 
het verleden van de R.U.G., nr. 14), pp. 92-95. 

(2) Uit: Honderd jaar Rijksmiddelbare Jongensschool te Brug~c. Brugge, S.A., 
"BIP", 1950, pp. 9-102. 

(3) Zie universitaire geslachten. 

(4) Uit: VAN EENOO (R.). Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbewe
ging te Brugge (1864-1914). Lauven- PanJs, 1959 (Verhandeltng van het 
interuniversltair Centrum VQor Hedendaagse Geschiedenis, nr. IV) pp. 9-10. 

(5) Pas in 1884 werd een politieke katholieke partij opgericht, terwijl de li
beralen reeds in 1847 een politieke partij hadden gesticht. Toch werd 
reeds vanaf de jaren '60 duidelijk dat de katholieken ook op het politie
ke vlak een plaats wilden innemen. 



Door een aantal maatregelen vanwege de Kerk kan de aantrek

kingskracht van de seminaries groter worden dan de aantrek

kingskracht van de universiteiten. 

Daarnaast kan de toenemende invloed van de katholieken op de 

studenten ook zichtbaar worden in een vergelijking van de uni

versiteiten onderling. In casu zou de studentenpopulatie aan de 

K.U.L. moeten toenemen ten koste van de andere universiteiten. 

Aangezien de omvang van het aantal seminaristen een indicatie 

kan zijn van de grootte van de macht van de clerus hebben we de 

evolutie van het studentenaantal in de seminaries nader bekeken{l) 

Het cijfermateriaal kan gevonden worden in bijlage 6. 

We bemerken een verband met de politieke houding van de katho

lieken. Hoe sterker de politieke agitatie van de katholieke 

strekking werd, hoe meer seminaristen opgeleid werden. 

Met de onafhankelijkheid van België werd de kerk uit haar ver

drukte positie bevrijd. Het tekort aan priesters werd vlug her

steld, het zeer grote aantal seminaristen in de eerste jaren van 

de onafhankelijkheid is daar een bewijs van. 

In de periode van het unionisme (1830-57) bestond er nog samen

werking van de twee grote opiniestrekkingen van het ogenblik 

(katholieke en liberale strekking). De geleidelijke verzwakking 

van het unionisme vanaf 1839 (Willem I aanvaardt het vredes

verdrag, de zgn. XXIV artikelen) bracht de eerste tegenstellingen 

klerikaal-antiklerikaal aan het licht. De klerikalen zagen wel

licht hun zwakke positie in (vooral met het kortstondig homogeen 

liberaal kabinet in 1840) en wilden hun invloed uitbreiden. 

(J) Het aantal seminaristen in alle seminaries samen en in het Brugse s emi
narie halen we uit: 
ART (J.). De evolutie van het aant a l ma nnelij ke roepingen in Bel g i ë 
tussen 1830 en 1975 : BaSIsgegevens en richti ngen voor v~ rder onde r zoek. 
In: Be l g isch T~ j dschrif t voor Ni euwste Geschiede" i s , x, 1919, 3 , pp.181-
370. 

Het aantal Brugse seminaristen in het Groot Seminarie van Gent (1817-
J830) en Brugge (1830-1914) werd gereconsrrueerd aan de hand van: 
- Inschrijv:ngslijst van het Groot Seminarie van Brugge 

BAB: Catalogus Humriorum, Seminarii Brug en s is instituti 1° octobris 
anni 1831. Sub Il l ustri s simo ac Reverendissimo. Domini Franc is co 
R. Bous sen 18° Brugensium Episcopa. 

- Lijst van studenten ingeschreven in het Gentse seminarie voór 1831 
is handschriftelijk bewaard in het Groot Seminarie te Brugge. 
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Een stijging van het aantal seminaristen in 1839-1844 kan daar

van een gevolg geweest zijn. Maar na de liberale overwinning 

van 1847 werd de evolutie van de katholieke strekking aanvanke

lijk gekenmerkt door verdeeldheid en stuurloosheid. Omstreeks 

1860 echter won het Ultramontanisme , dat thans door een nieuwe 

generatie katholieken werd uitgedragen, vlug veld. Deze strek

king kwam vooral op de Mechelse Congressen (1863 en 1864) aan 

het woord. De ultramontanen droegen bij tot de versteviging van 

de katholieke organisatie, o.a. met de oprichting van de Fédéra

tion des cercles catholiques (1868), die later, in 1884, omge,.. 

vormd werd tot de katholieke partij. Ook het aantal seminaris

ten steeg vanaf 1854-59 tot het einde van de 19de eeuw. De inzin

king in de periode 1879-84 kan het gevolg geweest zijn van de 

schooloorlog (1). Godsdienstige onverschilligheid of antigods

dienstigheid manifesteerde zich dan meer dan tevoren, vooral 

in de Waalse gewesten en in de steden (2). 

De daling van het aantal seminaristen na 1900 kon het gevolg 

geweest zijn van de groeiende tegenstelling tussen conserva

tieven en christen-democraten. Dit leidde in 1893 zelfs tot de 

oprichting van een onafhankelijke "Christene Volkspartij" onder 

leiding van priester Adolf Daens. Het besef dat de conserva

tieve katholieken weinig inspanningen leverden voor een werke

lijke verbetering van de positie van de lagere klassen kan bij 

een aantal mensen weerzin verwekt hebben tegen de klerus. 

Globaal gezien loopt de op- en neergaande trend van het aantal 

seminaristen in het Groot Seminarie van Brugge parallel met de 

trend van het aantal seminaristen op nationaal vlak. 

(I) ~aar aanl e iding van de Wet van Humbeéck van 1879 brak een ware schooI
oorlog uit met o.m. boycot van officiël e scholen uoor katholieken en te
genmaatregelen van de regering . 
Deze wet voorzag in: - de oprichting van een Ministerie van apenbaar onder

wij s. 
- de verplichting van de ~emeenten tot het oprichten 

van nieuwe lagere scholen met fa cultati e f gods
dienstonderricht. Onderwijzersdiploma's uit offi
ciële normaalscholen war en verplicht. 

- een eigen initiatiefrecht van de re~er i ng voor de 
oprichting van nieuwe middelbare scholen. 

(2) DE VROEDE (M.). Onderwijs en opvoedin~ in de Zuiuelijke ~edertanden, 1794-
191~. In: AG~. dl. 13, p . 345. 



In het Brugs Groot Seminarie zijn de schommelingen ~/el minder 

hevig en kennen soms een vertraging van enkele jaren. 

Slechts een klein percentage studenten in het Groot Seminarie 

van Brugge waren geboren te Brugge, dit percentage schommelde 

tussen 5 en 13%. Indien we de kleine fluctuaties die het aan

tal Brugse seminaristen kende wegdenken, dan zien we dat de 

stijgende of dalende trend in het aantal Brugse seminaristen 

de algemene trend volgde. 

Het moet dus zijn dat het aantal priesterstudenten niet zozeer 

afhankelijk is van het aantal "persoonlijke roepingen" van de 

studenten, maar wel van de mate dat de kerkelijke overheid 

jongeren aanzet om naar het seminarie te gaan studeren. 

Zoals we reeds gezien hebben spelen vooral politieke motieven 

daarin een rol. 

Men kan zich afvragen of de invloed van de klerus op het aan

tal seminaristen zich ook heeft gemanifesteerd op het aantal 

universitairen. Met andere woorden, steeg de populariteit van 

de K.U.L. ook wanneer de populariteit van de seminaries toenam. 

Op nationaal vlak zien we dat het percentage studenten dat de 

K.U.L. verkiest boven de andere universiteiten in zeer lichte 

mate mee evolueert met de populariteit van de seminaries. 

Dus de invloed van de klerus heeft zich op nationaal vlak in 

lichte mate ook op de universitairen doen gelden. 

Op lokaal vlak is dit echter niet het geval. De K.U.L. trok 

niet meer universitairen aan wanneer het aantal seminaristen 

toenam. Meteen constateren we dat de keuze van de universiteit 

niet zozeer ideologlsch gebonden is. 

Tenslotte werd nagegaan of een dalend of stijgend aantal semi

naristen invloed had op het aantal universitairen. De tabel die 

men vindt in bijlage 7 geeft een vergelijking van het aantal 

Brugse universiteitsstudenten met het aantal seminaristen (1). 

(I) In deze cijfers zitten ook de studenten uit het Engels Seminarie te 
Brugge en het Klein Seminarie te Roeselare vervat. (Enkel de nieuw 
ingeschreven Brugse studenten.) 
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We bemerken dat gedurende de periode 1817-1914 van het aantal 

jongens die naar de universiteit of het seminarie gingen meest

al 70 A 90% universitairen ware n en 10 A 30~ seminaristen. 

Toch komen enke le uitzonderingen voor: in de periode 1827-31 

zien we een forse s tijging van de seminaristen tot 60% (dus meer 

seminaristen dan universitairen). Na de onafhankelijkheid van 

België kwam een einde aan de herhaalde vervolgingen van de semi

naries tijdens de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse perio

de (1). Het gevolg was dat zowel op nationaal vlak als te Brug

ge het aantal seminaristen sterk toenam. Het aantal Brugse uni

versitairen nam tegelijk af. Misschien hebben de studenten die 

anders naar de universiteit zouden gegaan zijn nu voor priester

studies geopteerd. 

Een tweede uitzonderlijk hoog percentage seminaristen kwam voor 

in de periode 1637-42 (bijna 40%). Dit was echter niet zozeer 

te wijten aan een stijging van het aantal seminaristen maar aan 

een &orse daling van het aantal universitairen. 

In de periode 1667-72 kennen we weer een periode waarin het aan

tal seminaristen stijgt ten nadele van het aantal universitairen. 

Zoals we reeds op nationaal vlak constate erden viel dit samen 

met een grotere politisering van de katholiek gezinden. Ook in 

1892-97 en 1902-07 merken we tegengestelde tendensen in de ont

wikkeling van het aantal seminaristen en het aantal unive rsi

tairen. Maar de grootte van de schommeling is zo ve r schillend 

dat beide waarschijnlijk geen verband met elkaar houden. 

Globaal gezien kunnen we dus concluderen dat een stijging van 

het aantal seminaristen meestal niet ten koste was van het aan

tal universitairen (behalve in 1827-32 en 1862-72). 

Vroeger werd ook reeds geconstateerd dat in de universiteits

keuze de klerus weinig in de pap te brokken had. 

We veronderstellen bijgevolg dat het milieu waaru i t seminaristen 

gerekruteerd werden hoofd zakelijk verschilde van het milieu van 

de universitairen. 

(I) De duinenabd ij en het Gr oo t s em i na ri e t e B r~gl:t'. Bewone r s , gebouwen, 
ku nsepatdmoni um. '[ l e lt, Lannoo , 1984. 
Z~e hoo fd stu k van DENAUX (A. ). Het g r oot s eminar i e t e Brugge , 1833-1983. 



F. Conclusie. 

De nationale situatie is van weinig belang geweest in de univer

siteits- en studiekeuze van de Brugse studenten. De populari

teit van een studierichting kwam overeen met de populariteit 

die er voor heerste op nationaal vlak, voor de Speciale Scholen 

en ook deels voor de Geneeskunde. Het aantal studenten nam meest

al toe in de Speciale Scholen, zowel op lokaal als op nationaal 

vlak, in periodes van een gunstige economische conjunctuur. 

De faculteit Geneeskunde werd ook een belangrijke faculteit voor 

de Bruggelingen wanneer deze faculteit op nationaal vlak in de 

belangstelling stond. De Bruggelingen volgden echter niet elke 

schommeling in populariteit van deze faculteit op nationaal vlak . 

De universiteitskeuze van de Bruggeling werd niet zozeer bepaald 

door ideologische (zowel religieuze als politieke) moti~ven. 

De universiteit werd slechts gekozen in functie van de faculteit 

bij de Brugse studenten die voor de Speciale Scholen opteerden. 

De universiteit met de meeste faam werd dan gekozen. Werkgelegen

heid heeft wel een rol gespeeld in de universiteitskeuze. 

Indien de student een toekomstige loopbaan aan de staat beoogde 

opteerde hij meer voor een rijksuniversiteit. 

Deze kleine mate van belang dat gehecht werd aan de nationale 

situatie was alleen kenmerkend voor de studenten die uit de 

hoogste sociale elite van Brugge kwamen. 

Er viel immers geen democratisering samen met de democratisering 

van het stemrecht of met een gunstige economische conjunctuur. 

De democratisering van het H.O. voor de Bruggelingen in de jaren 

'40 en na 1900 viel wel samen met e e n emancipatorisch streven 

van de middenklasse in die periodes en met een stijging in be

lang van de faculteit Geneeskunde op nationaal vlak. 

De democratiseringstendensen die we constateerden te Brugge waren 

echter niet typisch voor de studenten op nationaal vlak. 

Algemeen gezien heeft de lokale situatie een grotere rol gespeeld 

bij de universiteits- en studiekeuze van de studenten . 

De heersende ideologische gezindheid te Brugge, zowel op politiek 

als op religie~s vlak, heeft de universiteits- en studiekeuze van 

de studenten weinig beïnvloed (I). Het milieu waaruit deze studen

ten kwamen was dus niet afhankelijk van een lokale burgerlijke of 

(I) Uitz.: religieuze ideologie kan een rol gespeeld hebben in de keuze van 
het seminarie i . p. v. de universiteit in 1827-32 en 1862-72. We weten ech
ter niet zeker of het milieu waaruit de priesterstudenten kwamen hetzelf
de milieu was van de universiteitsstudenten. 
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kerkelijke overheid. De studenten zagen ze dus ook niet als 

hun toekomstige werkgevers zoals dat soms wel het geval was 

op nationaal vlak (staatsambtenaren en ingenieurs). 

Het verloop van de economische conjunctuur speelde te Brugge 

alleen een rol na 1900 bij de laagste sociale groepen die even

eens naar de universiteit wilden. Dank zij een gunstige econo

mische situatie werd het voor lagere sociale groepen financieel 

haalbaar universitaire studies te betalen. Er moest echter ook 

een bewustzi j n aanwezig zijn dat universitaire studies nuttig 

zijn (zoals bij de middelklasse in de jaren '40 en na 1900). 

Brugge heeft zeer weinig industrialisering gekend waardoor de 

voorkeur voor de traditionele vrije beroepen (geneesheer of 

rechtsgeleerde) de overhand hield. De studenten die toch naar 

de Speciale Scholen gingen, oriënteerden zich voor werkgelegen

heid naar de nationale situatie. 

Ook de sociale positie die te Brugge ingenomen werd was van be

lang. Hoe hoger op de sociale ladder hoe meer studenten uit deze 

groep naar de universiteit gezonden werden. 

4. Het middelbaar onderwijs. 

A. Algemene inleiding. 

De universiteitsstudent moest als voorbereiding op zijn hogere 

studies eerst geheel of gedeeltelijk (naargelang de wetgeving 

op het hoger onderwijs) het middelbaar onderwijs gevolgd heb

ben. Dit onderwijs werd door een privé-leraar of door leraars 

in een Middelbare School gegeven. Deze laatste vorm was de meest 

frequente. 

Indien een leerling het M.O. kon of mocht volgen, dan moest 

gekozen worden tussen vrij of officieel onderwijs. Het M.O. 

speelde een belangrijke rol in de politieke machtsstrijd tussen 

katholieken en liberalen. Beide strekkingen hadden verwoede 

pogingen gedaan om zo veel mogelijk leerlingen aan te trekken. 

Immers, de leerlingenpopulatie van het M.O. behoorde meestal 

tot de kringen van de toekomstige stemgerechtigden. Deze leer

lingen gingen later ook een belangrijke en invloedrijke plaats 

in de maatschappij innemen. Te Brugge kon het officieel onder

wijs gevolgd worden in het Koninklijk Atheneum en het vrij 



onderwijs in het St.-Lodewijkscollege. 

Naast deze twee onderwijsinstellingen kende Brugge ook nog 

een aantal andere belangrijke scholen. 

We houden het hier enkel bij de vermelding ervan, daar we 

die scholen niet gebruiken voor verder onderzoek. 

- De stedelijke nijverheids- en handelsschool (opgericht in 

1852) (1). 

- De Rijksmiddelbare Jongensschool (M.O. van de lagere graad) 

(sinds 1851) (2). 

- Het St.-Franciscus Xaverius instituut (Moderne humaniora) 

(gesticht in 1844). 

- Het St. -Leocollege (sinds 1890) (Moderne humaniora), 

Het meisjesonderwijs op middelbaar niveau zat maar op een laag 

pitje. De twee belangrijkste instellingen voor M.O. te Brugge 

waren: 

Maison d'éducation de demoiselles (opgericht door de stad in 

1865 en opnieuw afgeschaft in 1876) (3). 

- Rijksmiddelbare Meisjesschool (door K.B. van 26 september 

1881 gesticht) (M .O , van de lagere graad) (4). 
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B. Het elitair karakter van de Brugse leerlingenpopulatie in het 

Atheneum en het St.-Lodewijkscollege . 

De volgende cijfers uit de Recensement Général bewijzen dat 

(1) 125 jaar Stedelijke :-lijverheidsschool. Brugge, 1979, vnl. pp. 61-93. 
Bericht over de nijverheids- en handelsschool der stad Bru~ge. Brugge, 
s.d. 

(2) RAMON (F.). 100 jaar Rijksmiddelbare jongensschool te Brugge. Bru~ge, 1950. 
VERLE (0.). 100 jaar Rijksmiddalbare Jongensschool te Brugge. Bru~~e, 1950 
Id. Jan Brans en zijn tijd . 1796-18JO. i n: Tijdschrift RLjksmiddalbare 
Jongenss~hool 1958. 
Rijksmiddenschool te Brugge - 125-jarig bestaan. 1850-1975. Brugge, 
R.M.S., 1975. 

(3) Stadsarchief Brugge, bundel XIII B 96: Maison d'éducation de démoiselles 
1865-1876; 

(4) Stadsarchief Brugge 
- Bundel XI B 58: Athénée et écoles Moyennes 1871-1897. 
- Bundel XI B 205: R.M. meisjesschool personeel 1927-1950. 
- Bulletin communal de la ville de Bruges 1881, p. 482, 507, 619, 633. 
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enkel een zeer kleine Bruqse elite middclba",r onderwijs 

genoot ( 1). 

31. 12.1890 

aanul l1- jarlgen : 876 jongens: 405 

meisjes: 4 71 

aantal geletterde jonvcns : )l8 

"llnta l jongens die hoqcre cyclus M. O. gevolgd hebben (2) 

In het 5t.. - Lodewijkscolleqc: 5 

.1n het AtheneUM ' 10 

allntat jongens uit. M. O. nOllr universiteit. of sClll inarie qcgaan: 

uit 5r .-Lodewijkscollcqc naar de universiteit: 0 

uit St.-LOdewi j ltscol l egc naar he t seminarie: 

uit het Atheneum naar de universiteit : 2 

uit het Atheneum naar het scminarie: 0 
Dus: 

van de 17-jarlqcn is 46,23' mannelijk 

van de 17- jar lgc jongens is 83, 46\ qelet t erd 

van de geletterde jongens is ~ naar het hoqer M. O. te 
Bru998 qeqaan 

van de jongens die naar het hoger H. O. gingen , 910q 
33 ,3 \ naar het St .-Lodewijksco ll ege 

66 , 7' naar het Atheneum 

van de jongens die het hoger M. O. gevolgd h~ddcn, 9in9 

Il,))' naar de universitei t 
6 .67 \ naar het seminarie. 

uit het St .-Lodewi jkscol l eqe 0' naar de universiteit 

20\ naar het seminal'ie 

uit het Atheneum 20\ naar de universiteit 

0\ naar het semi narie 

( I ) Recen ..... ent Cénêral 1890. Bru)«(!Llu. 1890 

(2) De11 cijfer. ve rkrl Ben ~ door het onde rzoek naar ~e I ludentcnbevolking 
aan het St. - Lodewijk.collill en hit Atheneu~. zie punt O. 



3 1 . 12 . 1900 (1) 

aantal 17-jarigen: 974 jongens: 469 

meisjes: 505 

aantal geletterde jongens: 400 

aantal jongens die hogere cyclus M.O. gevolgd hebben: 

in het St.-Lodewijkscollege: 15 

in het Atheneum: 12 

aantal jongens uit M.O. naar universiteit of seminarie gegaan: 

uit St.-Lodewijkscollege naar de universiteit: 5 

uit St.-Lodewijkscollege naar het seminarie: 3 

uit het Atheneum naar de universiteit: 2 

uit het Atheneum naar het seminarie: 0 

Dus: 

- van de 17-jarigen is 48,15% mannelijk 

- van de 17-jarige jongens is 82,28% geletterd 

- van de geletterde jongens die naar het hoger M.O. gingen, ging 

55,55% naar het St.-Lodewijkscollege 

44,44% naar het Atheneum 

- van de jongens die het hoger M.O. gevolgd hadden ging 

25,92% naar de universiteit 

11,11% naar het seminarie 

uit het St.-Lodewijkscollege 33,33% naar de universiteit 

20% naar het seminarie 

uit het Atheneum 16,66% naar de universiteit 

0% naar het seminarie. 

(We hebben slechts cijfers uit de Recensement Général van 1890 

en 1900 daar enkel in deze jaren tegelijkertijd de situatie van 

de STAD Brugge (en niet Arrondissement) en de situatie van de 

geletterdheid van de 17-jarigen gegeven werd). 

(I) Recensement Général 1900. Bruxelles, 1900. 
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C. De factoren die de keuze van het M.O. kunnen beinvloeden. 

De factoren die een rol kunnen spelen in de keuze van het 

M.O. komen grotendeels overeen met de factoren die de keuze van 

de universiteit kunnen bepalen, nl. 

1. factoren uit het ouderlijk milieu 

2. regionale factoren 

3. nationale factoren 

4. factoren eigen aan het M.O. zelf 

We moeten er op wijzen dat we hier spreken over de beinvloe

dende factoren bij de leerlingen die na het M.O. ook univer

siteitsstudies begonnen. De factoren die de keuze van M.O. be

paald hebben bij de leerlingen die het M.O. als finalistisch 

onderwijs beschouwden kan verschillen. 

Het belang en de problemen rond het onderzoek van de eerste 

drie factoren mogen voor de studie van het M.O. integraal 

overgenomen worden van de studie van het H.O .. 

Terwijl de aard van de beinvloedende elementen gelijkaardig 

zal zijn, kan de intensiviteit ervan verschillen, maar dit is 

onmogelijk na te gaan. We bedoelen daarmee dat bv. ideologische 

factoren misschien zwaarder zullen doorwegen bij de keuze van 

het M.O. dan bij de keuze van het H.O. 

De elementen die specifiek zijn aan het M.O. zelf (= 4e factor) 

en de keuze van het M.O. bij de leerlingen kan beinvloeden, 

kunnen van verschillende aard zijn. De godsdienstige ingesteld

heid, de taaltoestand, de studieinhoud, de houding van de le

raars en de afhankelijkheid van de school aan een bepaalde in

stantie kunnen een rol spelen. 

Deze aspecten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks leerlingen 

aantrekken of afstoten. 

D. Het verloop van het onderzoek naar de leerlingenbevolking aan 

het St.-Lodewijkscolleg e en he t Athene um . 

1. Problemen van het onderzoek en de bronnensituatie. -- - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - ---
Om het leerlingenaantal (1) te reconstrueren hebben we ons 

(I) Daar we in het verder verloop van deze studie ook willen onderzoeken 
hóeveel leerlingen uit het M.O. naar de universiteit of het seminarie 
gingen hebben we alle Brugse M.O.-leerlingen geteld. 



niet gebaseerd op de cijfers die de Rapports Triennaux (I) 

ons geven. Deze cijfers geven een aantal leerlingen in het 

laatste jaar van de humaniora. Daar deze cijfers alle leer

lingen die in dit jaar in de retorika zaten weergeven , kun

nen we ze niet gebruiken. Wij werken immers alleen met de 

leerlingen die in Brugge geboren waren. 

Bij gebrek aan betere bronnen haalden we onze informatie 

over het Brugs leerlingenaantal uit de palmaressen (2) 

In de palmaressen werden de leerlingen die de meeste pun

ten hadden voor een bepaald vak voor elk studiejaar vermeld. 

Bij de naam van de leerling werd ook de geboorteplaats ge

noteerd. 

Rekening houdend met het feit dat sommige leerlingen naar 

de universiteit trokken zonder het M.O. voleindigd te hebben 

besloten we het aantal leerlingen die het le jaar van de 

hogere cyclus van het M.O. hadden beëindigd als basisaan

tal voor verder onderzoek te nemen. De leerlingen die pas 

in één van de twee laatste jaren vermeld werden moesten 

noodzakelijkerwijze ook het Ie jaar van de hogere cyclus 

van het M.O. doorgemaakt hebben. Bij deze leerlingen bere

kenden we in welk schooljaar ze normaal in het Ie jaar van 

de hogere cyclus moeten gezeten hebben. 

2. ç:~)J~~~t~::i~~!. 
Dank zij dit onderzoek hebben we een tabel kunnen opmaken 

van het aantal leerlingen die elk jaar in het Ie jaar van 

de hogere cyclus van het M.O. zaten. 
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Daar een aantal jaargangen ontbreken (3), zijn we overgestapt 

naar een t i en- j aarlijks overzicht. Het cijfer dat dan voor

opgesteld werd was het gemiddelde van de jaren waarvan het 

leerlingenaantal gekend was. Om een beter overzicht te krijgen 

over de evolutie van het leerlingenaantal hebben we de cij

fers in een curve gezet. Het cijfermateriaal kan men vinden 

in bijlage nr. 8. 

(I) Rapport Triennal sur l'état de l'ensei~nement moyen en Belgique. 

(2) De palmaressen van het St.-Lodewijkscollege zijn bewaard in het Bisschop
pelijk archief van Brugge. De palmaressen van het Atheneum zijn bewaard 
in het Atheneum zelf (St.-Clarastraat 4&, 8000 Brugge). 

(3) De ontbrekende jaargangen van de palmaressen van het St.-Lodewijkscolle
ge zijn: 1838, 1839, 1840, 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1864. 1865, 1866, 
1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 18BI, 1882, 
1885, 1886, 1887, 1889, 1892, 1893, 1908, 1910, 1913; van het Atheneum 
zijn: 1819, 1820, 1822, 1823, 1838, IBi9, 1912, 1913, 1914. 
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3. Evaluatie. 

We constateren dat de op- en neergaande trend van het aantal 

leerlingen in het St.-Lodewijkscollege en het Atheneum tot 

1870-80 parallel verloopt. De verklaring van dit parallellisme 

ligt hoofdzakelijk in de eisen die aan het M.O. en meer bepaald 

aan de humaniora, met het oog op de universitaire studies, 

werden geteld. Tussen 1849 en 1855 was een toelatingsexamen 

(dat de graad van "élêve universitaire" verleende) daartoe 

vereist; van 1857 af moesten de studenten een diploma van vol

ledig middelbaar onderwijs kunnen voorleggen; van 1861 tot 

1876 was bovendien weer een toelatingsexamen verplicht (het 

graduaat dat niet alleen de klassieke talen betrof, maar ook 

Frans, Nederlands of Duits én wiskunde). Academische graden 

werden overigens, tot 1876, niet door de universiteiten ver

leend, maar door gemengde examencommissies, waarvan de samen

stelling politiek was gekleurd. Ook de programma's van het hu

maniora-onderwijs moesten met die situatie rekening houden (1). 

In het jaar 1876 viel alle binding van het vrij onderwijs met 

de officiële sector weg. De wet van 20 mei 1876 schafte het 

graduaat af waardoor het vrij onderwijs een eigen koers kon 

kiezen. 

In de eerste 10 jaren (1880-1890) viel dit echter ten nadele 

uit voor het St.-Lodewijkscollege. Dit was waarschijnlijk te 

wijten aan het feit dat het katholiek middelbaar onderwijs 

de suprematie van niet-utilitaire, humanistische studies wou 

handhaven. Ook de. wrevel die ontstond tegen de diocesane auto

riteiten door de schoolstrijd (ook bij katholieken) heeft waar

schijnlijk bijgedragen tot de daling van het leerlingenaantal 

in het St.-Lodewijkscollege. Tenslotte zal de vervlaamsing van 

het officieel onderwijs (wet van 5 juni 1883) ook bijgedragen 

hebben tot een grotere populariteit van het Atheneum. Pas dank

zij de wet Franck-Segers (1910) werd het Nederlands ook in de 

vrije instellingen van het M.O. ingevoerd (2). 

(I) DE VROEDE (M.). Onderwi js en opvoedÎ.ng in de Zld.dcl ijke Nederlanden • 
• 1794-1914. In: AG)!, dL.11 en IJ. 

(2) NEIRYNCK. Onderwijs en cultuur. In: SCHOLL, 150 jaar katholieke arbei
dersbeweging in Belgie. dl. rr, p. 59 e.v. 



De situatie veranderde na 1890 voor het St.-Lodewijkscollege. 

De school kende een enorme aangroei van het leerlingenaantal. 

Het leerlingenaantal in het Atheneum daarentegen kende na een 

lichte stijging in 1890-1900 een dalende trend. Een verbetering 

van het onderwijs in het St.-Lodewijkscollege door de humaniora

hervormingen van Faict in 1890 zullen daar wellicht in verband 

mee gestaan hebben. 

E. De invloed van het M.O. op de universiteits- en studiekeuze van 

haar leerlinge~. 

1. ~'2..:t..e~~i.!l2' 
Het M.O. dat o.a. als taak heeft leerlingen voor te bereiden 

op H.O., kan door de vorm en inhoud van haar onderricht de 

keuze van de studierichting die de leerling zal moeten maken, 

indien hij H.O. zal volgen, beinvloeden. Met andere woorden, 

in het M.O. kan de interesse voor priesterstudies of voor een 

bepaalde studierichting in de universiteit opgewekt worden. 

Ook de universiteitskeuze kan be invloed worden door het M.O .. 

De ideologische ingesteldheid die kenmerkend is voor het Athe

neum of het St.-Lodewijkscollege kan de keuze van de universi

teit, die ook ideologisch gekleurd is, bepalen. Het Atheneum dat 

eerder vrijzinnig tot liberaal is kan de leerlingen aansporen 

de rijksuniversiteit of de V.U.B. te kiezen. Het St.-Lodewijks

college dat katholiek is kan haar leerlingen aanzetten tot de 

keuze van de K.U.L. 

Het hangt echter nog van vele andere factoren en van de inge

steldheid van de leerling zelf af of de invloed die het M.O. 

uitoefent i~zake studie- en universiteitskeuze richtinggevend 

zal zijn of niet. 

2. !?:.,:k_w..il~:.' 
Er werd nagegaan hoeveel leerlingen uit de hogere cyclus van 

het M.O. naar de universiteit gingen. De toestand en de evolu

tie ervan in het At.heneum werd met de situatie in het St.-Lode

wijkscollege vergeleken. 

Veel leerlingen uit het St.-Lodewijkscollege waren ook gemoti

veerd tot verdere studies, maar niet aan de universiteit en wel 

aan het seminarie. 
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Vandaar werd ook aandacht besteed aan de leerlingen die zich 

later ontpopten tot seminaristen. 

Eens geopteerd werd voor studies aan de universiteit moest ook 

beslist worden welke universiteit en welke studierichting geko

zen zou worden. 

Er werd nagegaan of er een bepaalde voorkeur voor een universi

teit of studierichting heerste bij de leerlingen uit het St.

Lodewijkscollege en uit het Atheneum. 

3. Cijfermateriaal. -----------
Het cijfermateriaal kan geconsulteerd worden in bijlage nr. 9 

en 10. 

F. Conclusie. 

Concurrentiestrijd tussen het St.-Lodewijkscollege en het Atheneum. 

Een evaluatie van de cijfers wijst erop dat er geen echte concur

rentiestrijè was tussen vrij en officieel M.O. Wanneer vóór 1876 

het onderricht in beide scholen ongeveer hetzelfde inhield, kon 

een leerling louter uit ideologische overwegingen een instelling 

kiezen (en niet uit voorkeur voor een bepaald studieprogramma). 

We constateerden echter dat de dalende of stijgende trend van het 

aantal leerlingen in het St.-Lodewijkscollege en het Atheneum 

van dezelfde aard was. Beide waren dus onderhevig aan dezelfde fac

toren die het leerlingenaantal kon beïnvloeden. 

Na 1876 had het St.-Lodewijkscollege geen banden meer met het of

ficieel onderwijs en legde bijgevolg meer de nadruk op het klas

sieke humaniora-onderwijs. De concurrentiestrijd die dan gevoerd 

werd had minder met de religiu~ze ideologie te maken, dan ' wel 

met studie inhoud, (meer of minder wetenschappelijke vakken) . 

Dit had gevolg op de studiekeuze binnen de universiteit. 

De leerlingen uit het Atheneum stelden naast de faculteit van de 

Rechtsgeleerdheid ook belangstelling in de faculteit Geneeskunde 

en in de Speciale Scholen (1). Het onderwijs in het Atheneum 

hield immers ook wetenschappelijke vakken in. De leerlingen uit 

het St.-Lodewijkscollege opteerden niet zozeer voor de Speciale 

Scholen. Deze middelbare school bood er ook weinig voorbereiding 

(I) De belangstelling steeg naarmate de belangstelling op nationaal vlak steeg, 



voor. Ze was vooral gericht op het klassiek humaniora-onderricht. 

Daar kwam pas verandering in na 1890. 

De leerlingen uit het Atheneum verkozen vooral de R.U.G. (ook R.U.L. 

en V.U.B. werden gekozen) terwijl de leerlinqen uit het St.-Lode

wijkscollege vooral naar de K.U.L. gingen. 

We merken een verandering in het St.~Lodewijkscollege vanaf de 

jaren '70. Steeds meer leerlingen verkiezen de R.U.G .. Bovendien 

wordt en blijft het aantal seminaristen kleiner dan het aantal 

universitairen. Blijkbaar zijn de leerlingen dan niet zo gebon

den aan de katholieke ideologie van het St.-Lodewijkscollege. 

De leerlingen in het St.-Lodewijkscollege werden vaak aangespoord 

om in het seminarie te gaan studeren. Slechts in de jaren '60 

was het duidelijk ten koste van het aantal universitairen. 

In het Atheneum gingen slechts leerlingen naar het seminarie 

wanneer het St.-Lodewijkscollege nog niet bestond. 
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Tenslotte kan men ook een bepaalde trend terugvinden in verband met 

de democratisering van het hoger onderwijs. 

Het aantal universitairen uit het Atheneum bleef stabieler dan 

het aantal uit het St.-Lodewijkscollege. Waarschijnlijk ging de 

democratisering van het M.O. in het Atheneum niet gepaard met een 

democratisering van het H.O. Dit was wel het geval in het St.-Lode

wijkscollege. We veronderstellen dat de democratisering van het 

onderwijs in het Atheneum vooral ten goede kwam van lagere socia

le groepen die het M.O. als finaliteitsonderwijs zagen. 

Algemeen gezien ging de democratisering van het H.O. in de jaren 

'40 niet gepaard met een democratisering van het M.O .. Waarschijn..., 

lijk omdat tot 1849 geen diploma van M.O. vereist werd bij de in

schrijving in de universiteiten. De democratisering van het H,O. 

na 1900 ging wel gepaard met een verhoging van het aantal studen

ten in het M.O. 

5. De situatie binnen de universiteit zelf. 

De bestudering van de situatie binnen de universiteit kan een licht 

werpen op een aantal facetten die een aantrekkingskracht hadden op 

bepaalde studenten. 

De toestand van een universiteit wordt vooral bepaald door de instan

ties waarvan het afhankelijk was. De rijksuniversiteiten waren af

hankelijk van de staat, de K.U.L. van de kerkelijke overheid en een 
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aantal belangrijke katholieken en de V.U.B. van belangrijke li

beralen. 

We mogen echter niet alle maatregelen genomen in een universi

teit op de rug van deze instanties schuiven. 

De twee vrije universiteiten moesten zich immers ook schikken naar 

de maatregelen die door de overheid op nationaal vlak genomen wer

den inzake toelatingsvoorwaarden tot de universiteit, examens en 

de uitreiking van graden en diploma's. De wijzigingen die zich in 

de universiteiten voordeden zijn meestal het gevolg van een aan

passing van maatschappelijke noden of toestanden. 

Meteen wordt systematisch overlopen wat de invloed is van bepaalde 

toestanden binnen de universiteit op de houding van de Brugse 

studenten. 

A. De toelatingsvoorwaarden. 

Wanneer geen zware eisen gesteld werden bij de toelating tot de 

universiteit (1835-1849; 1855-1861; 1876-1890) nam het aantal 

Brugse studenten, alsook het aantal studenten op nationaal 

vlak, toe. Wanneer niet meer zo onvoorwaardelijk iedereen zich 

kon inschrijven (1849-1855; 1861-1876; vanaf 1890) daalde of 

stagneerde het aantal studenten op nationaal en lokaal vlak. 

De wet van 1890 (volledig M.O. of examen geëist) had minder 

effect daar de studenten waarschijnlijk bijna allemaal eerst 

het M.O. hadden doorgemaakt en deze voorwaarde dus reeds ver

vuld was. 

De stijging van het aantal Brugse studenten tijdens gunstige 

toelatingsvoorwaarden ziet er als volgt uit: 

jaar van nieuwe aantal studenten in aantal studenten 
toelatingsvoorwaarden periode ( 1) erv66r periode erna 

1835 1827-32: 17 1832-37: 32 

1855 1852-57: 31 1857-62: 50 

1876 1872-77: 39 1877-82: 58 

(I) Het zijn de periodes die we ook bij de bestuderin~ van het aantal 
Brugse studenten in vergelijkin~ met het aantal studenten op nationaal 
vlfok hebben onderscheiden. 

in 



De daling van het aantal Brugse studenten tijdens de strenge 

toelatingsvoorwaarden ziet er als volgt uit: 

jaar van nieuwe aantal studenten in aantal studenten 
toelatingsvoorwaarden periode erv66r periode erna 

1849 1847-52: 43 1852-57: 31 

1861 1857-62: 50 1862-67: 43 

1890 1887-92: 61 1892-97: 60 
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in 

B. De examens en de uitreiking van graden en diploma's. 

na 

na 

na 

Wanneer nieuwe toelatingsvoorwaarden verordend werden, ging 

daarmee meestal ook een wijziging in de voorwaarden voor het 

afleggen van examens en het verkrijgen van graden en diploma's 

gepaard. 

De maatregelen van 1835, 1857 en 1816 zorgden zoals de maatrege

len inzake toelatingsvoorwaarden (in dezelfde periode) eveneens 

voor een toename van het aantal Brugse studenten. 

De toename van het aantal studenten dank zij een soepele rege

ling bij de inschrijvingen en de examens kwamen zowel op natio

naal als op lokaal vlak voor. 

Maar de studierichtingen en universiteiten die de Brugse stu

denten dank zij deze gunstige situatie hebben gekozen komen niet 

steeds overeen met de keuze van de studenten op nationaal vlak. 

Nationaal Lokaal 

De studierichting De universiteit De studierichting De universiteit 
die in studenten- die in studenten- die in studenten- die in studenten 
aantal toeneemt aantal toeneemt aantal toeneemt aantal toeneemt 

1835 rechten K.U.L. , R.U.L. geneeskunde R.U.G. , R.U.L. 

1855 wetenschappen, R.U. L. , V.U.B. alle facultei- K.U.L. 
rechten ten en in het bij 

zonder de facul-
teit rechten 

1876 letteren en R.U.L. , V.U.B. wetenschappen, R.U.G., K.U.L . 
wijsbegeerte, rechten wetenschappen 
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c. Ideologische ingesteldheid. 

Daar we daarover zeer slecht ingelicht zijn gaan we er niet 

op in. We weten wel dat de K.U.L. eerder katholiek, de V.U.B. 

liberaal en de R.U.G. en R.U.L. neutraal ·tot liberaal gezind 

zijn. Maar, in hoeverre dit doorgegeven werd aan haar studen

ten of in hoeverre geëist werd dat de studenten dezelfde ideo

logische ingesteldheid hadden, weten we niet. De resultaten 

die we reeds verkregen uit het onderzoek naar de ideologische 

(politiek en religieus) gezindheid van de studenten en hun 

milieu van afkomst doen ons vermoeden dat de ideologische in

gesteldheid van de universiteit weinig invloed had op de Brug

se studenten. 

D. Inspanningen rond bepaalde faculteiten. 

Dit punt is vooral interessant in verband met de ~ciale 

Scholen. Het aantal Bruggelingen dat naar de Speciale Scholen 

ging daalde of steeg in ongeveer dezelfde zin als het aantal 

studenten op nationaal vlak. 

De voorkeur voor een bepaalde universiteit die blijkt uit de 

universiteitskeuze van de Brugse studenten in de Speciale Scho

len komt grotendeels overeen met de voorkeur voor een bepaal

de universiteit van de studenten op nationaal vlak. 

Dus, inspanningen van bepaalde universiteiten om hun Speciale 

Scholen populair te maken kunnen effect gehad hebben. 

We geven nu een aantal momenten waarin bepaalde universiteiten 

aandacht hadden voor de Speciale Scholen. We gaan eveneens na 

of dit te situeren valt in een periode van een stijgend of da

lend aantal studenten in de Speciale Scholen. 

- 1836: aan de faculteit van de Wetenschappen werd toegevoegd: 

in de R.U.G.: écoles du génie civil et des arts et 

manufactures 

in de R.U.L.: écoles des arts et manufactures et des 

mines. 

- 1838: opsplitsing van de Speciale Scholen: 

in de R.U.G.: école préparatoire du génie civil 

- école préparatoire des arts et manufac

tures 



- école spéciale du génie civil 

- école spéciale des arts et manufactures 

in de R.U .L.: école préparatoire des mines 

- école préparatoire des arts et manu-

factures 

- Ilcole spéciale des mines 

- école spéciale des arts et manufactures 

Deze maatregelen werden genomen in een periode waarin het aan

tal studenten in de Speciale Scholen toenam. 

- 1865: de K.U.L. richt ook de Speciale Scholen op. 

Dit viel echter niet in een periode waarin het studenten

aantal in de Speciale Scholen steeg. 

- 1873: de V.U.B. richt Speciale Scholen op. 

Ook dit viel in een periode van stijgende belangstelling voor 

de Speciale Scholen. 

- 1890: graad van Ingénieur eivil werd wettelijk. 

Een stijgend aantal studenten in de Speciale Scholen volgde 

er op. 
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- 1893: R.U.L.: de Faculté technique werd opgericht (omvat de 

Speciale Scholen). De voorbereidende jaren waren 

nog verbonden aan de faculteit Wetenschappen. 

R.U.G.: De Speciale Scholen blijven bestaan, en blijven 

verbonden aan de faculteit van de \'ieten

schappen. 

We constateren dat de maatregelen van de rijksuniversiteiten 

vielen in een periode van een stijgende belangstelling voor 

de Speciale Scholen. De maatregelen van de vrije universitei

ten waren niet zo belangrijk daar ze niet zozeer te situeren 

waren in een periode van een stijgend aantal studenten in de 

Speciale Scholen. 

E. Incidenten. 

Een aantal incidenten kunnen de oorzaak geweest zijn van een 

daling of stijging van het aantal studenten in bepaalde uni

versiteiten. 

De volgende feiten spreken voor zich: 

- Het academiejaar 1855-56 te Gent was zeer woelig. Hiervoor 

zorgde o.a. het incident met professor Laurent. Laurent werd 
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er door enkele katholieke studenten van beschuldigd tijdens 

zijn cursus de goddelijkheid van Jezus Christus te hebben 

geloochend (1). 

We merken dat in deze periode het aantal studenten in de 

R.U.G. daalt (1847-52: 17; 1852-57: 11). 

- In 1863 braken de bisschop van Brugge J.B. Malou en de bis

schop van Luik Th. de Montpellier openlijk met de K.U.L. 

Ze waren gekant tegen het semi-traditionalisme en zij namen 

aanstoot aan de ontwijkende houding van rector De Ram en 

kardinaal Sterckx. Reeds vanaf de jaren '40 vond het beleid 

van De Ram geen genade in de ogen van de meer conservatieve, 

ultramontaanse clerus, die gesteund werd door de invloed

rij ke Jezuietenorde. Het conflict werd tenslotte bijgelegd 

na een tussenkomst van de Heilige Stoel in het voordeel van 

de ultramontanen. Het onderwijs van het semi-traditionalis

me werd in 1884 verboden (2). 

We constateren dat het aantal studenten in deze periode in 

de K.U.L. daalt (1857-62: 23; 1862-67: 12). 

- In de jaren '70 ontstaan er problemen in de R.U.G. rond de 

zaak Huet en Brasseur. 

Reeds in 1846 werd aan de universiteit een "denkgroep" 

gesticht rond de figuur van professor F. Huet, waarin aller

lei politieke, sociale en filosofische problemen onderwerp 

van discussie waren. 

In de jaren '70 kwam vooral van katholieke zi j de reactie (3). 

In de jaren '70 merken we e en daling van het aantal Brugse 

studenten in de R.U.G., ten voordele van de K.U.L. (1867-72: 

21; 1872-76: 12). 

- Omstreeks 1890 kwam een hele beweging los voor de verneder

landsing van de Gentse universiteit. Vooral Mac Leod en Lode

wijk de Raet waren de promotors van deze nieuwe stroming. 

(I) VALCKE (L.). 't Zal wel gaan .. . Met ti j d en vl ij t . Negentiende eeuwse universi
taire studentenbeweg l ng. ULt : De Groo t e Stoorlnge IB7S . Hlstorlsche b lJdrage 
tOt Je geschleden L8 van de V1aaü.se Studentenbeweging. Rumb eke, Drukkerij Concor

· ~i:l, 1975. 

(2) LAMBERTS (F.). De K.U.L. in 1834-1968. In: Spiegel Historiael, J g .lI, 1976, nr.3, 
pp. I 38-i 47. 

, (3) REYNEBEAU (M.). De Gentse unive r si t ei t a l s ka talysator in he t polit i eke g roei pr n
ces. Gent, 1979 (ut het ve rled en van de R. U.G., nr. t ö) p. 6. 
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Ze wezen vooral op de wetenschappelijke en economische achter

stand van Vlaander€~, waardoor Nederlandstalig hoger onderwijs 

noodzakelijk was (1). 

Deze nieuwe beweging kon in de smaak van een aantal Brugse 

studenten geva~len zijn en een stijging van het studentenaan

tal veroorzaakt hebben. We merken immers een stijgend aantal 

studenten in de R.U.G. ten koste van de K.U.L. (1887-92: 25; 

1892-97: 32). 

- Een conflict van de V . U.B. in 1894 leidde tot de oprichting 

van een' Université Nouvelle'. 

Door toedoen van professor Elysée Reclus, een beroemd geo

graaf, werd de V.U.B. gemengd in een ernstige strijd rondom 

het anarchisme. Elysée Reclus werd, samen met Pierre Kropotkin 

gerekend tot de 'vredelievende' anarchisten, in tegenstel

ling met Michel Bakounin, die desgevallend onverbiddelijk 

geweld predikte. 

Toen Reclus als professor te Brussel in zijn actie en zijn 

lessen enigermate door de universiteit werd geremd, ontstond 

er een scheuring en in 1894 volgde een groep geestdriftige 

jongeren onder de leiding van P. Janson en E. Picard de 

zich vrij vechtende Reclus in hetgeen genoemd werd ' L'uni

versité Nouvelle' (2). 

Er zijn te weinig Brugse studenten naar de V.U.B. gegaan in 

deze periode om na te kunnen gaan of dit fenomeen invloed 

had op de Brugse studenten (1887-92: 4; 1892-97: 4). 

F. Conclusie. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de situatie binnen de uni

versiteit van zeer groot belang was geweest voor de stijging 

of daling van het aantal studenten en voor hun universiteits

en studiekeuze . 

De inschrijvingsvoorwaarden en de eisen gesteld bij het afleg

gen van een examen hebben een invloed gehad op het aantal stu

denten, maar niet op de keuze van de universiteit. 

De groep Brugse studenten die dank zij gunstige voorwaarden voor 

(I) VOS-GEVERS (L.). De Vlaamse s tudentenb eweg i ng in Leuven . Uit: Onze Alma 
Mater, 29, 1975, p. 125 . 

(2). NEIRYNCK. Onderwijs en cultuur. In: SCHOLL, 150 jaar katholieke arbei
dersbeweg ing 1n Belgie, dl. II, pp. 60-61. 
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universitaire studies ook naar de universiteit gingen, verkozen 

niet dezelfde studierichting of universiteit als dergelijke stu

denten op nationaal vlak. Indien de inschrijvingsvoorwaarden min

der streng werden om meer studenten in een bepaalde universiteit 

of studierichting te krijgen, dan heeft dat weinig effect gehad op 

de Brugse studenten. 

De maatregelen die genomen werden om een grotere studentenpopula

tie in de Speciale Scholen te krijgen hebben bij de rijksuniversi

teiten wel effect gehad zowel op de Brugse studenten als op de stu

denten op nationaal vlak. De nood aan ingenieurs op nationaal vlak 

(de stijging van het aantal studenten viel immers in een stijgende 

economische conjunctuur) werd gereduceerd door inspanningen vanwege 

de ri j ksuniversitei ten. Dit betekent dat de inspanningen waarschijn

lijk vooral van staatswege komen. 

Vroeger hebben we reeds geconstateerd dat de ideologie weinig in

vloed uitoefende op de universiteitskeuze. Maar, hevige conflict

situaties, vooral i.v.m. taal en godsdienst hebben waarschijnlijk 

wel een inwerking gehad op de keuze van de universiteit bij de 

Brugse studenten. 

6. Praktische overwegingen. 

De verbetering van het treinverkeer was één van de praktische over

wegingen om de R.U.G. te verkiezen. 

We zien het aantal pendelaars toenemen vanaf de jaren '80, ter

wijl het aantal kotstudenten afneemt. 

Ondertussen was het treinverkeer in de jaren '80 ook reeds verbe

terd en kon men tijdens de belangrijkste momenten van de dag onge

veer om het uur een trein nemen. 

Het is mogelijk dat deze praktische (en financiële) redenen de voor

rang kregen op andere motieven. We hebben immers gezien dat het aan

tal studenten na 1900 sterk toenam in de R.U.G. ten koste van de 

andere universiteiten. 

De cijfers die hiervan getuigen vindt men in bijlage nr. 11. 

C. ALGEMENE CONCLUSIE. 

In deze algemene conclusie kunnen we op basis van de resultaten die 

reeds in ge deelconclusies vermeld staan een beeld schetsen van het 

belang van de R.U.G. in de universiteits- en studiekeuze van de Brug

se studenten. Alvorens dieper in te gaan op de algemene resultaten 



van het onderzoek moet nog opgemerkt worden, dat we enkel spreken 

over Brugse studenten in de periode 1817-1914. Heel wat interessan

te gegevens die we formuleerden in de deelconclusies zullen hier niet 

herhaald worden. 

Aan de hand van het onderzoek kwamen we ook in contact met andere 

19de eeuwse fenomenen betreffende het onderwijs, de politiek, de 

economie, de sociale toestand, de religie enz. Daar we ons in deze 

algemene conclusie vooral concentreren rond de R.U.G. en haar belang 

voor de Brugse studenten, werden deze fenomenen niet allemaal her

haald. 

De R.U.G. heeft een opmerkelijke plaats ingenomen bij de Brugse 

studenten. Naast de R.U.G. was ook de K.U.L. van belang. De K.U.L. 

heeft nooit meer dan de helft van alle studenten uit Brugge geduren

de een periode van 5 jaar aangetrokken. De R.U.G. daarentegen wel 

en bereikte vooral een hoogtepunt in de periodes 1837-47, 1867-72, 

1892-97 en 1907-14. De V.U.B., de R.U.L. en de R.L. hadden slechts 

een zeer klein aantal Brugse studenten aangetrokken. 

Daar Brugge voor deze periode als een belangrijk katholiek bolwerk 

werd aangezien, zou verwacht worden dat de K.U.L. een overwicht in 

het aantal studenten zou behalen. De Bruggelingen bleken niet fana

tiel katholiek te zijn, want de R.U.G. werd als evenwaardig of soms 

als meerwaardig dan de K.U.L. beschouwd. 

De ideologische gezindheid bepaalde niet zozeer de universiteits

keuze van de Brugse student. 

Zowel de politieke als de religieuze ideologie bepaalden niet het 

leven van de Brugse aristocratie waaruit het merendeel van de Brugse 

studenten afkomstig waren. De politieke overtuiging bleek zelfs bin

nen de families niet steeds uniform. 

Bovendien was de universiteitskeuze niet belangrijk voor een politie

ke carrière, daar niet zozeer het diploma, maar wel de rijkdom en het 

aanzien van de familie een weg baanden tot politieke participatie. 

Op religieus vlak lieten de Brugse hoge sociale lagen zich niet door 

de clerus domineren. De clerus had immers geen invloed op de univer

siteitskeuze van de Brugse studenten. Terwijl de clerus wel een aan

tal jonge mannen kon aanzetten tot seminariestudies, en dit vooral 
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in periodes waarin de politieke agitatie van de geestelijkheid heviger 

werd, konden ze niet de K,U.L. populairder maken dan de R.U.G. voor 

de universitairen. Daaruit kan ' afgeleid worden, dat het milieu waaruit 

de seminaristen gerecruteerd werden verschilde van het milieu van de 

studenten. 
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Men kan zich nu afvragen welke factoren belangrijker waren dan de 

ideologie om de R.U.G. te verkiezen. 

De reden ervan kan liggen in het ouderlijk milieu, in de nationale 

of lokale situatie, in het middelbaar onderwijs, in de situatie bin

nen de universiteit zelf of in gewone praktische overwegingen. 

Deze factoren worden nu overlopen om het belang van de R.U.G. voor 

de Brugse studenten na te kunnen gaan. 

Indien één of meer van deze factoren een rol gespeeld hebben in de 

universiteitskeuze, dan mogen ze niet aangezien worden als onwrik

bare oorzaken. Het groot aantal "nomaden" (studenten die van uni

versiteit veranderen) wijst erop dat de oorspronkelijke keuze niet 

z6 definitief en van cruciaal belang was. De situatie van het ouder

lijk milieu, zowel op sociaal, economisch, religieus of politiek 

vlak, heeft invloed gehad op de universiteits- en studiekeuze van 

de studenten. V66r de jaren 1870 was vooral de R.U.G. de meest ge

kozen universiteit bij de belangrijkste sociale groepen. Vanaf de 

jaren 1870, met de toename van het aantal studenten uit dit milieu, 

werd ook de K.U.L. belangrijk. 

Voor de lagere sociale klassen was de R.U.G. het belangrijkst. Deze 

klassen hebben in de jaren 1840 en na 1900 ook een grotere deelna

me aan universitair onderwijs gekend. 

Dank zij een groeiend bewustzijn van de sociaal ondergewaardeerde 

positie die ze i~namen, gecombineerd met een betere economische 

situatie had deze bevolkingslaag gepoogd haar emancipatorisch stre

ven waar te maken door universitair onderwijs te volgen. 

In de families waar een universitaire traditie bestond kwam een trend 

voor om van generatie op generatie voor dezelfde studierichting en 

universiteit te opteren. Deze trend was echter niet dominerend. 

De rechtsgeleerden die in overheidsdienst werkten hadden hun kinde

ren vooral in de R.U.G. of R.U.L. laten studeren. Om hun kinderen 

een ambtsfunctie aan de balie te kunnen verzekeren was een rijks

diploma voordeliger. 

Eerder werd reeds opgemerkt, dat de politieke of religieuze ideolo

gische gezindheid van de familie niet zoveel invloed had op de uni

versiteitskeuze van de Brugse student. We constateren wel dat de li

beraal gezinde families voor de R.U.G. opteren, maar dat is niet 



unaniem zo. Liberaal gezinden gaan dan ook naar de K.U.L. zoals 

ook katholiek gezinden naar de R.U.G •. De Brugse liberalen bonden 

zich niet zozeer aan de V.U.B., ze voelden zich net zo goed thuis 

in de R.U.G. 

De sociale positie van het ouderlijk milieu was bepalend voor de 

sociale positie van de kinderen. De universitaire studies, en vooral 

de rechtsfaculteit, zorgden meer voor een consolidatie van de be

langrijke plaats in de maatschappij die ze reeds hadden, dan voor 

sociale promotie. Weinig studenten konden dank zij hogere studies 

in een hoog sociaal milieu geraken indien ze er niet zèlf uit stam

den. Slechts 4% van de te Brugge gehuwde studenten betrof studenten 

die uit een lager milieu afkomstig waren en huwden met een vrouw 

uit een hoger milieu. De huwelijkspartner kwam vooral uit de kring 

rond de vader. De keuze van de R.U.G. betekende geen verlaging van 

de sociale status van de studenten en had geen invloed op hun verder 

leven na de studies. 

J.A. Van Houtte schreef: "Zowat een eeuw lang werd de keuze van 

hetzij Leuven, hetzij Brussel of, vaker, Gent door de Brugse studen

ten hoofdzakelijk door hun levensbeschouwing bepaald, en voorzag zij 

voor hun hele loopbaan van een haast onuitwisbaar etiket" (1). 

Deze uitspraak blijkt aan de hand van ons onderzoek overdreven. 

Lokale of nationale factoren op economisch, politiek, sociaal of 

religieus vlak hebben weinig invloed gehad op de Brugse studenten. 

De R.U.G. nam op lokaal vlak een belangrijke plaats in en was een 

volwaardige concurrent van de K.U.L •. De R.U.G. heeft meestal het 

grootst aantal Brugse studenten aangetrokken in vergelijking met de 

andere universiteiten. Dit was het geval in de periodes 1817-1857, 

1862-1872, 1882-1887, 1892-1897 en 1907-1912. De overige periodes 

waren gekenmerkt door een grotere belangstelling voor de K.U.L .• 

Toch bleef in deze laatste periodes de R.U.G. een belangrijke rol 

spelen. Op nationaal vlak daarentegen kon geconstateerd worden dat 

de R.U.G. een minder belangrijke positie innam. Vanaf de jaren 1850 

was haar zelfs de laatste plaats beschoren in de rekrutering van het 

(I) Uit: J.A. VAN HOUTTE. De ge schiedenis van Brugge. Uitg. Lannoo, Tielt, 1982, 
p. 502. 
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percentage studenten in het algemeen. 

De R.U.G. werd belangrijk op lokaal en nationaal vlak wanneer ze 

extra inspanningen leverde om de Speciale Scholen aantrekkelijk te 

maken. Dit was vooral het geval in de periodes 1832-1847, 1852-

1877 en 1887-1912. 

In periodes van bloeiende industrie waren immers meer ingenieurs 

nodig. Daar Brugge maar in zeer kleine mate had deelgenomen aan 

de industriële opgang bleven de traditionele beroepen op lokaal 

vlak het belangrijkst . 

Zowel op lokaal als op nationaal vlak werd de middenklasse zich be

wust van haar onderdrukte positie. Ze poogden zich te emanciperen 

in de jaren 1840 en na 1900. Daarmee ging een grotere toevloed 

van studenten naar de universiteit gepaard. Deze Brugse sociale 

lagen opteerden vooral voor de R.U.G . 

In de jaren 1840 werd die toevloed nog geremd door strengere toe

latingsvoorwaarden vanaf 1849. Na 1900 werd de toename van het aan

tal universitairen niet meer geremd. 

Zowel de politieke als de religieuze toestand op lokaal en nationaal 

vlak heeft weinig invloed gehad op de Brugse studenten. De belang

stelling die in bepaalde periodes heerste voor de R.U.G. verschilde 

bij de studenten naar gelang van hun studiekeuze . Er moesten dus 

zowel bij de groep studenten die de faculteit Geneeskunde volgde, 

de groep die de faculteit Rechten koos en de groep die naar de Spe

ciale Scholen trok, andere factoren geweest zijn die elk van deze 

groepen studenten heeft beïnvloed. 

De studie- en universiteitskeuze werd onder andere deels beïnvloed 

door het M.O. die de student gevolgd had. De Brugse studenten die 

hun M.O. gevolgd hadden in het Koninklijk Atheneum hadden meer 

wetenschappelijke vakken gekregen dan de leerlingen in het Sint

Lodewijkscollege. Zij werden dan ook meer gestimuleerd tot het op

teren voor geneeskunde en Speciale Scholen. Bovendien stimuleerden 

ze hun leerlingen, als rijksschool, ook tot de keuze van de R. U.G. 

In het Sint-Lodewijkscollege bleef men meer gehecht aan het klassiek 

humanioraonderwijs. De leerkrachten zetten hun studenten vooral aan 

tot de keuze van de faculteit Rechten. Als vrije, katholieke school 



zagen ze hun leerlingen ook liever naar de K.U.L. gaan. 

De situatie binnen de universiteit zelf had ook de universiteits

en studiekeuze van de Brugse studenten bepaald. Bij gunstige toe

latings- en examenvoorwaarden steeg het studentenaantal. In derge

lijke situatie nam het aantal Brugse studenten vooral in de R.U.G. 

toe. Op nationaal vlak was dat minder het geval. 

De R.U.G. trok ook meer Bruggelingen aan, wanneer ze haar Speciale 

Scholen aantrekkelijker maakte. 
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Van aanzienlijk belang was het incident met professor Laurent (1855-

56) en de zaak Euet en Brasseur (jaren 1870). Deze incidenten had

den een daling van het aantal Brugse studenten in de R.U.G. als 

gevolg. 

De beweging voor de vernederlandsing van de universiteit vanaf de 

jaren 1890 binnen de R.U.G. had ook een aantal Brugse studenten 

aangesproken. De populariteit van de R.U.G. steeg. 

Dat de studenten geen ideologische stempel op zich gedrukt kregen 

ten gevolge van de keuze van een bepaalde universiteit werd bewe

zen door het feit dat Brugse professoren die in een universiteit 

doceerden hun studententijd vaak in een andere universiteit hadden 

doorgebracht. Bij voorbeeld Maurice Sabbe, afkomstig uit de R.U.G., 

werd gewoon hoogleraar aan de V.U.B. en Charles Nelis, ook afkom

stig uit de R.U.G., werd hoogleraar geneeskunde aan de K.U.L. 

Emile Delaveleye, afkomstig uit de K.U.L., werd hoogleraar econo

mie aan de R.U.L. en Jules Van Biervliet, ook afkomstig van de 

K.U.L., werel. prcfessor psychologie aan de R.U .G. 

Tenslotte dient nog opgemerkt dat de R.U.G. vaak uit praktische over

wegingen gekozen werd. De R.U.G. lag dichter bij Brugge dan elke 

andere universiteit. Diegenen die niet de financiële middelen of 

gewoonweg niet de zin hadden om op kot te gaan, konden dank zij het 

verbeterde treinverkeer de afstand Brugge-Gent dagelijks afleggen. 

Vooral de lagere sociale groepen hebben daarvan gebruik gemaakt. 

De drempelvrees die bij de lagere sociale lagen heerste om universi

tair onderwijs te volgen werd verzwakt doordat ze dagelijks terug 

naar hun vertrouwd thuisoord konden gaan. Bovendien was het finan

cieel ook haalbaarder wanneer geen studieverblijfplaats betaald moest 
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worden. 

In de loop van het onderzoek kon geconstateerd worden, dat een 

algemene conclusie vormen, zelfs voor een onderdeel van het on

derzoek niet volledig verantwoord is. 

De aard van de factoren die inwerkten op de universitairen was zo 

verschillend van individu tot individu, dat we niet kunnen spreken 

over een algemene trend in de universiteits- en studiekeuze. De 

factoren hadden meestal maar individueel en kortstondig een rol 

gespeeld. Dus een long-term trend bestaat er niet. 

Zoeken naar recurrent gedrag bij de universiteitsstudenten lijkt dus 

zinloos. 

Het is bijgevolg ook gevaarlijk om een toekomstperspectief voor de 

situatie van de universitairen te construeren aan de hand van con

stataties over het gedrag van de studenten in het verleden. De fac

toren die in het verleden ingewerkt hebben, waren kortstondig en 

individueel en zullen derhalve in de toekomst niet, of in een an

dere mate, naast nieuwe factoren een rol spelen. De houding van de 

studenten in de toekomst inzake universiteits- en studiekeuze is 

dus niet voorspelbaar. 

Wel hebben we kunnen constateren dat in het verleden de R.U.G. een~ 

zeer belangrijke universiteit was voor de Bruggelingen en meestal 

de top scheerde in het aantal gerekruteerde studenten in vergelij

king met de andere universiteiten. Uiteenlopende factoren hebben 

daartoe bijgedragen. 

De universiteitskeuze was niet zo belangrijk en was niet dominerend 

voor het verdere leven van de student. 



Bijlage 1 : Socio-professionele indeling van het ouderlijk milieu 

Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillen'le lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillende universiteiten. 

--- Uni~ersiteitskeuze Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. 

I Periode: 1817-1830 1 te Gent te Illik te Leuven Totaa,l. 

Beroep van de Va::l.~ A A A 

Zonder beroep 
- eigenaars 2 1 3 
- renteniers 9 2 11 
- partiCllieren 

Vrije beroepen 
4 1 5 - medische beroepen 

- rechterlijke wereld 4 1 1 6 

- architecten 1 1 

Handel 
- groot- en gel.dhan:1el 6 

I 
6 

- kleinhandel 1 1 
- horeca 

Irxhlstrie 
- fabrikanten 1 1 
- ingeniwrs 
- bedienden 
- arbeiders 

hnbtenaren ar beclien'len 
- onderwijs en CJltuur 

I • hoog niVeal 
• lê\a] niVeal 

- bedrijven 

I • hoog niVeal 
• lê\a] niveau 

1 - kerkelijke functie 1 

- openbare aàn.& bestuurl 
7 1 8 • hoog niVeal 

• l..aaq niveau 4 1 5 
- openb. orde , veiligh. 

• hoog niveau 
• laag niVeal 

- rechterlijke macht 
• hoc:x] niveau 11 4 2 17 
• lê\a] niVeal 

AmbachtsliEden 
- weelde 
- voedin; 1 1 
- klEdij 
- misraad 
- boJ ....... ak 

DienstpersQl'leel 

Varia 1 1 

? 11 1 12 
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Tabel Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillerde lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillerde universiteiten. 

Oniversl teltskalze Rijkslniv. Rijksun1.v. Rijksun1.v. Katholieke vrije univ. Totaal 

IPeriod';: 1831-1840 I te Gent t;e luik te Lalven ~niv. te te Brussel 

Beroep van oe v"ader ___ A A A Lwv~ A 

Zonder l:eroep 
- eigenaars 1 1 
- renteniers 6 1 2 9 
- partiOJlleren 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 
- rechterlijke wereld 

2 - architecten 2 

Handel 
- groot- en geldhardel 8 1 1 1 11 
- kleinhandel 1 1 
- horeca 1 1 

Irx'Iustrie 
- fabrikanten 1 1 
- irY;eniB.lrS 
- bedienden 
- arbeiders 

J\mbtenaren 6 bedierden 
- anden.rijs en wltuur 

• hoog niVeal 
• laag niVeal 1 1 

- bejrijven 
• hoog niVeal 
• laag niveau 

- kerkelijke functie 
- openbare aàn.1 best:uur . 

3 1 1 5 • hoog niveau 
laag niveau J 3 

- openb. orde 6 veiligh. 
• hoog niveau 
• laag niVeal 

- rechterlijke macht 
6 • hoog' niveau 6 

• laag niVeal 

Ambachtslieden 
- weelde 1 1 
- voed1rq 2 1 3 
- kledij 1 1 2 
- l'uisraad 1 1 

- bc1lwvak 

Dienstpersoneel 

Varia 

? 2 1 1 4 

.. 



Tabel: Het aantal Brugsé studenten (A), afkanstiq uit de verschillende lagen van de 
bevolking, inJeschreven aan de verschillende universiteiten. 

'ionivesSiteitskeuze Rijksuniv. te Rijksuniv. te /Katholieke vrije univ. 
Gent Luik ~v. te te Brussel I Periode: 1841 -1:1 

Islven Totaal Beroep van de va . __ 
A A A A 

Zonder beroep 
6 - eigenaars 1 1 8 

- renteniers 1 1 2 

- partiallieren 1 1 

Vrije beroepen 
2 3 - medische beroepen 1 

- rechterlijke wereld 5 1 2 8 

- architecten 

Handel 
- groot- en geldhan:lel 4 2 2 1 9 

- kleinhandel 2 2 

- horeca 

Iroustrie 
- fabr1Xanten 2 2 

- irqen1eurs 
- bedienden 
- arbeiders 

Ambtenaren " bedienden 
- onderwijs .en Cllltllur 

• hocg niveaJ 
• lacq niveaJ 

- bedrijven 
• hocg niVeal 
• lacq niveau 

- kerkelijke functie 
- openbare aàn.& bestuur 

2 3 2 1 8 
• hoog ni v:eau 
• laag niveau 2 1 2 5 

- openb. otde ·' veiligh. 
1 1 

• hocg niveau 
• laag niveau 

- rechterlijke macht 
3 1 1 3 8 

• hoog niveau 
• lacq niveaJ 

Tvnbachtsl1ajen 
- weelde 2 2 . 

- voedirq 1 2 3 

- kledij 2 1 3 

- hJisraad 1 1 

- baJwak 2 2 

Oien.stpersQneel 1 1 

Varia 

? 7 2 6 15 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (A), afkaastig uit de verschillende lagen van de 
bevolkin] , in:]eschreven aan de verschillende universiteiten. 

OnivE!{.siteitskwze Rijksuniv. te Rijksuniv, te ~~lieke vrije univ. 

[Periode: 1851-18601 Gent Luik '!I. te te Brussel 

Beroep van de Vàder """-- LaJVen 
Totaal A A A A 

Zalder bérêip 
- eigenaars 2 2 4 

- renteniers 1 1 

- particulieren 1 1 

Vrije beroepen 
5 2 J 2 12 - medische beroepen 

- rechterlijke wereld 4 1 3 8 

- architecten 

Handel 
- groot- en gel.clhamel 2 1 2 5 

- kle.inhandel 1 1 

- horeca 1 1 

Industrie 
.:. falxikanten 1 1 2 

- 1.rqeniwrs 
- bedienden 
- arbeiders 

Ambtenaren • bedienden 
- OI'ldenI1js en cultuur 

3 3 • hoo:J niVeai 
• léla3' niVeai 

- bedrijven 
• hoo:J niVeai 2 2 
• léla3' niveau 

- kerkelijke functie 
- openbare w.' bestuur 4 3 4 2 13 

• hoog niveau 
• ~ niveau 1 1 1 3 

- openb. orde·' veiligh. 
• hoocg niveau 1 2 3 

• laag niveau 
- rechterlijke macht 

2 1 3 
• hocq niveau 
• lé1a3' niVeai 1 1 

Ambachtslieden 
- weelde 3 3. 

- \{Oed1n::J 3 3 

- kledij 1 1 

- huisraad 2 2 

- boJwak 1 1 

Dienstpersoneel 

Varia 1 1 

? 
1 3 1 5 



Tabel: Het aantal Brugse stlldenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolJdn:], injeschreven aan de verschillende universiteiten. 

~niversiteitskeuze Rijksuniv. te Rijksuniv • te Katholieke vrije univ. 

[Periode : 1861-1 87° 1 Gent Luik fuuv. te te Brussel 

Beroep van de vàl:Ier ............ 
Ie.1ven 

Totaal A A A A 

Zonder t:èroep 
2 3 5 

- eigenaars 
- renteniers 

2 1 3 

- particulieren 1 1 2 

Vrije beroepen 
3 2 - medische beroepen 1 6 

- rechterlijke wereld 10 1 3 1 15 

- architecten 

Handel 
- groot- en geldhan:l.el 3 2 5 1 11 
- kleinhandel 
- horeca 

IIWstrie 
- fab!: ikanten 2 2 
- irgeniau:s 
- bedienden 
- arbeiders 

Mlbtenaren & bedienden 
- onderwijs en aJltuur 

• hoog niveaJ 2 2 

• léla1 niveaJ 
- ba:lrijven 

• hoog niveaJ 1 1 

• léla1 niveau 1 1 

- kerkelijke functie 
- openbare aàn.& besbJUr 

2 • hoog niveau 3 5 

• laaq niveau 3 3 
- openb. orde ·' veiligh. 

3 • hoog niveau 3 

• laag niveau 
- rechterlijke macht 

3 • ~ niveau 1 1 5 

· léla1 niveaJ 

Pornbachtsl1eden 
- weelde 1 1 · 

- voed1rg 2 1 3 

- kledij 1 1 

- hJisraad 2 2 

- boJwak 

Dienstpersoneel 

Varia 

? 2 3 2 1 8 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (A), afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking', in;Jeschreven aan de verschillende universiteiten. 

OniV~iteitskeJze Rijksuniv. te Rijksuniv. te Katholieke vrije un1v. 

I Periode: 1871-1880] Gent Luik pniv. te te Brussel 

Beroep van de Vhder .............. LaNen Totaal 
A A A A 

Zonder béröép 
2 1 5 - eigenaar s 1 9 

- renteniers 
- partiallieren 

Vrije beroepen 
3 12 - medische beroepen 1 16 

- rechterlijke wereld 2 5 7 

- architecten 1 1 

Handel 
- groot- en geJ..dhan:iel 1 1 3 2 7 
- kle11lhandel 2 2 
- hor~ 1 1 

In:lustrie 
1 1 

- fabrikanten 
- iIqen1ew:s 
- bedienden 
- arbeiders 

J\mbtenaren • bedienden 
- onderwijs en a.lltuur 

• hoog niVeal 1 1 1 3 

• laag niVeal 1 1 2 

- be:irijven 
• hoog n1Veal 1 1 2 

• laag niveau 2 1 1 4 
- kerkelijke functie 1 1 

- openbare aàn.& bestuur 
• hoog niveau 1 2 3 

• laag niveau 5 5 

- openb. orde ·' veiligh. 
• hccq niVeal 1 1 

• laag n1Veal 1 1 

- rechterlijke macht 
• hoog niveau 7 2 9 

• laag n1veaJ 

J\mbachtslieden 
- weelde 2 1 1 4 · 

- voed1rq 3 3 6 

- kledij 
- misraad 1 1 

- I:x:u ....... ak 1 1 

[)ienstpersQneel 

Varia 2 2 

? 1 1 2 4 



Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
OOrolJd.n:j, ingeschre\len aan de verschillenje wliversiteiten. 

Universiteitskruze Rijksuniv. te Rijksuniv. te Katholieke vrije univ. 

IPeri~: 1881-18901 Gent Luik: fJniv. te te Brussel 

109. 

Beroep van de ~ __ Leuven Totaal A A A A 

Zander b&oep 
5 - eigenaars 1 2 8 

- renteniers 1 1 

- partiallieren 1 1 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 4 1 6 2 13 

- rechterlijke wereld 6 4 10 

- architecten 1 1 

Handel 
- groot- en geldhan:l.el 5 4 2 11 

- kleinhandel 2 2 

- horeca 2 1 ] 

IrWstrie 
- fabrikanten 1 1 1 3 

- ingenirurs 
- bedienden 
- arbeiders 1 1 2 

l\mbtenaren , bedierden 
- onderwijs en wltuur 

3 2 1 1 7 
• hocg niVeal 
• laa;l' ni Veal 2 1 3 

- bedrijven 
3 4 

• hocg niVeal 1 

• laa;l' niveau 2 2 

- kerkelijke functie 1 1 

- openbare aàn. & bestuur 
3 2 5 10 

• hoog niveau 
• laa;J' niveau 

1 1 

- openb. orde·' veiligh. 
2 1 1 4 B 

• hocg niveau 
• laag niveau 1 1 

- rechterlijke macht 
4 2 6 

• hocg niveau 
• laa;l' ni Veal 

l\mbachtslieden 
- weelde 1 1 2 . 

- .... oeding 5 1 6 

- kledij 1 1 2 

- lu.iisraad 
- baJwvak 

2 2 

DienstpersQneel 

Varia 

? 3 1 1 5 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (A), afkanstig uit de verschillende lagen van de 
belrolkin:], in:]eschreven aan de verschillende universiteiten • 

....... Universiteitskruze Rijksuniv. te Rij ksuniv. te iKatholieke vrije univ. 

IPeri~: 1891-1 900 I Gent Luik f.uuv. te te Brussel 

Beroep van de ~der .......... Leuven Totaal 
A A 11 11 

. -
Zonder beroep 

2 5 7 - eigenaars 
- renteniers 1 1 

- partio.llieren 

Vrije beroepen 
3 1 1 - medische beroepen 1 6 

- rechterlijke wereld 5 1 14 1 21 

- architecten 

Handel 
- groot- en ge1dhan:iel 5 3 1 9 

- kleinhandel 2 2 

- har~ca 1 1 

Irdlstrie 
- fabrikanten 2 2 4 

- in:]e.nirurs 2 2 4 

- bedienden 
- arbeiders J. 1 

Ambtenaren " bedienden 
- onderwijs en o.llblur 

6 1 5 12 
• hoo:] niVea.l 
• laag niVea.l 2 2 

- bEDrijven 
1 1 2 

• hoo:] niVea.l 
• laag niveau 

- kerkelijke functie 
- openbare aàn.& bestllUr 

3 9 2 14 
• hoog niveau 
• laag niveau 1 4 2 7 

- openb. orde·& veil1qh. 
3 2 1 6 

• hclc::g niveau 
• laag niveau 

- rechterlijke macht 
5 2 8 

• hocg niveau 1 

• laag niveal 

AmbachtsliErlen 
- weelde 2 2 4 

- voedin:r 5 1 6 

- klErlij 1 1 

- tulisraad 1 2 3 

- baJwvak 2 2 

!)ienstpersoneel 1 1 

Varia 1 1 

? 5 3 3 11 



Tabel : Het aantal Brugse studenten (Al, afkomstig ui t de 
verschillende lagen van de bevolking, ingeschreven 
aan de verschillend e universiteiten. 

~Universiteitskeuze Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ 
L Periode: 1900- 1913 I te Gent te Luik univ. te te Brussel 

Leuven 
Beroep van de vader~ A A A A 

Zonder beroep 
-eigenaars 6 1 
-renteniers 1 
-particulieren 1 

Vrije beroepen 
- med':' scne be roe~en 4 1 15 1 
-.rechterli j ke wereld 9 9 3 
-architecten 2 1 

Handel 
-groot- en geldhandel 14 13 
-kleinhandel 1 2 
-horeca 2 1 1 

Industrie 
-fabrikanten 1 3 
-ingenieurs 3 3 
-bedienden 
-arbeiders 1 

Ambtenaren & bedienden 
-onderwijs en cultuur 

.hoog niveau 12 1 1 1 

.1aag niveau 2 2 
-bedrijven 

.hoog niveau 2 5 

.1aag niveau 6 1 
~e~kelijke functie 1 

e administratie en b~stuur 
.hoog niveau 9 9 
.1aag niveau 12 4 

-openbare orde & veiligheid 
.hoog niveau 5 2 1 
.laag niveau 2 1 

- rec'1t erlijke macht 
.hoog niveau 2 1 2 1 
.laag niveau 

Ambachtslieden 
-weelde 5 3 1 
-voeding 5 4 1 
-kledij 4 4 
-huisraad 1 
-bolJWvak 2 1 

Dienstpersoneel 

Varia 

? 2 1 2 3 

111. 

otaal 

7 
1 
1 

21 
21 

3 

27 
3 
4 

4 
6 

1 

15 
4 

7 
7 
1 

18 
16 

8 
3 

6 

9 
10 
8 
1 
3 

8 
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. Tabel: Het aantal Brugse studenten (A) I afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking I ingeschreven aan de verschillende faa.1lteiten. 

Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale -.....stu~euze 
I Periode: 1817-1830 I en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 

l3eroep van <Ie vaaer-.....-.. 
Wijsbeg. heid 

A A A A A A 

-
Zonder beroep 
- eigenaars 2 1 3 
- renteniers 1 9 1 11 

- particulieren 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 1 1 3 5 
- rechterlijke wereld 6 6 

- archi t.ecten 1 1 

Handel 
- groot- en gel.dhardel 4 2 6 

- kleinhandel 1 1 
- horeca 

IIWstr1e 
- fam-!kanten 1 1 
- 1rqenieJrS 
- bedienden 
- arbeiders 

Ivnbtenaren , bedien:1en 
- onderwijs en OJltllur 

• hoog niveau 
• lCla'l niveau 

- bair1jven 
• hoog niveau 
• lCla'l niveau 

- kerkelijke functie 1 1 

- openbare aàn. & best:1lUr 
• hoog niveau 2 5 1 8 
• l.aaq niveau 1 4 5 

- openb. orde ·, veiligh. 
• hoog niveau 
• laag niveau 

- rechterlijke macht 
• hoo:.! niveau 1 16 17 
• lCla'l niveau 

Ivnbacht.sliErlen 
- weelde 
- voedirq 1 1 
- kledij 
- hJisraad 
- bOJWaK 

[)ienstpersQneel 

Varia 1 1 

? 2 6 3 1 12 



. Tabel: Het aantal Brugse studenten (A), afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking, in:]eschreven aan de verschillende fao..llteiten. 

-"Studiekeuze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

IPèriOO:: 1831-~840 1 en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 

Beroep van de v'äder ............... 
Wijsbeg. heid 

A A A A A A 

-
Zonder beroep 
- eigenaars 1 1 

- renteniers 2 5 1 1 9 

- partia.ll1eren 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 
- rechterlijke o,.,ereld 

2 2 - architecten 

Handel 
- groot- en geldharrlel 7 4 11 

- kleinhandel 1 1 

- horeca 1 1 

Irrlu str ie 
- fabr iXanten 1 1 

- 1rqeniwrs 
- bedienden 
- arbeiders 

Ambtenaren & bedienden 
- onderwijs en o..Iltllur 

• hco:] niVeal 
· laag niVeal 1 1 

- ba:lrijven 
• hco:] niVeal 
• laag niveau 

- kerkel1jke functie 
- openbare aàn. & bestllUr 

5 • hoog niveau 5 

• laag niveau 1 1 1 3 

- openb. orde ,& velligh. 
• hco:] niveau 
• laag niVeal 

- rechterlijke macht 
4 2 6 • hc::og niveau 

• laag n1Veal 

Ambachtslieden 
- weelde 1 1 

- lloed1rq 2 1 3 

- kledij 1 1 2 

- misraad 1 1 

- D:uwak 

~1enstpersQneel 

Varia 

? 3 1 4 

113 • 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolkin3', in:Jeschreven aan de verschillende faOllteiten • 

............ Studiekeuze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

Iperl~: 1841-1850 I en geleerd~ schappen kunde Scholen ? Totaal 

.Beroep van de v~ ............... Wijsbe:] . heid 
A A A A A A 

.. 
Zonder beroep 
- eigenaars 1 7 8 

- renteniers 1 1 2 

- partio .. llieren 1 1 

Vrije beroepen 
1 1 - medische beroepen 1 3 

- rechterlijke ~eld 1 6 1 8 

- arc:h1 tecten 

l!andel 
- groot- en geldhardel 1 4 1 1 2 9 

- kleinhandel 2 2 

- horeca 

IrWstrie 
- fabrikanten 2 2 
- 1.n;en1wrs 
- bedienden 
- arbeiders 

},mbtenaren " bedienden 
- ClI1à.er.i1j s en Ol 1 tuur 

• hocq niveau 
• laa; niveau 

- bEdrijven 
• hoog niveau 
• lila; niveau 

- kerkelijke functie 
- openbare aàn.' bestuur 

• hoog niveau 1 7 8 
• lila; niveau 1 3 1 5 

- openb. orde·' veiligh. 
• hoog niveau 1 1 

• laag niveau 
- rechterlijke macht 

• hoog niveau 8 6 
• laa; niveau 

Ambachtslie:1en 
- weelde 2 2 

- voed1rq 1 1 1 3 
- kledij 2 1 3 
- h.lisraad 1 1 

- bo..l ...... ak 1 1 2 

~ieru;tpersQneel 

Varia 1 1 

? 3 8 1 3 15 



Tak:.el: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillende faculteiten. 

-Studiekeuze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

I peri~ : 1851-1860 I en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 

Beroep van dë v~ __ Wijsbeg. heid 
A A A A A A 

Zorder beroep 
3 1 4 - eigenaars 

- renteniers 1 1 
- parti~l1eren 1 1 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 3 B 1 12 
- rechterlijke \o,el"eld 1 7 B 
- architecten 

Handel 
- groot- en geldharrlel 1 4 5 
- kleinhandel 1 1 
- hor~ca 1 1 

In:lustrie 
- f abr i.k.an ten 2 2 
- 1rqeniwr 5 
- bedienden 
- arbeiders 

lImbt.enaren & bedierden 
- onden!1js en culblur 

· hocq niVea.l 1 2 3 
· laag niVea.l 

- bedrijven 
• hocq niVea.l 
• laag niveau 1 1 2 

- kerkelijke fUnctie 
- openbare aàn. & bes tlJUr 

2 9 • hocq niveau 1 2 14 
· laag niveau 1 1 1 3 

- openb. orde ·' veiligh. 
1 2 • hocq niveau 3 

• laag niveaJ 
- rechterlijke macht 

3 • hocq niveau 3 

• laag niVea.l 1 1 

Mlbachtsl1erlen 
- weelde 1 2 3 
- voeding 1 1 1 3 
- kledij 1 1 
- l"Uisraad 1 1 2 

- b:uwak 1 1 

qien.stpersQneel 

Varia 1 1 

? 2 2 1 5 

115. 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevol..kin:J, in:Jeschreven aan de verschillende faculteiten. 

---studiekeuze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

!pericd;: 1861-1~ en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 
Wijsbeg. heid 

Beroep van de v ' .............. A A A A A A 

. 
Zonàer beroep 
- eigenaars 1 3 1 5 
- renteniers 3 3 
- partlCJl1eren 1 1 2 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 1 5 6 
- rechterlijke wereld 1 11 3 15 
- .u-ch1 tecten 

Handel 
- groot- en geldhar:del 2 3 1 2 3 11 
- kleinhandel 
- horaca 

Iràustrie 
- fabrikanten 1 1 2 
- 1rqen1eurs 
- bed1enden 
- arbeiders 

Ambtenaren '" bedienden 
- onderwijs en cultuur 

• hoo3 niVeaJ 2 2 

• laag niveaJ 
- bErlrijven 

• hoo3 niveaJ 1 1 

• laa:! niveau 1 1 

- kerkelijke functie 
- openbare w.& bestuur 

• hoo3 niveau 1 2 2 5 

• laag niveau 1 1 1 3 
- openb. orde·, veiligh. 

• hoo3 niveau 1 2 3 

• laag niveaJ 
- rechterlijke macht 

5 • hooq niveau 5 

• laag niveaJ 

Mlbachtslieden 
- ~lde 1 1 

- voed1rq 2 1 3 
- kledij 1 1 

- ruisraad 2 2 

- bcuwak 

[)ienstpersoneel 

Varia 

? 1 1 1 1 4 8 . 



Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillende faallteiten . 

Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale ........ stu~ekeuze 
1 Periode : 1871-188°1 en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 

Beroep van de vade r ............... 
Wijsbeg. heid 

A A A A A A 

. 
Zonder beroep 
- eigenaars 1 7 1 9 

- renteniers 
- partiaJlieren 

Vrije beroepen 
1 7 2 5 1 16 - medische beroepen 

- rechterlijke wereld 5 1 1 7 

- archi tect:.en 1 1 

Handel 
- groot- en geldhan:lel 3 1 3 7 
- kleinhandel 1 1 2 

- horaca 1 1 

Irrlustrie 
- fabr ikanten 1 1 
- irqeniwrs 
- k;ed1enden 
- arbeiders 

lvnbtenaren , bedierrlen 
- onderwi j 5 en cu 1 tllur 

• ~ niveaJ 1 2 3 

· laag niveaJ 1 1 2 

- be::lrijven 
• ~ niveaJ 2 2 

• laag niveau 4 4 
- kerkelijke functie 1 1 
- openbare ach. & bestllUr 

• hoog niveau 2 1 3 

• laag niveau 2 3 5 

- openb. orde·' veiligh. 
• hoog niveau 1 1 

• laag niveau 1 1 

- rechterlijke macht 
4 • hoog niveau 1 1 3 9 

• laag niveaJ 

An>bachtslie::len 
- weelde ' 2 1 1 4 

- yoedirq 3 2 1 6 
- kled.1j 
- huisraad 1 1 

- l:x:uwalt 1 1 

qienstpersQl\eel 

Varia 1 1 2 

? 2 2 4 

117. 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (A) I afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolkin] I in]eschreven aan de verschillende faa.1lteiten • 

....... Studiekeuze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

1 PeriOO:, 1881-1890 I en geleerd- schappen kunde ScOOlen ? Totaal 

Beroep van de v~ ............... Wijsbeg. heid 
A A A A A A 

Zorder beroep 
1 6 1 8 - eilJenaars 

- renteniers 1 1 

- partiQ.1l1eretl 1 1 

Vrije beroepen 
2 - medische beroepen 1 9 1 13 

- rechterlijke wereld 1 8 1 10 

- architecten 1 1 

Hardel 
- groot- en geldhan:lel 2 5 3 1 11 
- kle1.nhandel 1 1 2 
- horeca 1 1 1 3 

Irdustrie 
- fal:lr iJtanten 1 1 1 3 
- 1rqen1aJ.rS 
- bedienden 
- arbeiders 1 1 2 

hnbtenaren • tmie.rden 
- onderwijs en wltllur 

• hccq niVeal 1 2 4 7 

• laaq niVeal 3 3 
- ba:lr1jven 

3 • hccq niVea.I 1 4 

• laaq niveau 1 1 2 

- kerkelijke functie 1 1 

- openbare aàn.& besbJur 
2 5 • hoog niveau 1 2 10 

• laag niveau 1 1 

- openb. oItle ., veil1gh. 
5 1 1 1 8 • hocq niveau 

• laag niVeal 1 1 

- rechterlijke macht 
4 2 • hooJ niveaû 6 

• laa:] n.1 Veal 
hnbachtslia:l.en 
- weelde 1 1 i2 

- voedin:l 2 2 2 6 

- kledij 2 2 

- l'll1sraad 
- bo.Iwak 1 1 2 

~ienlitpersQCleel 

Varia 
? 1 2 1 1 5 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillende faallteiten. . 

--5tucUel<euze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

I Pericxl~: 1891-1900 I en geleerd- schappen kunde Scholen ? Totaal 

Beroep van de vàder ............... 
Wijsbeg . heid 

A A A A A A 

Zalder beroep 
- e1.g enaar s 6 1 7 
- renteniers 1 1 
- partia.llieren 

Vrije beroepen 
- medische beroepen 1 1 3 1 6 
- rechterlijke wereld 1 12 1 7 21 
- architecten 

H.ar&l 
- groot- en ge1Jihan:lel 5 4 9 
- kleinhandel 1 1 2 
- horaca 1 1 

Irdustrie 
- fabr ikanten 1 3 4 
- irqen1wrs 1 2 1 4 

- bedienden 
- arbeiders 1 1 

Ambtenaren 6 bedierxien 
- onderw1j s en cultuur 

· hoog niveaJ 2 2 1 3 4 12 
· laaj niVeaJ 1 1 2 

- balrijven 
• hoog niveaJ 2 2 
• laaj niveau 

- kerkelijke fUnctie 
- Cfe1'bare aàn. & bestuur 

• hoog niveau 10 2 2 14 
· laag niveau 1 2 1 1 2 7 

- openb. orde ·& veiligh. 
4 1 1 ti 

• hoog niveau 
• laag niveau 

- rechterliJke macht 
• hcog niveau 7 1 8 
• laag niveaJ 

Mlbachtslie::l.en 
- weelde 1 3 4 
- voedirq 5 1 6 
- kledij 1 1 
- h.li sr aad 1 2 3 
- bcuwak 2 2 

DienstpersQneel 1 1 

Varia 1 1 

? 1 6 1 3 11 
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Tabel: Het aantal Brugse studenten (Al, afkanstig uit de verschillende lagen van de 
bevolking, ingeschreven aan de verschillende faculteiten. 

--Stuctiel<euze Letter. Rechts- Weten- Genees- Speciale 

IPerJ.ode : 190L-1913 1 en geleerd- schappen kunde Scholen ? 

Beroep van de v~~ Wijsbeg. heid 
A A A A A A 

Zonder beroep 
6 1 - eigenaars 

- renteniers 1 

- partiallieren 1 

Vrije beroepen 
6 - medische beroepen 1 1 12 1 

- rechterlijke loEreld 3 15 1 2 
- architecten 3 

Handel 
- groot- en geldharrlel 10 2 7 8 
- kleinhandel 1 1 1 
- horeca 1 3 

Iroustrie 
- fabrikanten 1 3 
- iIBen1wrs 4 2 
- bedienden 
- arbeiders 1 

Ambtenaren , bedien:l.en 
- onderwijs en rultuur 

• hcx:Jg niveaJ 2 3 2 4 4 

· laa:l niveaJ 1 1 2 

- bEdrijven 
· hco:l niVeal 2 2 3 
• laa:l niveau 2 2 1 2 

- kerkelijke functie 1 
- openbare aàn.& bestuur 

• hcx:Jg niveau 12 1 5 
• laag niveau 2 5 1 4 4 

- openb. orde ·' veiligh. 
4 2 2 • hco:l niveau 

• laag niveau 2 1 

- rechterlijke macht 
2 • hoog niveau 1 3 

• laa:l niveau 
AlTlbachtsliErlen 
- weelde 1 3 1 2 2 
- \(oedirq 1 1 1 5 2 

- kledij 1 4 1 2 

- huisraad 1 

- bo.Jwvak 2 1 

DienstpersQ!leel 

Varia 

? 1 3 1 2 1 

, 
Totaal 

7 
1 
1 

21 
21 
3 

27 
3 
4 

4 
6 

1 

15 
4 

7 
7 
1 

18 
16 

8 
3 

6 

9 
10 

8 
1 
3 

8 
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Joseph 
Br.uQQe 11843 
K.U.L. 11861 
Or.Rechtsoeleerdheid 
Dir.Gas KATH 

I I I 
Jean Michel August 

Brugge I 1872 Bruoae 11877 BruaQe 
K.U.L I 1888 K.U.L I 1894 K.U.L. 

Advokaat lnaenieur Inaenieur 

Maurice Joseph 
BruQQe 11875 Brugge 11880 
K.U.L. I 1893 K.U.L./R.U.G. 11899 

Oir. Gas-electriciteit Ingenieur 
Bediende/KATH politiek 

.lp"n Bantiste 
Oostende 11766 

1 

Rentenier 
1 

Jean Baotiste 
Bruooe I 1815 
K.U.L. T 1835 
Niet oeslaaad 
Reder 

T 

Alphonse 
Bruoae 
K.U.L. 

Industrieel 

Thomas 
11884 BruQQe f 1890 
11902 K.U.L . T 1908 

Or. R.echtsgeleerdheid 
Benedicti Tner 

Henri Charles 
Brugge 11887 Brugge 
K.U.L. 11907 K.U.L. 
Nipt n"o:1"'",nn 

Particulier Landbouwer 

11850 I 
11870 

KATH 

11890 

11909 

.... 
~ 
~ 



Charles 
Torhout 11782 

I 

Notaris 

I 
I 

Carolus Jules 
Bruaae 11808 Bruaae 1 1810 
R.U.G. 11824 R.U.G. I 1826 

Notaris / Advokaat Advok.vrederechter LIB 

Auouste 
Bruaae 11859 
R.U.G. 11878 
Niet Geslaaad 

Auauste 
Bruaae 11811 
R.U.G. 11 826 

Advokaat/Notaris LIB 

I 
I 

Charles Alphanse 
Bruaae 11846 Bruaae 

R.U.G. 11864 V.U.B. 

Advokaat/Notaris Advokaat 

Louis 
BruQQe 11847 
R.U.G. 11866 
Inaenieur 
Dir. Buurtsooorwegen 

Albert 
Bruooe I 1890 
R.U.G. 11908 

Advokaat/Notaris 

r 18sn . 
I IA,;g 

Edmondp 
Bruooe 
R U_r. 

Advokaat 

r 18~1l 
I IR7'> 

...... 
l\.) 
w 



I 
Gustave 

Sruqqe J 1837 
V.U.S. 1856 

Apotheker LIS 

I 
I 

Gustave Charles 
Sruaae 1 1.866 Sruaqe 
V.U.S. 1 1882 R.U.G. 

Geneesheer Apotheker 

Raoul 
Bruqqe 
V.U.S. 

~otheker 

Ludovicus 
Vlisseqhem 11805 

I 

Apotheker 

I 
Louis 

Sruqqe 
V.U.S. 

Apotheker 

1868 
IlaS/j 

1 1894 
11912 

I 
I 1842 
I 1862 

I 
Henri 

SrLJgge 
K.U.L./V.U.S. 

Apotheker 

I 1845 
I 1864 

..... 
N 
tl:>. 
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Figuur 

I 
Caml11e 

Bruooe I 184'6 
K.U.L. I 1868 

Advokaat/eigenaar/poli i 

I 
Robert 

Bruooe 11883 
R. lLG . I 1903 
Niet oeslaaod 
Politicus 

- --

Anselme 
Brugge 11762 

I 

Rentenier / eioenaar 

I 
Anselme 

Brugge 11803 
R.U.G. 1 1823 

Advokaat/eigenaar /po11 lil 

I 
Julien -

Brugge 11844 
R.U. G. 1 1865 
Niet ~eslaaQd 
E~enaar/KATH politicus 

René 
BruQge , 1880 
K.U.L. -) 1899 

8osbouwkundia inoenieu[ 

~ 

I\J 
0'\ 
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·1nsenh 
I Bruaae 11144 

1 

No taris Particulier 
Rent enier 

Ludov i cus 
Bruaee J 1799 
R. L. 1 1818 
Niet Qeslaagd 
Rentenier/particulier 

I 
Jl l es 

Bruqqe 1 1826 
R.U .G. .1 1844 
Niet gesl aagd 
Elqenaar/LlB politicus 

I 
Louis 

BrlJgQf! 1 1855 
R.U.G. 11B74 
Industrieel inaenle~ 

I 
Gustave 

Bruaae 11B27 
R.U.G . 1 1844 
Niet QeslaaQ.d 
EiQenaar /LIB politicus 

I 
I 

Alber t 
Bruaae 1 1863 
R.U. L 1 lB81 
Dr. Rechtsaeleerdheid 

UWENHUYSE '""" 
l\J 
Cl.) . 



Figuur 

I 
Bonfils 

BruQoe 1 1854 
R. U.L. 1 1872 
Dr. Rechtsaeleerdheid 

De stamboom van de familie VERSTRAETE. 

Celesti n 
Brugge 11823 
K.U.L. 11845 

A~lokaat/vTedp. rer.h ter 
f>oJ it icus 

I 

Julien 
Bruqqe T 1857 
R.U.L. T 1875 

Vrederechter 

Geora es 
Bruooe 1 1889 
V.U.B. I 1907 
Dr. Rechtsaeleerdheid 
Nataris 

..... 
t,.) 

~ . 
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Bijlage 3 

Tabel 

socio-economische indeling van het ouderlijk milieu . 

Oe socio-economische afkomst van de Brugse studenten, 
ingedeeld volgens de vers chillende universiteiten. 

Hogere Burgerij Kleine Volks-
burgerij vld mi dden burgerij klasse ? 

kla<;ie 
A A A A A 

1817-1830 I" I I 1 1 
Rijksuniv. te Gent 28 23 2 11 
Rijksuniv. te Luik 1 5 
Rijksuniv. te Leuven 4 5 1 

1831-1840 I J I I I 
Rijksuniv. te Gent 21 13 2 2 2 
Rijksuniv. te Luik 1 . 1 
Rijksuniv. te Leuven 1 
Katholieke univ. Leuven 3 1 1 1 
Vrije univ. te Brussel 1 

1841-1850 J I I I I 
Rijksuniv. te Gent 13 15 5 6 5 
Rijksuniv. te Luik 8 2 
Katholieke univ. Leuven 5 4 2 1 2 
Vrije univ. te Brussel 3 9 6 

1851-1860 I I I I I 
Rijksuniv. te Gent 19 1 2 1 1 
Rijksuniv. te Luik 14 1 1 
Kathol ieke univ. Leuven 24 2 2 3 
Vrije univ. te Brussel 7 1 1 

1861-1870 I I I 1 I 
Rijksuniv. te Gent 29 4 1 3 2 
Rijksuniv. te Luik 6 3 
Katholieke univ. Leuven 20 1 2 2 
Vrije univ. te Brussel 4 1 1 

A aantal studenten 

Totaal 

64 
6 

10 

. 
40 
3 
1 
6 
1 

44 
10 
14 
18 

24 
16 
31 

9 

39 
9 

25 
6 

... ... 



Tabel De socio-economische afkomst van de Brugse studenten, 
ingedeeld volgens de verschillende universiteiten. 

Hogere Burgerij Kleine Volks-
burgerij vld midden burgerij klasse ? 

klasie 
A A A A A 

1871-1880 I I I I I 
Rijksuniv. te Gent 23 

, 
6 2 1 

Rijksuniv. te Luik 7 1 
Katholieke univ. Leuve 35 4 1 2 1 
Vrije univ. te Brussel 9 1 

1881-1890 I I I 1 I 
Rijksuniv. te Gent 30 8 6 4 3 
Rijksuniv. te Luik 6 2 1 
Katholieke univ. Leuve 34 3 1 3 1 
Vrije univ. te Brussel 11 1 2 

1891-1900 I I I 1 I 
Rijksuniv. te Gent 31 14 6 4 5 
Rijksuniv. te Luik 7 1 
Katholieke univ. Leuve 26 24 3 4 3 
Vrije univ. te Brussel 4 4 1 3 

1901-1914 I I I I I 
Rijksuniv. te Gent 40 54 10 7 2 
Rijksuniv. te Luik 3 1 
Katholieke univ. Leuve 44 31 10 6 2 
Vrije univ . te Brussel 5 4 2 3 

I I I I I 

A aantal studenten 

131. 

Totaal 

32 
8 

43 
10 

51 
9 

42 
14 

60 
8 

60 
12 

113 
4 

93 
14 
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Tabel De socio-economische afkomst van de Brugse studenten, 
ingedeeld volgens studierichting. 

Hogere Burgerij Kleine Volks-
burgerij vld midder burgerij klasse ? 

klas ie 
A A A A A 

1817-1830 \' I I I I 
Letteren & wijsbeg. 2 2 2 
Rechtsgeleerdheid 24 24 2 5 
Wetenschappen 
Geneeskunde 3 3 2 
Speciale scholen 
? 3 2 3 

1831-1840 I I I I I 
Letteren & wijsbeg. 2 
~echtsgeleerdheid 19 7 1 1 
Wetenschappen 1 2 
Geneeskunde 6 7 3 1 
Speciale scholen 2 
? 1 

1841-1850 I I I I I 
Letteren & wijsbeg . 4 2 2 
Rechtsgeleerdheid 19 19 5 2 7 
Wetenschappen 4 1 1 3 
Geneeskunde 1 3 2 3 3 
Speciale scholen 3 1 
? 

1851-1860 I I I I I 
Letteren & wijsbeg. 4 1 
Rechtsgeleerdheid 33 2 3 2 
Wetenschappen 3 2 3 I Geneeskunde 20 3 1 2 
Speciale scholen 2 1 
? 

1861-1870 Î I I I I 
Letteren & wijsbeg. 5 1 
Rechtsgeleerdheid 34 1 2 1 1 
Wetenschappen 2 1 
Geneeskunde 11 3 1 1 
Speciale scholen 10 3 1 4 
? 

A = aantal studenten 

Totaal 

6 
55 

8 

8 

2 
27 

3 
17 
2 
1 

8 
52 

9 
12 
4 

5 
40 

8 
26 

3 

6 
39 
3 

16 
18 



T~~el De socio-economische afkomst van de Brugse studenten, 
ingedeeld volgens studierichting. 

Hogere Burgerij Kleine Volks-
burgerij vld midder burgerij klasse ? 

klas$e 
A A A A A 

1871-1880 
,. , I , , 

Letteren & wijsbeg. 5 1 
Rechtsgeleerdheid 37 3 1 2 1 
Wetenschappen 5 
Geneeskunde 12 2 1 1 . 
Speciale scholen 17 3 1 
? 

1881-1890 
, , , , , 

Letteren & wijsbeg. 7 1 1 2 1 
Rechtsgeleerdheid 39 4 1 
Wetenschappen 4 2 4 2 
Geneeskunde 24 7 4 1 
Speciale scholen 7 1 2 2 
? 

1891-1900 I I I , , 
Letteren & wijsbeg . 2 3 1 1 1 
Rechtsgeleerdheid 36 20 6 5 
Wetenschappen 3 
Geneeskunde 11 4 4 2 
Speciale scholen 16 12 2 5 3 
? 

1901-1914 
, , , I , 

Letteren & wijsbeg. 2 10 1 2 1 
Rechtsgeleerdheid 44 31 4 6 3 
Wetenschappen 2 7 1 1 1 
Geneeskunde 19 19 3 3 2 
Speciale scholen 25 24 9 1 1 
? 

, , -1 1 
, 

A aantal studenten 

133. 

Totaal 

6 
44 

5 
16 
21 

12 
44 
12 
36 
12 

8 
67 

3 
21 
38 

16 
88 
12 
46 
60 
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Bijlage 4 De politieke overtuiging van de Brugse studenten en hun 
ouderlijk milieu. 

Tabel De politieke overtuiging van de Brugse studenten en hun 
ouderlijk milieu. 

Katholieke Liberaal ? 
~tude!' student student 

vader broer vader broer vader broer 

A K IL K L I A K L K Il A I(' 1I I( l Totaal 

1817-1830 

Rijksuniv. Gent 8 1 10 1 2 46 2 3 64 

Rijksuniv. Leuven 10 10 
Rijksuniv. Luik 2 1 2 1 1 5 
totaal 10 1 11 1 2 58 3 4 79 

1831-1840 

Rijksuni~. Gent 3 1 1 36 2 4 40 
Rijksuniv. Leuven 1 1 
Rijksuniv. Luik 4 4 
Kath.univ . Leuven 1 5 6 
Vrije univ.Brussel 1 1 
Totaal 3 1 2 47 2 4 52 

1841-1850 

Rijksuniv. Gent 3 4 2 37 2 1 44 

Rijksuniv. Luik 1 1 1 8 10 
Kath.univ. Leuven 4 3 2 8 1 14 
Vrije univ.Brussel 1 17 2 18 
Totaal 8 3 8 3 70 2 2 2 86 

1851-1860 

Ri,iksuni v. Gent 3 1 3 1 18 24 

Rijksuniv. Luik 2 1 14 1 16 
Kath.univ. Leuven 9 2 22 31 
Vrije univ.Brussel 1 1 3 1 1 5 1 9 
Totaal 13 1 2 1 8 1 2 1 59 1 1 80 

1861-1870 

Rljksuniv. Gent 4 1 6 1 29 2 3 3 39 

Rilksuniv. Luik 2 1 7 9 
Kath.univ. Leuven 14 3 1 10 1 2 1 25 
Vrije univ.Brussel 1 5 1 1 6 
Totaal 20 4 1 8 1 51 1 3 5 5 79 

A = aantal studenten ; K = aantal waarvan gekend is dat ze een katholieke over
tuiging hadden j L = aantal waarvan gekend is dat ze een liberale overtuiging 
hadden • 



Tabel De politieke overtuiging van de Brugse studenten en hun 
ouderlijk milieu. 

Katholieke Liberaal '? 
stllrlf'nt student student 

vader broer vader broer vader broer . 
A IK 11 K 1 IA IK l K I l A K IL K I I Tnt",,! 

1871-1880 

Rijksuniv. Gent 2 4 1 26 4 4 1 32 
Rijksuniv. Luik 8 1 8 
Kath.univ. Leuven 19 10 1 23 1 1 4 43 
Vrije univ.Brussel 10 10 
Totaal 21 10 5 1 67 1 5 8 2 93 

1881-1890 

RijkslJni v. Gent 2 . 49 1 A 2 1 51 
Rijksuniv. Luik , 9 1 9 
Kath.univ. Leuven 20 4 2 " 6 22 3 2 42 
Vrije univ.Brussel 14 1 14 
Totaal 22 4 2 · 6 94 4 6 4 1 116 

1891-1900 

Rijksuniv. Gent 4 1 2 2 54 2 3 4 3 60 
Rijksuniv. Luik 8 1 2 8 
Kath.univ. Leuven 22 4 12 38 .5 1 10 60 
Vrije univ.Brussel 12 1 12 
Totaal 26 5 14 2 112 8 7 14 3 140 

1901-1913 

Rijksuniv. Gent 20 1 5 3 90 113 

Rijksuniv. Luik 1 3 4 
Kath.univ. Leuven 26 3 6 66 9 9 92 

Vrije univ.Brussel 14 14 

Totdal 47 4 11 3 173 9 9 223 

A = aantal studenten i K = aantal waarvan gekend is dat ze een katholieke over
tuiging hadden i L = aantal waarvan gekend is dat ze een liberale overtuiging 
hadden • 
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Bij18ge 5 

Tebel IA 

1811- 1822 

1822-1821 

1821· 1832 

1832-1831 

1831-18112 

lat.2_18A1 

1at.1· 1852 

1852- 1857 

1851· 1862 

1862- 1861 

1867-1812 

1812-1817 

1817- 1882 

1882-18131 

1881- 11392 

1892-1897 

1897-1902 

1902- 1907 

1907-1912 

:912-19111 

Oe uni ve reiteits- en studtekeuze ven de studenten op 
lokael en netionael vlak. 

De verdelinq van de Bruqse studenten over de verschillende 
universiteiten 

RJjksunJv. i'l1jlc$l,I!'Ilv. iUjKsuoiv. "t'lOlie:';e 'I rl je unlv . Tonal 

te cent te Luik te Leuven 1"'" te Brussel 

te Leuven 

22 , 8 'I 

" 
, 1 " 

16 0 1 17 

" 
, 1 , 0 " 

11 0 • , 19 

" 
, , , " 

17 , 8 12 ., 
11 , 10 • )I 

15 8 " • " 
19 7 12 , ., 
21 • " 

1 " 
12 , 18 , 

" 
21 , " 

, 
" 

" • 17 10 " 
" 

, 29 , Ol 

" 
, 19 , 60 

" 
, " 8 82 

" 0 " 
, 60 

" 1 " 
, 10. 

21 , 10 , " 



Tabel lB l 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

1912-1914 

Het percentueel aandeel van de verschillende universitei
ten in het totaal aantal Brugse studenten. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

71.0% 3.2% 25.8% 

84.8% 12.1% 3.0% 

94.1% 0.0% 5.9% 

78.1% 12.5% 3.1% 6.3% 0.0% 

57.9% 0.0% 31.6% 10.5% 

59.1% 13.6% 13.6% 13.6% 

39.5% 14.0% 18.6% 27.9% 

35.5% 19.4% 32.3% 12.9% 

30.0% 16.0% 46.0% 8.0% 

44.2% 16.3% 27.9% 11.6% 

52.5% 10.0% 35.0% 2.5% 

30.8% 7.7% 46.2% 15.4% 

36.2% 8.6% 48.3% 6.9% 

44.6% 7.1% 30.4% 17.9% 

41.0% 4.9% 47.5% 6.6% 

53.3% 8.3% 31. 7% 6.7% 

42.7% 3.7% 43.9% 9.8% 

41. 7% 0.0% 50.0% 8.3% 

52.3% 0.9% 41.3% 5.5% 

56.8% 8.1% 27.0% 8.1% 
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Tabel 1B2 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

~912-1914 

Het percentueel aandeel van de verschillende universitei
ten in het totaal aantal studenten. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv . Katholieke Vr ije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

t e Leuven 

27.1% 37.4% 35.5% 

26.7% 35.9% 37.5% 

23.9% 34.2% 41. 9% 

23.7% 31.1% 25.2% 10.1% 10.0% 

24.5% 26.2% 33.2% 16.0% 

22.1% 29.0% 36.3% 12.6% 

20.0% 29.9% 31.9% 18.2% 

17.4% 32.0% 30.8% 19.9% 

14.8% 35.7% 31.1 % 18.4% 

18.4% 34.1% 28.7% 18.9% 

18.5% 27.7% 32.7% 21.1% 

17.0% 26.6% 33.6% 22.8% 

15.0% 25.9% 32.0% 27 .0% 

15.2% 26.2% 28.3% 30.3% 

14.2% 25.0% 30.6% 30.2% 

13.8% 26.2% 33.1% 26.9% 

14.8% 30.0% 35.3% 19.8% 

14.9% 33.7% 33.1% 18.3% 

15.2% 36.2% 31. 9% 16.8% 

15.2% 33.6% 32.9% 18.4% 
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l"i.;ruur IC: Het verloop van het totaal aantal Brugse studenten i nge 
schre ve n aan de verschillend e universiteiten van België . 
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riquur 101' Het pe r centueel aandeel van de verschillende uniyersitei
t en 1n het totaal aantal Sruqse studenten. 
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Figuur 102 Het verloop van het percentueel aandeel van de verschil
lende universiteiten in het totaal aantal ingesohreven 
studenten. 
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Tabel 2A 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837- 1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862- 1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1862-1667 

1687- 1692 

1892-1697 

1697- 1902 

1902-1907 

1907-1912 

:912-1914 

Oe verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan 
de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte over de ver
schillende universiteiten. 

Rijksuniv . Rijksuniv. F.ijksuniv. ~atl')oliekE '/rije unlv. To~aê>1 

te Gent te Luik te Leuven univ. te B!t;ssel 
te Leuven 

2 0 4 6 

0 0 1 1 

0 0 0 0 

1 0 0 2 0 3 

0 0 1 0 1 

2 1 0 0 3 

0 0 2 4 6 

1 1 1 0 3 

0 1 3 0 4 

0 1 1 1 3 

4 0 1 0 5 

0 1 0 0 1 

1 0 3 0 4 

2 1 . 2 3 6 

2 1 1 0 4 

0 0 3 0 3 

2 0 5 0 7 

0 0 1 1 2 

3 0 5 0 8 

3 0 1 0 4 



Tabel 2B1 

181 :'-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

i912-1914 

Het percentueel aandeel van de verschillende universi
teiten in het totaal aantal Brugse studenten, ingeschre
ven aan de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte. 

Rijksuniv. Rijksuniv . Rijksuniv . Katno!ieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

33.3% 0.0% 66.7% 

0.0% 0.0% 100.0% 

0.0% 0.0% 0.8% 

33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 

33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 

0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 

0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 

80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 

25.0% 12.~% 25.0% 37.5% 

50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 

0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 

37.5% 0.0% 62.5% 0.0% 

75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 
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Tabel 2B 2 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

1912-1914 

Het percentueel aandeel van de verschillende universi
teiten in het totaal aantal studenten, ingeschreven aan 
de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

23.5% 38.4% 38.0% 

19.9% 37.3% 42.8% 

6.3% 15.6% 78.1% 

7.2% 5.9% 53.7% 26.5% 6.7% 

18.2% 12.5% 56.7% 12.6% 

16.1% 20.1% 51. 3% 12.5% 

14.8% 27.8% 38.0% 19.5% 

9.9% 30.3% 42.8% 17.0% 

7.9% 31. 4% 43.1% 17.6% 

7.3% 30.5% 43.8% 18.3% 

9.1% 32.1% 36.9% 21. 9% 

9.1% 30.8% 37.6% 22.4% 

6.9% 29.8% 35.9% 27.4% 

8.9% 33,.6% 29.6% 27.9% 

9.7% 36.9% 30.9% 22 .4% 

12.4% 25.6% 39.5% 22.5% 

11.7% 22.3% 47.3% 18.6% 

11. 8% 24.2% 46.2% 17.7% 

10,6% 23.4% 49.0% 17.1% 

11. 4% 18.9% 48.4% 21.4% 



Figuur 2C 
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Figuur 2D1 : Het percentueel aandeel van de verschillende univers'i_ 
teiten in het totaal aantal Brugse stUdenten, ingèSChre_ 
ven aan de Faculteit van d,e Letteren en Wijsbegee,rte. 
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Figuur 202 : Het verloop van het percentueel aandeel van de verschil
lende universiteiten in he t aan t al i nsohrijvingen aan de 
Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte. 
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Tabel JA De verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, over de verschillende 
universiteiten. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Ka tholieke \'rije univ. Totaal 

te Gent te Luik te Leuven univ. te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 17 1 3 21 

1822-1827 22 4 0 26 

1827-1832 14 0 1 15 

1832-1837 12 2 1 0 0 15 

1837-1842 8 0 3 1 12 

1842-1847 15 1 5 5 26 

1847-1852 13 4 3 6 26 

1852-1857 4 4 5 3 16 

1857-1862 5 3 13 3 24 

1862-1867 6 2 8 2 18 

1867-1872 8 2 9 1 20 

1872-1877 5 2 5 1 13 

1877-1882 7 3 14 4 28 

1882-1887 9 1 6 1 17 

1887-1892 8 2 18 2 30 

1892-1897 13 1 10 2 26 

1897-1902 16 1 13 7 37 

1902-1907 11 0 11 2 24 

1907-1912 25 0 18 4 47 

~912-1914 9 0 3 1 13 



Tabel 3B
1

: Het percentueel aandeel van de ve r schil l ende univer s iteiten 
in het totaal aantal Brugse studenten , ingeschreven aan de 
Faculteit van de Rechtsge l eerdheid. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv . KathOlieke Vrije univ . 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 80.9% 4.8% 14.3% 

1822-J827 84.6% 15.4% 0.0% 

1827-1832 93.3% 0.0% 6.7% 

1832-1837 80.0% 13.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

1837-1842 66.7% 0.0% 25.0% 8.3% 

1842-1847 57.7% 3.8% 19.2% 19.2% 

18:'7-1852 50.0% 15.4% 11. 5% 23.1% 

1852-1857 25.0% 25.0% 31. 2% 18.7% 

1557-1862 20.8% 12.5% 54.2% 12.5% 

1862-1867 33.3% 11.1% 44.4% 11.1 % 

1867-1872 40 . 0% 10.0% 45.0% 5.0% 

1872-1877 38.5% 15.4% 38.5% 7 . 7% 

1877-1882 25.0% 10.7% 50 . 0% 14 . 3% 

1882-1887 52.9% 5.9% 35 . 3% 5 . 9% 

1837-1892 26.7% 6.7% 60 . 0% 6 . 7% 

1892-1897 50.0% 3.8% 38.5% 7.7% 

1897-1902 43.2% 2.7% 35.1% 18.9% 

1902-1907 45.8% 0.0% 45.8% 8 . 3% 

1907-1912 53.2% 0.0% 38.3% 8.5% 

~912-1914 69.2% 0.0% 23 . 1% 7 . 7% 
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Tabel 3B
2

: Het percentueel aandeel van de verschillende universiteiten 
in het totaal aantal studenten, ingeschreven aan de Facul
teit van de Rechtsgeleerdheid. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 24.7% 41. 0% 34.4% 

1822-1827 24.4% 38.0% 37.6% 

1827-1832 27.6% 38.9% 33.6% 

1832-1837 25.9% 36.0% 20.3% 6.2% 11.7% 

1837-1842 13.8% 24.6% 31. 8% 29.8% 

1842-1847 13.9% 26.7% 40.2% 19.2% 

1847-1852 17.4% 26.9% 32.6% 23.0% 

1852-1857 18.7% 23.8% 32.7% 24.8% 

1857-1862 12.9% 26.0% 37.2% 24.0% 

1862-1867 13 .1% 25.3% 33.4% 28.2% 

1867-1872 11. 7% 21. 8% 34.0% 32.5% 

1872-1877 12.4% 21. 3% 36.2% 30.0% 

1877-1882 15.4% 22.4% 32.6% 29.6% 

1882-1887 15.0% 24.6% 27.8% 32.5% 

1887-1892 14.5% 26.0% 30.0% 29.6% 

1892-1897 11. 2% 27.2% 35.4% 26 . 3% 

1897-1902 13 .4% 22.5% 41. 6% 22.6% 

1902-1907 13.1% 25.6% 42.0% 19.2% 

1907-1912 12.5% 29.5% 43.5% 14.5% 

~912-1914 11.5% 27.8% 39.9% 20.8% 
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Figuur )c , liet verloop van het totaal aantal Bruqse studenten, ingeschre
ven aan de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid van de verschil
lende universiteiten. 
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Figuur 301: ~et percentueel aandeel van de verschillende universiteiten 
in het totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid •. 
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Fi guur J0 2 : Het verloop van het percentueel aandeel van de verschillende 
u ni versiteiten in het aantal ins chrijvingen i n de ~aculteit 
van de Rechtsgeleerdheid . 
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Tabel 4A: De verdelir.g van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Faculteit van de Wetenschappen, over de verschillende uni'" 
versiteiten. 

Ri j kSI.r i v. lU j l<suniv . R..ijksuniv . Katholieke Vrije unlv . Totaal 

tI: Ger:~ te Luik te Leuven univ. te Brussel 

te Lèuven 

1817-1822 0 0 1 1 

1822-1827 1 0 0 1 

1827-1832 0 0 0 0 

1832-1837 2 0 0 0 0 2 

1837-1842 0 0 2 1 3 

1642-1847 1 4 0 1 6 

1647-1852 0 0 0 0 0 

1852-1657 2 0 0 0 2 

1857-1862 3 0 3 0 6 

1662-1867 0 0 1 0 1 

1867-1872 1 0 0 0 1 

1872-1677 0 0 0 1 1 

1877-1862 4 1 3 0 6 

1882-1867 3 0 0 3 6 

1887-1892 2 0 0 1 3 

1692-1697 3 0 0 0 3 

1897-1902 1 0 1 0 2 

1902-1907 1 0 1 0 2 

1907-1912 4 0 0 0 4 

:912-1914 4 1 0 1 6 

, . 
. '" ...... 
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Tabel 4B
1

: Het percentueel aandeel van de verschillende universiteiten in 
het totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de Faculteit 
van de Wetenschappen. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 0.0% 0.0% 100.0% 

1822-1827 100.0% 0.0% 0.0% 

1827-1832 0.0% 0.0% 0.0% 

1832-1837 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1837-1942 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 

1942-1947 16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 

1847-1952 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1852-1957 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1857-1962 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1962-1967 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

1967-1972 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1972-1977 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

1977-1992 50.0% 12.5% 37.5% 0.0% 

1882-1997 50.0% O.G% 0.0% 50.0% 

1887-1892 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 

1892-1897 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1897-1902 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1902-1907 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1907-1912 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

i912-1914 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 



156. 

Tabel 4B
2

! Het percentueel aandeel van de verschillende universiteiten 
in het totaal aantal studenten, ingeschreven aan de Faculteit 
van de Wetenschappen. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 34.9% 31. 5% 33.7% 

1822-1827 28.6% 37.9% 33.6% 

1827-1832 13 .3% 65.2% 21.4% 

1832-1837 13.6% 71. 9% 0.0% 5.5% 9.0% 

1837-1842 34.4% 19.4% 31. 6% 14.6% 

1842-1847 25.4% 29.9% 35.9% 9.4% 

1847-1852 22.1% 29.4% 34.2% 14.4% 

1852-1857 22.6% 32.1% 28.2% 17.2% 

1857-1862 19.6% 19.2% 43.1% 18.2% 

1862-1867 17.5% 21. 6% 39.5% 21.4% 

1867-1872 9.7% 25.5% 39.4% 25.3% 

1872-1877 7.8% 29.2% 38.6% 24.4% 

1877-1882 8.3% 27.5% 34.6% 29.5% 

1882-1887 11. 9% 27.5% 26.6% 34.0% 

1887-1892 13.1% 24.5% 25.3% 37.1% 

1892-1897 11. 9% 37.2% 23.0% 27.9% 

1897-1902 7.7% 52.5% 23.9% 15.9% 

1902-1907 6.0% 59.8% 20.0% 14.2% 

1907-1912 5.1% 63.2% 17.7% 14.0% 

1912-1914 5.7% 59.7% 19.4% 15.11% 



Figuur 4C: Het ver loop van het totaal aantal Brugse studenten , ingeschre 
ven aan de Faeu1t eit VIl1l de Wetenschappen vlln de verSChillende 
unlversl tel t en , 

, , , -. 
1 • • 
• , , -,;. ' . .. ; 

i 
, 

." ...•.. 
g l . .,; ..•. , 
I 1 .. "." .. : 

: .. ,.;, .. t .... ;x, 
;, " , 

î ~ ... ,.:".; . 
.\ 

", 

11 ..... ' : " · , """.,~ " 
~ • I ; [ .tu·,w· .,/ • 
; 
5' ~ , , 
· , ,W'·l": , 

~ 
, 

:1>1·:t>· 

, 
.~ " 

I ''''.'M1 ! 
lta:· :"' ' i 

t " u 

• ""·lm !' .. \ , 
;; ,m·,,,' .... 
~ ,,,,.:tC7 
~ , ,g.,"" , " " 

1 :te,·"" ". , ... ml·"" • 

157 . 



158. 

Figuur 401 : 
Het percentueel qandeel van de verschillende un i versiteiten 
in het totaal aantal Brugse studenten, i ngeSChreven aan de FaCUlteit van de Wetenschappen . 
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E'iguur 4D
2

: liet verloop van het percentueel aandeel van de verschillende 
universiteiten in het aanta l i nschrijvingen aan de E'aculteit 
van de \oJetenschappen. 
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Tabe l SA: De verdeling va n de Br ugse s~uden ten, i ngeschreven aan de Facul
t ei t van d e Gene e s kund e, ove r de v erschillend e univer si~ei~en. 

Rijksuniv. ":!jl..slJI".iv. Rljksu:"liv. ' atholieke vr ije unly . lotaal 

ti, Cent te Luik te Leu"en ~jv . te Brussel 

t e Leuven 

IS17- IS22 , 0 0 , 
lS22- 1827 , 0 0 , 
1827- 1832 2 0 0 2 . 
1832-IS}7 10 2 0 0 0 12 

1 8n-1S~2 1 0 0 0 1 

1842_1S47 , 0 1 0 , 
1847-IS52 , 1 , 2 la 

1852- 1857 , 1 , 1 , 
1851- 1862 6 2 , 1 1) 

1862- 1867 6 0 2 2 la 

1867- 1872 , 1 2 0 6 

1872-1877 2 0 , , 11 

1877-1882 1 0 6 0 , 
1882- 1887 , 2 6 , 20 

1887_1892 11 0 , 0 15 

1892_1897 la 1 2 2 15 

1897- 1902 
, 0 , 0 6 

1!m2- 1907 , 0 la • 1 15 

1!m7- 19i2 12 0 11 2 25 

:9!2 · 1~1/j 1 0 , 1 6 



Tabel 5B
1

: Het oercentueel aandeel van de verschillende universiteiten 
in h~t totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Faculteit van de Geneeskunde. 

Ri~Ksuni\l. Rijksuniv. RijKsuniv. Katnolieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

;'817-1822 100.0% 0.0% 0.0% 

1822-1827 100.0% 0.0% 0.0% 

1827-1832 100.:1% 0.0% 0.0% 

1832-1837 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

1837-1842 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1842-1847 75.0% O.C% 25.0% O.C% 

181;7-1852 40.0% 10.0% 30.0% 20.0% 

i852-1857 33 . 3% 1:.1 % 44.4% 11.1% 

1557-1862 46.1% 15.4% 30.8% 7.7% 

1852-1867 60.0% C.8% 28.0% 20.0% 

1867-1872 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% 

1872-1877 18.2% 0.0% 45.4% 36.10% 

1877-1882 14.3% C.O% 85.8% 0.0% 

1882-1887 45.0% 10.0% 30.0% 15.0% 

1887-1892 73.3% 0.0% 26.7% 0.0% 

18'12-:597 66.7% 6.7% 13.3% 13.3% 

1897-1902 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1902-19C7 26.7% 0.0% 66.7% 6.7% 

19G7-1912 48.0% 0.0% 44.0% 8.0% 

:"7:~-~714 16.7% O.J% 66.7% 16.7% 
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Tabel SB
2

: Het perce~tueel aandeel van de verschillende universiteiten in 
het totaal aantal studenten, ingeschreven aan de Faculteit van 
de Geneeskunde. 

Rijksuniv. Rijksuniv. RiJksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 29.9% 34.5% 35.6% 

1822-1827 39.9% 30.3% 29.8% 

1827-1832 39.8% 29.5% 30.7% 

1832-1837 30.2% 27.3% 24.1% 6.7% 11.6% 

1837-1842 28.6% 29.6% 27.0% 14.8% 

1842-1847 25.7% 29.2% 30.7% 14.3% 

1847-1852 23.7% 26.2% 31.6% 18.5% 

1852-1857 17.4% 26.0% 31.9% 24.8% 

1857-1862 14.8% 24.8% 34.4% 26.1% 

1862-1867 15.9% 20.2% 36.9% 27.0% 

1867-1872 13 .3% 20.0% 39.0% 27.7% 

1872-1877 11. 0% 20.2% 38.6% 30.3% 

1877-1882 10.8% 19.5% 34.8% 34.9% 

1882-1887 12.1% 17.9% 33.1% 36.9% 

1887-1892 12.7% 18.2% 30.5% 38.6% 

1892-1897 11.7% 18.6% 30.6% 39.2% 

1897-1902 14.9% 17.8% 36.5% 30.8% 

1902-1907 12.5% 18.6% 40.9% 28.0% 

1907-1912 11.0% 19.1% 44.6% 25 . 2% 

:912-1914 11. 5% 19.0% 47.4% 22.1% 



Fi guur SC: liet verloop van het t o taal aantal Bruqlul studenten, ing eschre
ven aan de Faculteit van de Geneeskunde van de verschillende 
univ e r a l tei ten. 
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Figuur 50 1 , 
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liet percentueel aandeel van de ve r schillende univ ersiteiten 
in het totaal aantal Br ugse studenten, ingeschreven aan de 
Faculteit van de Geneeskunde . 
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Tabel 6A, De verdelinq van de Bruqse studenten , inqeschreven aan de 
Speciale scholen , over de ver schillende un i vers iteiten. 

RJJItS!J."\!V. "~~<~~h. ;;!J .. sunlv. ii~ncl:f>;'f :rlje uni '" i,:., •. 

t~ [;yt te :Ou!k t e Leuven .... iv. te Brussel 
t e LelNCf' 

,3:1· !Sn 

1922-IS27 

!927. )SJ2 

ISn· UIH 0 0 0 

1837-18"'2 2 0 2 

;5.:.2·1841 , 0 , 
;e~7·:ó52 0 I I 

1552- la57 I 0 I 

::~7. !:~2 I 2 J 

!~~':·le67 
, , 0 11 

15f7-1812 , I 2 • 
1872·1877 , 0 • 0 IJ 

1877. 1582 • I 2 0 11 

18i!2· 1887 2 0 J 0 , 
1897· 1592 2 0 , I 9 

ISn- :S97 • J , 0 IJ 

1597·!9;:;2 IJ 2 " I JO 

19:12· \907 9 0 , I " 
llr.7· 1Ji2 IJ I 11 0 " 
. ~::;,.: s-\a 

, 2 2 0 • 



Tabel 6B1 , Het percentueel aandeel van de verschillende universiteiten 
in het totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Speciale Scholen. 

Rijksuniv. Rijksuniv. Rijksuniv. Katholieke Vrije univ. 

te Gent te Luik te Leuven universiteit te Brussel 

te Leuven 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 - -

1837-1842 100.0% 0.0% 

1842-1847 100.0% 0.0% 

1847-1852 0.0% 100.0% 

1852-1857 100.0% 0.0% 

1857-1862 33.3% 66.7% 

1862-1867 63.6% 36.4% 0.0% 

1867-1872 62.5% 12.5% 25.0% 

1872-1877 38.5% 0.0% 61. 5% 0.0% 

1877-1882 72.7% 9.1% 18.2% 0.0% 

1882-1887 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 

1887-1892 22.2% 0.0% 66.7% 11.1% 

1892-1897 46.1 % 23.1% 30.8% 0.0% 

1897-1902 43.3% 6.7% 46.7% 3.3% 

1902-1907 52.9% 0.0% 41.2% 5.9% 

1907-1912 52.0% 4.0% 44.0% 0.0% 

:912-1914 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 
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181 7- 1622 

1622-11327 

1827-16J2 

16J2- 18J7 

16J7- 1642 

1662-1647 

1847_1852 

1852-1857 

1857-1562 

:i3!i2-1867 

laó7-1i372 

lil72-1877 

1877-1882 

1S62-1887 

1887- 1892 

1892-1897 

1897-19:12 

1902-1907 

1%1-1912 

: n2-191Q 

Het percentueel aandeel van de ver schil lende universiteiten 
in het totaal aantal studenten, ingeschreven aan de Speciale 
Scholen . 

Ai jksunlv . Aijksunlv. Aljksuniv. KathoUeke Vrije unI,... 

te Cent te LuIk ( - ) te LCl.ven univers1te1t te Brussel 
te LN'ien 

60.'. 39.5" 

H. ,. 64. 5. 

45.7!I; 54 . '" 

H.8" 66.211; 

20.511; 79.511; 

17.3!l 82.7. 

J 1. '" 65.0. 3.7. 

39.8" 40.8" 19.5" 

311 . 9" 34 . 211 22.4" 6.5" 

JO.7S J2 .111. 2J.7" IJ.2\1: 

JO.1 " H.J" 22.211; IA. 5" 

211. '" 31 . 7" 27.011; 16.5" 

25.5" '0. 1" 29 . 111; 15 . 311; 

25.2" JA. '" 27.U 12.9" 

27.5" }4. "I 26.1" 11 . 7" 

31.9" }7.9" 18. 71. 11 .5" 

J2.n }'.a 19.9" 12.1" 

( 0 ) Vanaf '0 juni 189' werden de speciale scholen In deLe univer 
siteit omgevormd tot fakulteit der technIsche wetenschappen. 
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Figuur 6C: llet verlOOp van het totaal aantal Brugse studenten, l.ngeschreven 
/lan de Speciale Scholen van de verschillende universiteiten . 
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Figuur 6°1 : 
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Het perce ntueel aandeel V1n de verschillende universiteiten 
1n het totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de 
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Figuur 602: Het verloop van het percentueel aandeel van de verschillende 
universiteiten in het aantal lnschrijvingen aan de Speciale 
Scholen . 
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Tabel 7A: Het totaal aantal Brugse studenten, ingeschreven aan de ver
schillende faculteiten en Speciale Scholen van alle universi
teiten samen. 

1817-1822 6 21 3 31 

1822-1827 26 5 33 

1827-1832 0 15 0 2 17 

1832-1837 3 15 2 12 32 

1837-1842 1 12 3 2 19 

1842-1847 3 26 6 4 5 44 

1847-1852 6 26 0 10 43 

1852-1857 3 16 2 9 31 

1857-1862 4 24 6 13 3 50 

1862-1867 3 18 10 11 43 

1867-1872 5 20 6 8 40 

1872-1877 1 13 11 13 39 

1877-1882 4 28 8 • 7 11 58 

1882-1887 8 17 6 20 5 56 

1887-1892 4 30 3 15 9 61 

1892-1897 3 26 3 15 2 11 60 

1897-1902 7 37 2 6 2 28 82 

1902-1907 2 24 2 15 0 17 60 

1907-1912 8 47 4 25 24 109 

1912-1914 4 13 6 6 2 6 37 



Tabel 7B
1

: Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan 
de verschillende faculteiten of scholen. 

1817-1822 19.3% 67.7% 3.2% 

1822-1827 3.0% 78.8% 3.0% 

1827-1832 0.0% 88.2% 0.0% 

1832-1837 9.4% 46.9% 6.2% 

1637-1842 5.3% 63.2% 15.8% 10.5% 

1842- 1847 6.8% 59.1 % 13 .6% 11. 4% 

1847-1852 13.9% 60.5% 0.0% 2.3% 

1852-1857 9.7% 51.6% 6.4 % 3.2% 

1857-1862 8.0% 48.0% 12.0% 6.0% 

1862-1867 7.0% 41. 9% 2.3 % 25.6% 

1867-1872 12.5% 50.0% 2.5 % 20.0% 

1872-1877 2.6% 33.3% 2.6% 33.3% 

1877-1882 6.9% 48.3% 13.8% 19.0% 

1882-1887 14.3% 30.4% 10.7 % 8.9% 

1887-1892 6.6% 49.2% 14.7% 

1892-1897 5.0% 43.3% 25.0 3.3% 18.3% 

1897-1902 8.5% 45.1% 2.4 7.3 2.4% 34.1X 

1902-1907 3.3% 40.0% 3.3 25.0 0.0% 28.3% 

1907-1912 7.3% 43.1% 3.7 22.9 0.9% 22.0% 

1912-1914 10.8% 35.1% 16.2 16.2 5.4% 16.2" 
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b 1 7 Het percentage studenten, ingeschreven aan de verschil-
Ta e B2 : 

lende faculteiten of scholen. 

1817-1822 21.6% 38.1% 12.8% 27.6% 

1822-1827 30.3% 34.2% 15.1% 20.4% 

1827-1832 26.2% 34.1% 13.4% 26.3% 

1832-1837 17.8% 32.5% 12.9% 36.2% 0.6% 

1837-1842 25.2% 23.7% 19.3% 20.0% 11.9% 

1842-1847 28.8% 26.1% 16.4% 17. 2% 11.5% 

1847-1852 25.1% 31.7% 16.7% 19.4% 7.2% 

1852-1857 19.7% 33.3% 14.0% 23 . 6% 9.5% 

1857-1862 11.0% 28.5% 15.8% 25.9% 18.7% 

1862-1867 10.0% 26.5% 12.8% 25.4% 25.4% 

1867-1872 10.2% 26.0% 15.4% 23.6% 24.8% 

1872-1877 9.2% 24.5% 15.7% 23.8% 26.8% 

1877-1882 12.7% 23.9% 21.4% 21.1% 20.8% 

1882-1887 12.8% 24.2% 23.4% 23.3% 16.0% 0.3% 

1887-1892 11.9% 23.1% 22.7% 26. 1% 13.5% 2.7% 

1892-1897 11.9% 19.5% 18.9% 28.4% 4.2% 13.7% 3.2% 

1897-1902 10.3% 17. 8% 21.2% 21.5% 8. 7% 16.7% 3.1% 0.6% 

1902-1907 10.5% 16.2% 22. 9% 16.7% 10.2% 19.2% 2.3% 1.2% 0.7% 

1907-1912 10.5% 17.9% 23.4% 15.9% 10. 5% 17.3% 2.5% 0.9% 1.1% 

1912-1914 10. 2% 20. 5% 22.6% 15. 8% 9. 5% 17.1% 2.7% 0.9% 1.1% 
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Figuur 7e: Het verloop van het to'taal aantal Brugse studenten 
ingeschreven aan de verschillende faculteiten en Spe
ciale Scholen van alle universiteiten samen. 
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Figuur 70
1

: Het verloop van het percentage Brugse studenten , in
geschreven aan de verschillende faculteit.en en Speciale 
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I'.. .... Figuur~Ol verloop van he t percentage studenten , ingeschreven voor de verschillende studie

richtingen , berekend in procent van het totaal aantal studenten (landelijk gemiddelde) . 
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Tabel 8A: De verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan 
de Rijksuniversiteit te Leuven, over de verschillende 
faculteiten. 

1817-1822 4 3 0 8 

1822-1827 0 0 0 1 

1827-1832 0 1 0 0 

1832-1837 0 1 0 0 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

1912-1914 



Tabel 8B
l

: Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan 
de verschillende faculteiten of scholen van de Rijksuni-

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

1912-1914 

versiteit te Leuven. 
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Tabel 8B
2

: Het percentage studenten, ingeschreven aan de verschillende 
faculteiten of scholen van de Rijksuniversiteit te Leuven. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 

1842-1847 

1847-1852 

1852-1857 

1857-1862 

1862-1867 

1867-1872 

1872-1877 

1877-1882 

1882-1887 

1887-1892 

1892-1897 

1897-1902 

1902-1907 

1907-1912 

1912-1914 

22.8% 36.6% 12.8% 27.9% 

34.5% 35.3% 13.6% 16.6% 

44.3% 27.3% 7.5% 20.8% 

33.6% 27.3% 0.0% 39.1% 



Tabel 9A: Oe verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Katholieke universiteit te Leuven, over de verschillende 
faculteiten en Speciale Scholen. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 2 0 0 0 2 

1837-1842 1 3 2 0 6 

1842-1847 0 5 0 6 

1847-1852 2 3 0 3 El 

1852-1857 1 5 0 4 10 

1857-1862 3 13 3 4 23 

1862-1867 1 8 2 0 12 

1867-1872 9 0 2 2 14 

1872-1877 0 5 0 5 8 18 

1877-1882 3 14 3 6 2 28 

1882-1887 2 6 0 6 3 17 

1887-1892 18 0 4 6 29 

1892-1897 3 10 0 2 4 19 

1897-1902 5 13 3 14 36 

1902-1907 1 11 lü 7 30 

1907-1912 5 18 0 11 11 45 

1912-1914 1 3 0 4 2 10 
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• 
Tabel 9B

1
: Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan de 

verschillende faculteiten of scholen van de Katholieke 
universiteit te Leuven. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1837-1842 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 

1842-1847 0.0% 83.3% 0.0% 16.7% 

1847-1852 25.0% 37.5% 0.0% 37.5% 

1852-1857 10.0% 50.0% 0.0% 40.0% 

1857-1862 13.0% 56.5% 13.0% 17.4% 

1862-1867 8.3X 66.7% 8.3% 16.7% 0.0% 

1867-1872 7.1% 64.3% 0.0% 14.3% 14.3% 

1872-1877 0 . 0% 27.8% 0.0% 44.4% 
• 

1877-1882 10. 7% 50.0% 10.7% 7.1% 

1882-1887 11.9% 35.3% 0.0% 17.6% 

1887-1892 3.4% 62.1% 0.0% 20.7% 

1892-1897 15.8% 52.6% 0.0% 21.1% 

1897-1902 13.9% 36.1% 2.8% 38.9% 

1902-1907 36.7% 3.3% 33.3 23.3% 

1907-1912 11.1 40.0 0.0% 24.4 24.4% 

1912-1914 30.0% 0.0% 40.0 20.0% 



Tabel 9B
2

: Het percentage studenten, ingeschreven aan de verschillen
de faculteiten of scholen van de Katholieke universiteit 
te Leuven. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 65.3% 13.4% 7.4% 13.8% 

1837-1842 43.0% 22.3% 18.4% 16.2% 

1842-1847 40.7% 28.8% 16.0% 14.6% 

1847-1852 30.5% 32.4% 17.9% 19.2% 

1852-1857 27.6% 35.3% 12.8% 24.4% 

1857-1862 15.3% 33.9% 22.1% 28.8% 

1862-1867 15.3% 30.8% 17.8% 32.7% 3.4% 

1867-1872 11.6% 27.1% 18.6% 28.2% 14.7% 

1872-1877 10.3% 26.4% 18.1% 27.3% 17.9% 

1877-1882 14.3% 24.3% 23.1% 22.9% 15.4% 

1882-1887 13.4% 23.8% 21.9% 27.3% 12.5% 1.1% 

1887-1892 12.0% 22.7% 18.8% 25.9% 11.9% 8.7% 

1892-1897 14.2% 20.9% 13.0% 26.3% 15.8% 9.8% 

1897-1902 13.8% 20.9% 14.4% 22.1% 19.9% 8.8% 

1902-1907 14.7% 20.6% 13.7% 20.7% 23.3% 7.1% 

1907-1912 16.1% 24.4% 13.0% 22.2% 16.4% 7.8% 

1912-1914 15.1% 24.8% 13.3% 22.8% 16.1% 8.0% 

183. 
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Figuur 801 : 
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liet verloop van het percentage aan Brugse studenten , 
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totaal aantal Bruggelingen in die universiteit . 
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F 1 guu 1'80a: Verloop van het percentage studenten, ln'gesChreven voor de verschillende s tLJdJ.erichting 
en aan de Rljksuniversite i t ~ te Leuven (A) en de Katholieke universiteit te Leuven(B) 
berekend in procent van 1 het \ totaal aan Lal studenten , i ngeschreven te Leuven . 
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187. 

Tabel lOA: De verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Rijksuniversiteit te Gent, over de verschillende faculteiten 
en Speciale Scholen. 

1817-1822 2 17 0 3 22 

1822-1827 0 22 5 28 

1827-1832 0 14 0 2 16 

1832-1837 1 12 2 10 0 25 

1837-1842 0 8 0 2 11 

1642-1847 2 15 3 5 26 

1847-1852 0 13 0 4 0 17 

1852-1857 4 2 3 11 

1857-1862 0 5 3 6 15 

1862-1867 0 6 0 6 7 19 

1867-1872 4 8 1 3 5 21 

1872-1877 0 5 0 2 5 12 

1877-1882 7 4 8 21 

1882-1887 2 9 3 9 2 25 

1887-1892 2 8 2 11 2 25 

1892-1897 0 13 3 10 6 32 

1897-1902 2 16 3 13 35 

1902-1907 0 11 4 9 25 

1907-1912 3 25 4 12 13 57 

1912-1914 3 9 4 1 4 21 
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Tabel lOB
l

, Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan de 
verschillende faculteiten of scholen van de Rijksuniver
siteit te Gent. 

1817-1822 9.1% 77.3% 0.0% 13.6% 

1822-1827 0.0% 78.6% 3.6% 17.9% 

1827-1832 0.0% 87.5% 0.0% 12.5% 

1832-1837 4.0% 48.0% 8.0% 40.0% 0.0% 

1837-1842 0 . 0% 72.7% 0.0% 9.1% 18.2% 

1842-1847 7.7% 57.7% 3.8% 11.5% 19.2% 

1847-1852 0 .0% 76.5% 0.0% 23.5% 0.0% 

1852-1857 9.1% 36.4% 18.2% 27.3% 9.1% 

1857-1862 0.0% 33.3% 20.0% 40.0% 6.7% 

1862-1867 0.0% 31.6% 0.0% 31.6% 36.8% 

1867-1872 19.0% 38.1% 4.8% 14.3% 23.8% 

1872-1877 0.0% 41.7% 0.0% 16.7% 41.7% 

1877-1882 4.8% 33.3% 19.0% 4.8% 38.1% 

1882-1887 8.0% 36.0% 12.0% 36.0% 8.0% 

1887-1892 8.0% 32.0% 8.0% 44.0% 8.0% 

1892-1897 0.0% 40.6% 9.4% 31.3% 18.8% 

1897-1902 5.7% 45.7% 2.9% 8.6% 37.1% 

1902-1907 0.0% 44.0% 4.0% 16.0% 36.0% 

1907-1912 5.3% 43.9% 7.0% 21-1% 22.8% 

1912-1914 14.3% 42.9% 19.0% 4.8% 19.0% 



189. 

Tabel 10B2 : Het percentage studenten, .ingeschreven aan de verschillende 
faculteiten of scholen van de Rijksuniversiteit te Gent. 

1817-1822 18.6% 34.6% 16.5% 30.3% 

1822-1827 21.3% 31.6% 16.2% 30.9% 

1827-1832 9.1% 39.3% 8.6% 42.9% 

1832-1837 5.5% 35.6% 9.1% 48.2% 1.6% 

1837-1842 18.7% 13.5% 27.0% 23.3% 17.5% 

1842-1847 21.2% 16.5% 18.8% 20.0% 23.5% 

1847-1852 18.5% 28.3% 18.3% 22.8% 12.1% 

1852-1857 11.2% 35.8% 18.2% 23.7% 11.1% 

1857-1862 6.0% 25.0% 21.0% 26.1% 22.0% 

1862-1867 4.0% 18.8% 12.0% 22.0% 43.2% 

1867-1872 5.1% 16.5% 8.0% 17.0% 53.3% 

1872-1877 5.0% 17.9% 7.3% 15.4% 54.5% 

1877-1882 5.9% 24.6% 11.9% 15.3% 42.4% 

1882-1887 7.5% 23.9% 18.3% 18.6% 31.6% 

1887-1892 8.2% 23.7% 21.1% 23.4% 23.6% 

1892-1897 10.8% 15.9% 16.2% 24.1% 33.1% 

1897-1902 8.2% 16.1% 11.0% 21.5% 43.2% 

1902-1907 8.3% 14.3% 9.2% 14.2% 53.9% 

1907-1912 7.3% 14.7% 7.9% 11.6% 58.5% 

1912-1914 7.7% 15.5% 8.5% 12.0% 56.5% 
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Figuur lOC: Het verloop van het aantal Brugse studenten, ingeschreven 
aan de verschillende faculteiten en Speciale Scholen van 
de Rijksuniversiteit te Gent. 
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191. 

Het verloop van het percentage aan Brugse studenten, inge
schreven aan de verschillende faculteiten of scholen van 
Rijksuniversiteit te Gent, i n procent van het to'taal aan
tal Brugse studenten, ingeschreven te Gent . 
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Figuur 10~: Verlaap van hel per r.e ntage studenten, ingeschreven vaor de verschillende studip. 
richtingen aa n de Hijksuniversitpit te Gent , berekend jn orocent van het totaal 
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TabelllA: De verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Rijksuniversiteit te Luik, over de verschillende facultei
ten en Speciale Scholen. 

1817-1822 0 0 0 

1822-1827 0 4 0 0 4 

1827-1832 0 0 0 0 0 

1832-1837 0 2 0 2 0 4 

1837-1842 0 0 0 0 0 0 

18L!2-18L.7 4 0 0 6 

1847-1852 0 4 0 6 

1852-1857 4 0 0 6 

1857-1862 3 0 2 2 8 

1862-1867 2 0 0 4 7 

1867-1872 0 2 0 4 

1872-1877 2 0 0 0 3 

1877-1882 0 3 0 5 

1882-1887 0 2 0 4 

1887-1892 2 0 0 0 3 

1892-1897 0 0 1 2 5 

1897-1902 0 0 0 2 3 

1902-1907 0 0 0 0 0 0 

1907-1912 0 0 0 0 

1912-1914 0 0 1 0 2 3 
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Tabel 11B
1

: Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan de 
verschillende faculteiten of scholen van de Rijksuniversi
teit te Luik. 

1817-1822 0.0% 100 .0 0.0% 0.0% 

1822-1827 0.0% 100.01 0.0% 0.0% 

1827-1832 

1832-1837 0.0% 50. 0.0% 50.0% 0.0% 

1837-1842 

1842-1847 16.7% 16.7 66.7% 0.0% 0.0% 

1847-1852 0.0% 66. 7 0.0% 16.7% 16.7% 

1852-1857 16.7% 66. 7 0.0% 16.7% 0.0% 

1857-1862 12.5% 37. 5 0.0% 25.0% 25.0% 

1862-1867 14.3% 28. 6 0.0% 0.0% 57.1% 

1867-1872 0.0% 50. 0 0.0% 25.0% 25.0% 

1872-1877 33.3% 66. 7 0.0% 0.0% 0.0% 

1877-1882 0.0% 60 . 20.0% 0.0% 20.0% 

1882-1887 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1887-1892 33.3% 0.0% 0 . 0% 0.0% 

1892-1897 0.0% 20. 0.0% 20 . 0% 40. 0% 20.0% 

1897-1902 0 . 0% 33.3 0.0% 0.0% 66 . 7% 

1902-1907 

1907-1912 0.0% 0.0 0 . 0% 0. 0% 100.0% 

1912-1914 0 .0% 0.0 33.3% 0 .0 66 . 7% 



195. 

'l'abel 11B
2

: Het percentage studenten, ingeschreven aan de verschillende 
faculteiten of scholen van de Rijksuniversiteit te Luik. 

1817-1822 22.6% 42.0% 10.1% 25.3% 

1822-1827 30.6% 36.3% 15.9% 17.2% 

1827-1832 16.0% 38.7% 23.5% 21.8% 

1832-1837 4.2% 37.9% 25.7% 31.4% 0.8% 

1837-1842 12.1% 22.3% 14.2% 22.6% 28.9% 

1842-1847 20.0% 24.2% 16.9% 17.4% 21.5% 

1847-1852 22.8% 28.5% 16.4% 16.8% 15.8% 

1852-1857 18.8% 24.8% 13.9% 19.0% 23.5% 

1857-1862 9.8% 20.7% 8.4% 18.0% 43.1% 

1862-1867 8.9% 19.7% 8.1% 15.1% 48.2% 

1867-1872 11.9% 20.4% 14.3% 17.0% 36.4% 

1872-1877 10.7% 19.6% 17.3% 18.0% 34.4% 

1877-1882 14.6% 20.7% 22.7% 15.8% 26.1% 

1882-1887 16.4% 22.7% 24.6% 16.0% 20.3% 

1887-1892 17.6% 24.0% 22.2% 18.9% 17.2% 

1892-1897 11. 7% 20.5% 27.2% 20.1% 15.7% 4.8% 

1897-1902 7.8% 13.3% 37.0% 12.8% 29.1% 

1902-1907 7.6% 12.3% 40.6% 9.3% 30.3% 

1907-1912 6.8% 14.7% 40.9% 8.4% 29.2% 

1912-1914 5.8% 17.0% 40.2% 8.9 28.2% 
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Figuur 11C : Het verloop van het aan'tal Brugse studenten , ingeschreven 
aan de verschillende faculteiten en Speciale Scholen van de 
Rijksuniversiteit te Luik . 
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Het verloop van het percentage aan Brugse studenten , inge
schreven aan de verschillende faculteiten en Speciale Scho
len van de Rijksuniversiteit te Luik , berekend in procent 
van het totaal aantal Brugse studenten te Luik . 
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Figuur1tbi Verloop van het percentage studenten, ingeschreven voor de verschillende studie
richtingen aan de Rijksuniversiteit te Luik , berekend in procent van het totaal 
aantal s t udenten , ingeschreven te Luik . 
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Tabel 12A: De verdeling van de Brugse studenten, ingeschreven aan de 
Vrije universiteit te Brussel, over de verschillende facul
teiten en Speciale Scholen. 

le17-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 0 0 0 0 0 

1837-1842 0 0 2 

1842-1847 0 5 0 6 

1847-1852 4 6 0 2 12 

1852-1857 0 3 0 4 

1857-1862 0 3 0 4 

1862-1867 2 0 2 5 

1867-1872 0 1 0 0 1 

1872-1877 0 1 4 0 6 

1877-1882 0 4 0 0 0 4 

1882-1887 3 3 3 0 10 

1887-1892 0 2 0 4 

1892-1897 0 2 0 2 0 4 

1897-1902 0 7 0 0 8 

1902-1907 2 0 5 

1907-1912 0 4 0 2 0 6 

1912-1914 0 0 3 

199. 
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Tabel 12B
1

: Het percentage aan Brugse studenten, ingeschreven aan de 
verschillende faculteiten of scholen van de Vrije universi
teit te Brussel. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 

1837-1842 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 

1842-1847 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 

1847-1852 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 

1852-1857 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 

1857-1862 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 

1862-1867 20.0% 40.0% 0.0% 110.0% 

1867-1872 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

1872-1877 0.0% 16.7% 16.7% 66.7% 0.0% 

1877-1882 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1882-1887 30.0% 10.0% 30.0% 30.0% 0.0% 

1887-1892 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 

1892-1897 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

1897-1902 0.0% 87.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

1902-1907 20.0% 40.0% 0.0% 20 .0% 20.0% 

1907-1912 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 

1912-1914 0.0% 33.3% 33.3% 33 . 3% 0.0% 
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Tabel 12B
2

: Het percentage studenten, ingeschreven aan de verschillende 
faculteiten of scholen van de Vrije universiteit te Brussel. 

1817-1822 

1822-1827 

1827-1832 

1832-1837 13.4% 32.2% 13.7% 40.7% 

1837-1842 20.0% 43.7% 17.9% 18.4% 

1842-1847 28.2% 39.6% 12.6% 19.6% 

1847-1852 26.8% 40.1% 13.2% 19.9% 

1852-1857 16.9% 41.2% 12.1% 29.9% 

1857-1862 10.5% 37.0% 15.5% 37.0% 

1862-1867 9.7% 39.5% 14.5% 36.3% 

1867-1872 10.7% 40.0% 18.5% 30.9% 

1872-1877 9.0% 32.5% 16.8% 31.5% 10.2% 

1877-1882 13.0% 26.1% 23.4% 27.3% 10.2% 

1882-1887 11.8% 26.0% 26.3% 28.4% 7.6% 

1887-1892 8.9% 22.6% 27.8% 33.4% 7.3% 

1892-1897 10.0% 19.2% 19.2% 41.3% 10.3% 

1897-1902 9.7% 20.2% 17.1% 33.4% 16.7% 2.9% 

1902-1907 10.1% 17.1% 17.6% 25.6% 18.8% 6.7% 4.0% 

1907-1912 10.7% 15.5% 19.4% 23.9% 19.0% 5.0% 6.6% 

1912-1914 11.9% 23.1% 18.8% 18.9% 17.4% 4.6% 5.5% 
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riguur 12C: Het verloop van het a6n~al Brugse studenten, ingeschreven aan 
de vcrsch1l1endll faculte iten ilO Speciale Scholen van dil vrije 
universiteit te BrusseL 
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Fi gllllr 1201: He t verloop van he t percentage aan B.rllgse stllden t en, inge
schreven aan de verschillende faclllteiten en scholen van 
de Vri j e llniversi teit te Bru s sel . 
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Figuur 12°2: Ve r loop van het percentage studenten, ingeschreven 
voor de verschillende s tudie r ich t i ngen aan de Vrije 
univers iteit t e Brussel, berekend in procent van he t 
totaa l aantal s tudenten , ingeschreven te Brusse l . 
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Tabel 13: De globale verdeling van de studenten over de faculteiten 
en Speciale Scholen van de verschillende universiteiten, 

181 7-1~22 

l~n-18]7 1 ~.8% I 8.'% I •.•• I 8." 

18]7-1837 I 2. 1% 19.4% 1 2.1% 110.3' 

1832-1837 I l.~% I 8.30 12.5% 111.0% 10.4% 

1837-1842 I '.5' 1 3.3% 1 6.7% 15." I '.3X 

1842-18'7 I • . 7S 1 3.6% 1 '.21< 1 4.4% I ~.21< 

18.7-1852/ J.8' 1 5.5' 1 J." 14.50 12.~, 
1852-1857 1.9' 6.2' 3.7' '.1' 1.9% 

18"-186, 1 0.91 1 3.7' I J.I' 13.8' 1 3.3' 

186~-1867 I 0.7% 13." 1 2.2' 1 '.1' 17.91 

1867-1872 I 0.9' I 3.OS 1 1." 1 3.2' I 9.9' 

Il.OS I 13·OS I 5·" 1 6 .2~ 
5." 13." 8.1' 7.50 

1.2> !l.8' 8.1' 9.8' 

3.7>15.9113'''15.91 
5.8' 7.0% 4.9' 5.OS 

6.8' 8.5' 4.9' 5.0' 

6.OS I 7.9'1 '."1 6.1' 

3.5'1 7."1 3.0ll 6.4% 

3.OS I 6." I 2.8' 1 5.2' 

3."1 5." 1 4.0% 1 4.7' 

1872-1877 0 .8' 3.0' 1.7> 2.6% 9.2' 2.9' 5.7> 4.6' 4.8' 

1877-1882 0.9\ J.7' l.S' 2. 3' 6 .4' 3.8' 5.4' 5.9% 4.1% 

1882-1887 1.2> 3.6' 2.8% 2.91 0.9% 4.3' 5.91 6.4% 4.21< 

1887-1892 1.2' 3._' 3.0' 3." 3." 4 . U 6.0' 5.5' 6.8% 

Hj I~'- l ·) ton Kilthollt~ke uf\ i ... ~rsiteit 

13.6,' 1 12.9~>"I 5.0\'1 6.1" 

lB.7%· 11.1I"· ~.:" •• B.5"· 

0.2" I 8.4%" 6.9"· 9.9"· 
5.3~ 1.91 1.01 1.91 

7.61 111.'% 7.4' 6.U, 5."1 

6.7> 11"" 1
1rJ

.
s
, 1

5
'8'1

5
'" 

14.7" 9.7% 10.4" 5.7% 6.2' 

7.6' 8.4% 11.01 4.0\ 7.51 

IS"' I .. 8'llll . s~ 16·"19.0~ 
16.5' ~.4:t B.~' ~.l' 9.~' I LO% 

10.01 3.8l 8.8':\ 6.1% 9.21 4.8':\ 

9.1\ I 3.5' I 8.9% I 6.0% I 9.2% I 6.0\ 

6.8% 1 4.6% 1 7.8' I 7." I 7.3' I 4.9' 

1." I 3.6S I 1." I 3." 

'.21< 1 7.1% 1 2.8' 1 3.0% 

'.6' 5.OS 1.6' 2." 

4.8' I 7." I 2." I 3.7' 

'.0% I 8.2'1 2. 5'1 5. 8• 

1.9\ 6.91 2.91 6.8% 

1.8' I 7.50 I 2." I 6.8' 

2.2% I 8." I 3.9' I 6.50 

2.1'17.4' I ,.9' 1 7. 2'1 2.,. 

'.5% 7.1' 6.3' 7." 2.8' 

5." I 3.8% I 6. 71 1 6 .2> \ 7.71 ! 3.5t I 0.31. I '.6' 1 7
.
9

' 18.os I 8.61 12
.'" 

/.j.,,, 3.7" 6.9' 5.81 7.9' 3.n 2.7$ 2.7' 6.9" B."" lO.m; 2.21 

1892-1897 11.5' 1 2.2> 1 2.21< 1 3.,. 14.6' I 3.1SI 5 .•• 17.2>15.,. 1 4.2%11.21 1 _."1 6.9.1 '.3.1 8.7% 1 5.7>13.2> 1 2.7%15.7>1 5.2' l iLa 12.7% 

la97-1902 1 1.2% 12"% 1 1.6" '.2> / 6 ' ' ''2'3'j' ·0%11I.l'l 3.8'1 a.7% 
1901-1907 1.21< 2.1% 1." 2.1' 8.0' 2.5' '.2' 13.7' 3.1% 10.2% 

1907-1912 l.I' 2.2% 1.7> 1.8\ 8.9% 2.4% 5.3' 1'.8' 3.0% 10.5% 

1912-19l' I 1.2> I 2.41 I 1." I 1.8' I a.6\ 2.0%1 5." I D.5. 1 '.OS I 9.5' 

4.9'1 7._%, 5.1" 7.a, , 7.OS 13.1' 1 1.9' " .OS I , .. % '6.", ,.,. , 0.6% 

A.St 6.81 .Q.S% 6.8' 7.7" 2." 1.9" '.U 3.2' A.7" ,.ût. 1.21 I 0.7' 

5.1% 1 7.8'14.2>17.1'15.7> 1 2''' 1 1.8'12.6'13." 14.0' 1 ,.2'1 0.9l/l.t' 

5.0\ 8.<% 4." 7.5% 5.3% 2.7' 2.7> 4.3% 3.5% 3.5' 3.2' 0.91 LIS 

I'v 
Cl 
V, 
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Bijlage 6: Het aantal seminaristen in alle seminaries en in het 
Brugs seminarie. 

~ANT~L SfMIN~RIS'EN IN ALLE SEMINARIES EN IN HET BRUGS SEMINARIE 

PER !ODE 1 2 3 

absoluut absoluut 1%van kol.2 absoluutl%van kol.3 I$ven kol.3 
aantal aantal t.o.v. kol.l aantal t.o.v. ko1.2 t.o.v. kol.l 

1830-1835 1458 152 I 10,42 % 33 * I 5,64 % ** 

1835-1840 884 157 I 17,76 % 12 I 7,64 % 

1840-1845 1043 148 14,19 % 6 4,05 " '" 
1845-1850 907 95 i 10,47 % 8 i 8,42 % 

1850-1855 823 100 I 12,15 % 8 8 % 

1855-1860 822 135 16,42 % 10 7,41 % 

1860-1865 903 134 I 14,84 % 8 5,97 % 

1865-1870 963 144 

i 
14,95 % 11 7,64 % 

1870-1875 1061 182 17,15 % 21 11,54 % 

1875-1880 1229 186 I 15,13 % 17 9,14 % 

1880-1885 1140 176 15,44 % 10 5,68 % 

1885-1890 1171 127 I 10,84 % 8 6,30 % 

1890-1895 1386 153 I 11,04 % 11 7,19 % 

1895-1900 1500 205 13,67 % 23 11,22 % 

1900-1905 1202 135 I 11 ,23 % 8 I 5,93 % 

1905-1910 1169 142 12,15 % 18 i 12.68 % 

I 1910-1914 923 118 13,23 % 6 5,08 % 

VERDUIDELIJKING VAN DE TABEL 
~. 70taal aantal intredes in de grootseminaries. 

70t en met 1839 : Brugge, Gent, Mechelen, Luik, Doornik. 

Val'laf 1840 ook Namen. 

2. Totaal aantal intredes te Brugge in Groot Seminarie 

ingeschreven. 

3. 70taal aantal Bruggelingen te Brugge in Groot Seninarie 

ingeschreven. 

(. ) in 1830 ook nog Bruggelingen te Gent ingeschreven 

meegerekend. 

(*~) is berekend t.O.V. gemiddeld aantal in Seminarie 

van Brugge en Gent 

Het gemiddeld aantal tussen 1830-34 : 86,6% 

Dus 6,6 is 5,64% van (30,4 + 86,6=) 117. 

I 2,26 % 

i 1,36 % 

0,57 % 

i 0,88 % 

I 0,97 % 

1,22 % 

I 0,89 % 

1,14 % 

j 1,98 % 

I 1,38 % 

0,88 % 

i 0,68 % 

i 
0,79 % 

1,53 % 

i lJ,67 % 

1,54 "' 
I 

.. 
0,67 % 



Fiquur 1411
1

: Het aantal seminaristen in alle seminaries (grafiek. 1), 
in het Brugs seminarie (grafiek 2) en het aantal Brugge
lingen 1n dit seminarie (grafiek. 3). 
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FiguU E" 14A2 : Het veE"ioop van het peE"~entage seminaE"i sten dat ingeschE"e 
ven is aan het 8E"ugs seminaE"ie (grafiek I) en van de semi
n,uhten afkomstig uit 8E"ugqe (gE"aflek 2). 
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Bijlage 7: 

[[N Vf1lCf.lIJKL'I!; V~~ HrI ~~,r~L BIHJCSr U\;IVrRSlrrIISSrU()j\' If \ Hf! 'ti J .\,lJ"~1 

BkUCSr Sf.HINAAI SI[N. 

PfAtODf ~A~IÄl UNtVf.RSIIAIHrN ~ANI"l SrHI N~IUSHN 10r~AL 

absoluul 8b~oluul 8b~o!uul I UtIl"'! 83"l&1 IIHr'llal 

1817-1 822 " JO .. 
1822-1827 H 12 Ol 

1821- 18)2 11 " Ol 

18J2-18n " 11 Ol 

18H-1842 19 lZ " 1842-1647 .. , " 
L 847-1 8~2 Ol lZ " 
18~2-1 8$7 'I , J7 

18H-1862 >0 11 'I 

1862-1867 Ol 11 ou 
1867-1872 " I' " 1872-1877 " I' " 1877-1882 " 18 " 1882-IB87 " , " 1987-1892 ' I • " 1892-1997 " 20 SU 

1897_1902 82 21 10; 

1902_1907 " 2J " 1907_1912 109 10 11' 
1912-191Q " • " 
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Figuur L5 : Het verloop van het percentage Brugse universiteits
studenten e n Brugse seminari s t en berekend 't.O .V. het 
totaal aanta l Brugse s tudenten . 
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Figuur 16: Een vergelijking van het aantal Brugse unive'rsiteits
studenten met hët aanta~ Brugse seminaristen. 
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Bij l aqe 8: 

Atheneum 

periode 

1819-JO 
1830-40 
1840-50 
18 50-60 
1860-70 
1810 -80 
1880-90 
1890- 1900 
1900-1 9 10 
1910- 191 4 

gemiddeld aantal leerlinqen 

7 , 86 
1,11 
',l 
',l ',' 6,78 
7,' 
',4 
', 2 
',5 

St. - Lodew1jklcolleqe 

periode 

1838-40 
1840-50 
1850-60 
18 60- 10 
1870 -80 
1880- 90 
1890-1900 
1900-191 0 
1910-1914 

gemiddeld aantal leerlinqen 

11 
6 , 67 
8, 12 

10,2 
',5 
6,15 

12, 25 
19,22 
20 



Figuur 17: Het aantal leerlingen in het Koninklijk Atheneum 
en het St.-Lodewijkscollege te Brugge 
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Bijlage 9: De universiteits- of seminariekeuze van de leerlingen 
uit het St. -Lodewijkscoll.ege en het Koninklijk Athe
neum te Brugge. 

Tabel 14: De universiteits- of seminariekeuze van de leerlingen 
uit het Koninklijk Atheneum te Brugge. 

1819-1830 
1830-1840 
1840-1850 
1860-1870 
1870-1880 
1880-1890 
1890-1900 
1900-1910 
1910-1914 

totaal aantal 
leerlingen 

gemid. /jaar 

7,86 
7,11 
6,30 
8,80 
6,78 
7,60 
9,40 
8,20 
6,50 

leerlingen die 
naar de universi
teit gaan 
gemid./jaar 

2,71 
2,33 
2,00 
3,30 
2,88 
3,10 
3,00 
3,40 
3,50 

leerlingen die 
naar het seminarie 
gaan 
gemid . /jaar 

2,00 
0,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Tabel 15: De universiteits- of seminariekeuze van de leerlingen 
uit het St.-Lodewijkscollege te Brugge. 

1838-1840 
1840-1850 
1850-1860 
1860-1870 
1870-1880 
1880-1890 
1890-1900 
1900-1910 
1910-1914 

totaal aantal 
leerlingen 

gemid./jaar 

11,00 
6,67 
8,12 

10,20 
9,50 
6,75 

12,25 
19,22 
20,00 

leerlingen die leerlingen die 
naar de universi- naar het seminarie 
teit gaan gaan 
gemid./jaar gemid./jaar 

1,00 
0,83 
2,00 
1,80 
3,50 
2,50 
4,75 
8,33 
3,50 

1,00 
1,40 
2,00 
3,80 
3,00 
0,75 
3,50 
3,44 
1,00 
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Figuur 18: De universiteits- of seminariekeuze van de leerlingen 
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Figuur 19 : De universiteits- of semlnariekeuze van de leer~ingen 
uit het St .-Lodewijkscollege te Brugge, berekend vol-
gens het gemiddeld a antal leerlingen per jaar (A) of 
in verhoudi ng tot het totaal aantal i ngeschreven leer-
l inge n (8) • ... ... ... F- t» 
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Tabel 16: De universiteits- en studierichtingskeuze van de leer
lingen uit het Brugs Koninklijk Athene~m en het 
St.-Lodewijkscollege 

Koninkli_~k Atheneum St. Lodewijkscollege 

"0 "0 

~ 
• .-< C Ol • .-< C 
Ol Ol ..... Ol Ol .... .r: ..... .... .r: ..... 

Ol "0 C a Ol "0 C 0 
Ol .... Ol .r: Ol .... Ol .r: c Ol Q) D. Q) u ái ~ Q) D. Q) U 

Q)0l Ol D. "0 til Q) D. "0 til 
.D ..... ro C .D ..... ro C 

C til Ol .r: :::J Q) 
ái·~ 

Q) .r: :::J Q) 
Q) • ....., Ol U .Y ..... Ol U .Y ..... 
..... .-< til til til ro ..... ..... ., til VI til ro ..... 
Q) '" 

..... C Q) • .-< ro 
Q) '" 

..... C Q) • .-< en ..... .r: Ol Ol u en ..... .r: Q) Q) u ro ..... u ..... C Ol ..... ..... u ...., C Q) ..... 
Ol Q) Q) Q) D. 0 Q) Ol Q) Q) D. .~ 

-' 0:: :s: Cl In I- -' 0:: :s: Cl tf1 ~ 

1871-1880 

Rijksul"liv. Gent 3 6 I 3 2 9 23 1 1 
Rijksuniv. Luik 1 3 1 5 
Kath.univ. Leuven 2 10 2 6 1 21 
Vrije univ.Brusse 2 2 1 1 
Totaal 4 9 3 4 10 30 2 10 3 7 1 23 

1881-1890 

Rijksuniv. Gent 8 3 11 6 28 2 4 3 2 11 
Kath.univ . Leuven 1 1 2 2 11 1 8 1 23 
Vrije univ.Brusse 1 1 1 3 
Totaal 2 9 3 12 7 33 4 15 4 10 1 34 

1891-1900 

Rijksuniv. Gent 1 6 3 6 4 20 9 2 1 12 
Rijksuniv. Luik 1 1 4 6 
Kath.univ. Leuven 1 1 1 3 4 10 '3 II :;:3 
Vrije univ.8russe 1 1 2 3 3 
Totaal 2 9 3 8 9 31 4 22 5 12 43 

1900-1913 

Ri.:ksuniv. Gent 2 14 3 4 14 37 2 22 4 8 8 44 

Rijksuniv. Luik 2 2 
o<atn.univ. Leuven 1 1 7 24 20 10 61 
Vrije univ.Brusse 5 2 7 1 1 
Tecaal 2 19 3 6 17 47 9 47 4 29 18 106 
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Bijlage 10: 

Tabel 17: De universiteits- en studierichtingskeuze van de leer
lingen uit het Brugs Koninklijk Atheneum en het 
St.-Lodewijkscollege 

Koninklijk Atnen!~um St. Lodewijkscolleg~ 

TI TI 
Ol ..... C Ol . .... C ...., Ol 2i 

...., Ol QJ 
.... L: .... L: ..... 
(!J TI C 0 Ol TI C 0 

~ ? .... QJ L: (IJ .... (IJ L: 
(IJ a. e. u COl Ol "- Ol U 

'" a. ~ 
or. OlQ) Ol a. TI <1\ 

D - '" .D ..... :u c 
ái·~ :L -5 ~ 2i c V1 Ol L: ::J QJ 

u· (IJ • ....., Ol U .Y ..... ......... en V1 "' re ..... ........ V1 ~ lil co ..... 
Ol " 

...., c (IJ ..... co (IJ" 
...., (IJ ..... co ...., n Q; (l; c co ...., L: Cf (IJ '-' co ...., a; C (IJ ...., ...., u ~ c (IJ ...., 

(IJ (IJ 0- a. G (IJ (IJ (IJ (IJ a. 0 
...J cr: 3 co lfl >- ...J cr: 3 co J1 >-

1817-1830 

RijkSLlniv. Gent 1 17 4 22 

1831-1840 

Rij.(suniv. Gent 1.3 i :C . ? ' . . ~b 

Rijksuniv. Luik 1 I 2 

Katn.univ . Leuven 1 1 
Totaal 15 1 l. L 29 

l841-1850 

Rijksuniv. Gent 10 3 2 15 3 3 6 
Rijksuniv. Luik 1 1 1 1 

Kath.univ. Leuven 2 2 2 2 4 

Vrije univ.Brusse 1 3 2 6 1 1 2 
Totaal 1 15 3 3 2 24 1 7 5 13 

1851-1860 

Rijksuniv. Gent 1 5 2 6 1 15 1 1 
Rijksuniv. Luik 1 5 1 7 1 1 2 

Kath.univ. Leuven 1 1 1 8 1 5 15 

Vrije univ.Brusse 4 2 6 
Totaal 3 14 2 8 2 29 1 9 2 6 18 

1861-1870 

Rijksuniv. Gent 12 1 6 5 24 2 3 5 
Rijksuniv. Luik 1 1 1 1 4 
Kath.univ. Leuven 2 1 3 3 7 2 1 13 
Vrije univ.Brusse 2 2 4 
Totaal 1 17 1 10 6 35 3 7 2 3 3 18 
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Bijlage 11: 

Tabel: Brugse studenten aan de R.U.G. met studieadres te Gent. 

l o!w hr I Jvln~H- lulm,J aon- ~ anLill sLu- ~a"lal s lu- /1(\1)1 :11 s lv- /lanla l slu-

.I dAI lal ~luden - den! en m'J I enl en 10 '1- dimt "I mel dcnlen waor-

ten slvdle-il<JI'~ : l(H slur1I(~- W'oO"fl laal ~ van geen ve r -
le C~nl dr~s te v.<1. (Iuden, bllJrplaaLs 

/Je"l Ie Cent g",kend 

JUQ~ !> 2 0 0 

11l4(, ~ } U 0 5 

IH47 4 1 0 '2 

1848 6 6 IJ 0 0 

184\1 ~ ij 0 1 (] 

1850 2 2 (] 0 (] 

18S1 U 0 (] 0 (] 

18n 2 2 0 0 0 

185) 4 4 (] (] 0 

1854 } '2 0 0 

IB55 0 0 0 

1B 56 0 U 0 

IBS7 > } IJ 0 0 

18S0 l 2 IJ U 0 

1859 5 } (] 1 1 

1860 } (] (] 0 

11161 2 '2 IJ (] () 

.1862 6 6 0 (] 0 

186> > 0 0 0 

IB611 } 0 IJ IJ 

1~6 ~ 6 6 0 IJ 0 

lOM 0 0 0 

11167 4 ~ (] (] (] 

1866 (, ~ (] 0 (] 

1861 , 0 0 IJ 

1&70 ê 4 n (1 0 

Hf" J l! 0 0 

l!l'~ C IJ 0 

"17~ ~ "< (] 1 0 

1~7" IJ IJ 0 
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Tabel: Broqse studenten aan de R.U.G. met s tudieadres te Gent. 

InschriJvlngs- lotn l aan- .'0'" ""-i!'O'" ""- Aantal sto- ~anlal slu-
jaar ,,' s t vden- tl .. nten .. t enten ~ on- !lent en met !lent en woaf-

,~ s t udle-Bdrl! e r s tudIe- woonplaats v.n geen ver-
te Gent dres tI! v.d. ouders blljf plalla 

,~, te Gen t ,.."'" 
t87~ • , 

" 0 0 

!::76 , 0 0 0 
1877 , , 0 ij 0 

1878 • > 0 ij 1 

'''' • , 0 0 

IBBO • , ij ij 

1881 • , 0 0 

1882 10 , 2 0 

188' • • 2 0 0 

leS4 , 2 0 0 

188~ • ij , 0 0 
IB .. 2 0 ij 

1887 , • , 0 0 
!B8B , 0 , ij 

IB" 10 e 0 
1890 

189 1 , 2 ij 0 

'''2 • , 2 0 

199' • 2 , 0 
1894 , , , 1 ij 

189~ , • 0 0 
1896 • , 2 0 
1897 , , , 0 0 
1898 , ij , 0 

'''' , 8 0 0 
1900 • • 0 
1901 '0 • , 1 ij 

1902 10 , , 0 0 
190J , 1 2 

''', 1 " 0 ij 



Tabel : Brugse studenten aan de R.U.G met studieadres te Gent . 

Inschr jv ings- lotaal aan
jaar tal sludef'l

ten 

1905 5 

1906 4 

1907 11 

190B 11 

1909 20 

1910 5 

1911 la 
1912 12 

1913 9 

ARntal stu-isnto, Slu-IAontal stu- Aantal stu
denten met enl" (,..," - dent en m", t denten liàur

studie-adre e,' stUdl''-lwoonPlsat l.ö van geen I'er-
te Gent dr~s le v,d. ouders bliJrp!aats 

Fent te Gent gekend 

1 3 1 0 

1 2 0 1 
2 7 2 0 

1 9 1 0 
7 U 0 0 
1 > 1 0 

0 9 1 0 
1 9 2 0 
0 9 0 0 

221. 



222. 

Bijlage 12: 
Alfabetische lijst van de Brugse studenten met vermelding van 
naam voornaam, geboortejaar, gevolgde universiteit(en) en het 
eerste inschrijvingsjaar aan de universiteit. 

~~AM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student Jaar versiteit (en) jaar 

ALLEWEIRELOT Georges 1861 VUB 1879 

ALLEWEIRELOT lsidore 1824 VUB 1842 

A~COT Oésiré 1864 KUL 1883 

ANCOT F lorimond 1860 KUL 1879 

~RENTS or BEERTEGHEM Aquilin 1849 RUG 1868 

AXTrRS Franciscus 1886 RUG 1905 

AXTrRS Godfried 1887 RUG 1907 

AXTERS Gustave 1863 ? RUG 1882 

B"ELOE William 1891 KUL-RUG 1909 

BARTHELS Georges 1869 RUG 1887 

BASYN Georges 1861 KUL 1881 

BASY\! Joseph 1891 KUL 1910 

BAUOOUR ~uguste 1830 ? VUB 1848 

B~UOOUR Gustave 1828 RUG 1848 

BAUWENS Joannes 1812 RUG 1831 

BE~UCOURT August 1811 RUG 1831 

BEECKMAN Benedictus 1808 ? RUG 1826 

BEERNAERT August 1832 KUL 1850 

BEGEIN Ludovicus 1825 RUG 1849 

BEGEIRS Jean 1823 ? RUG 1845 

BEGHl', A1bert 1858 KUL 1876 

BEIRL~NOT Georges 1881 KUL 1901 

BEK'IERT Léon 1893 RUG 1912 

BEQUAERT ~laurits 1892 RUG 1912 

BERGERO~ AdQlphe 1856 VUB 1875 

BER';OLET Jean 1887 KUL 1905 

BETHU'JE Jean 1853 KUL 1870 

BEY~ERT Néotère 1850 KUL 1871 

BIESBROEK Auguste 1809 RUG 1825 

BISSCHOP Oésiré 1807 RUG 1827 

BLO'iOEEL Aimé 1845 RUL 1864 

BOEDT Jules 1884 RUG 19,"-



223 . 

SUH lIf\ .. oo<"a .... an de 8rUIJse gtDoone- ge .. olqde uni- I "sch < i j\ 1"IJ5-
studeOl jaar .. trallelt(en ) jaar 

BOn 5 Jacques 1881l "" "" 8OrllfBnou léon 1871 <Ul , .. , 
eu:;~rRI (Oovard IB8 1 '" ... , 
BO\!r rr"es l 18~8 <Ul 1879 

BO\ r l~K WillialIl 1896 RUG I q!) 

BOIIRf Pet rus 18H .u, 1 8~9 

BOUCHool (claoond 1871 '"' 18911 

oooClloo r r dnoond 1856 RUC 1878 

BOIHr .. S Charles 186' <Ul IB81 

BO\AV<l.l l ouÎs 18112 Rt.K: -vU8 "" Bfl~\O Georges 1859 VI/EI 1878 

ElRf \ Ofl ~Ipho ... s!' 11142 "" 1862 

8RU\r.n fel jx 1970 HUC 1989 

BIlU\ffl Hauri cI" '''0 KUl-RIM: 1119'1 

ousr Ju I Î .10\>5 19'1 .. : leliQ 

SU~CK Jull'Il LlW9 "'" 19'" 
BtJlSSf \ S Chorl"'; 11140 HUL 1864 

C~ I LlI.w ~ehdl~ "" 1I":-RlJl 19;) 

C~ILl I ~U lIenn '''0 OIUC 1859 

CAllllAU l udo .. ,cus '''' "" ,,'" 
C~llL]~UW George, 1879 RUC-KUl 1897 

C~llO I G'i[ ;\dolpnus 1825 "" 1841 

C.ut8Rnl~ [ ugène 1874 RUG_KUL 1894 

C~pprlr. louis 1822 RUC '''' C4.RPF.'ljllfR Gt:or90s 1~88 RUe '90' 
C~RPr'\i l Int Haurice • 11189 RUG ' 909 
C~RR(fR ~UCJUSl 1888 RUG - KUt. ' 908 
C~R1tJvvrlS Raphael ]8'H Ror. 19]1 

C~S Ir ~H."~S ] réoée I USU KUL '''' CA TUUr Harce l 1892 HUC-VUB , 909 

"IJ'" r"i ] 1' 1865 'Ul '86' 
C.wWf r .. lle 1881 RU, ",. 
C~lJWr GeortJe s 1880 Klil 18911 

''IJ'' "'" 18U RUL 1901 
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~~~H en voorn4am van de Brugse Ij/eboorte- 9I-lvo1gde uni- Inschrljvlngs-

st..,Oent janr versltelt (en) jaar 

;:tI·1I ~\I Jul lus !KIO "" 1820 

CH~\ II:fl -\uqust 162e. "'" 181112 

OI~\rR[L [dQuard 182j '"' 1842 

CH~\rRfl ~ 111!am 182S RUl 10112 

Cttln[-.:s Godefro[d 1886 '" 1906 

CH[rLf~S Roda lphe 108S '" 190' 
CHOI Jacques 1892 VUR 1'110 

CHRISI[",~S Pleter 1606 R", 190<> 
Ct~r.RHOIJDI rrar-.çois 1800 RIJG 18}! 

Ct_[RHOUOf rranr,ols Aimé 1802 ? ROG 1824 

CL~rVS "<loIphe 1878 RUl I'" 
a.~r,s !;uslave 10410 KUl -IIUC I'" 
Cl~r Y S Gusl8ve 1877 RUC_vUB 189S 

tLn rR5 f "gIJl'!' I BSS RUL 1801 

C~U0rf'. Cornell:e IB~I KUL_VIIO I"" 
C\lIoor Hubertut. 180' ? RUG 182l; 

COCLr\-BlrR AI"""I)I'I~e 1'90 "" 190' 
COftr:-;!IIfR P~ I 1891 1 RUl 1910 

COf\R-\[15 r erdinar.r1 1647 1 RUL _VUO lB6~ 

[ OLrVS Je&/1 IBl7 ? ,,~ 18H 
tOLr -.:s Jo!)Cph 18n RUl 1891 

cou . .o.:s Jule!! 1840 RUG 1858 

COl(NS Philip 18n '" 1856 

COL [" S Ph 111 P 1870 !(UL 1887 
COtL~RI r,..,stove IB72 "I 1892 
CO\W~Y fdouHrd I"" 'UG 1822 
COPPf Jule. 1882 RUG 1901 
ctIPPI( I[IIS SIOCI<HOV[ Bernord 18JO RUG 1829 

COpP!f.frRS S IOCKHO\'( Chtrles 1846 RUl 1846 
COPP1(lfRS SIOCKHOV[ [douard 1852 RUG 1871 
COPPlrrrRS STOCKr/oV[ [roest 1848 KUL_RUG I'" 
COPP I( IrAS S IOCKHOV( ClrOrqes 18" RUG 18ó8 
COPPl rlrAS STOCKHOV[ Joseph !BIJ RUG J8H 
COPP lf.lr.RS S IOCKHovf. Louis 1859 RUC 1878 
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~~ÄM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- I~nschrijvings-
student Jaar versileil(en) Jaar 

CUPPlfTfRs STOCKHOVE OscAr 18" RUG 187~ 

COPP I EnRs sTOCKHOVE Vincent 1806 RUG ltl24 
I 

COPPIETfRS 'T WALLANT Alfred 1835 i VUB 18~4 

COPPlfTfRS 'T WALLA~T Jean 187~ . RUL 1897 

COPPlrlrRs 'T WALLi\\T Léon 1841 VUB-RUG 18~9 

COPP I ETERS 'T WALL!\NT Léopold 1873 RUG 1893 

COR~fLUs fdouard 1864 RUG 1881 

CORNETTE Arthur 18~2 ? RUG 1869 

CORTY Jose[lh 1882 KUL 1902 

COsy'I Emile 1841 RUG 18~9 

CROUTELLf Louis 1798 RUG 1824 

CRIIYtM";S Charles 1822 ? KUL 1840 

CUYPERS Theophile 186~ KUL 188~ 

D\ELS Osnin 1873 KUL-RUG 1890 

D~UTRICOIJRT CilrGille 18~2 I(UL 1871 

D-\UIRICOURT Joseph 18')1 KUL 1871 

D\lJTRICOURT Joseph 1879 KUL 1899 

D-;UTRICOURT Paul lBBl KUL-RUG 1900 

Of BAILLY DE TILLfGHEM Maurice 1878 ? RUG 1899 

I)E BETHUNE Felix 1884 ? VUB 1904 

Of B015 Firmin 1889 RUG 1908 

DE BOlS Julien 1877 RUG 1896 

Of BOUCK Georges 1879 KUL 1898 

Of BOUCK Jules 1842 KUL 1860 

DE BRf~1AfKrR August 1834 KUL 18~8 

DE BREULK Jos 178B RUG 1818 

Of BROUCKERf Henri lBOl RUL 1821 

Of BROUWfR Alphonse 18~0 KUL lB7D 

DE BROUWfR August lBB4 KUL 1902 

Of BROUWER Charles 1890 KUL 1909 

DE 8ROU\~ER Gui llaume 1883 RUG 1902 

DE 8ROUWER Guil1aume 1808 RUG 1828 

DE BROUWER Gustave 1840 RUL 18~7 
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NAAM en voornaam van de Brugse 
student 

DE BROUWfR Henri 
Of BROUWER Jean-Baptiste 

DE BROUWER Jean 

DE BROUWER Joseph 

DE BROUWER Joseph 

DE BROUWER Maurice 

DE BROUWER Michel 

DE BROUrlER Thomas 

DE BRUYNE Frits 

DE BUSSCHER Edmond 

DE BUSSCHERE Albert 

DE BUS9:HERE Alphonse 

DE BUSSCHERE August 

DE BU5SCHERE ~ugust 

DE SUSSCHERE Carolus 

DE BU55CHERE Charles 

DE BUSSCHfRE Ed~ond 

DE BUSSCHfRE Jules 

DE BUSSCHERE Louis 

DE CAE Mareel 

DE CLERQ Emi Ie 

DE CLERQ Fernand 

DE CLERQ Henri 

DE CLERQ Joseph 

DE CLERQ Joseph 

DE CLERQ Léon 

DE CLERQ Mauriee 

DE CLERQ René 

DE COCK Ernest 

DE COCK Eugène 

DE COCK Joseph 

DE CROIX Jean 
DE CROMBRUGGHE DE BEAUPRE Alphonse 

Of CROMBRUGGHE DE BEAUPRE Léon 

geboorte- gevolgde uni-
jaar vers iteil(en) 

1887 KUL 

1815 KUL 
1872 KUL 

1843 KUL 

1880 KUL-RUG 

1875 KUL 

1877 KUL 

1890 KUL 

1893 RUG 

1805 RUG 

1890 RUG 

1850 VUB 

1811 RUG 

1859 RUG 

leoe P'IJG 

lfj46 RUG 

1854 RUC 

1810 RUG 

1847 RUG 

1891 RUG 

1822 KUL-RUL 

1886 RUG 

1884 KUL 

1859 KUL 

1890 RUG 

1889 RUG 

1880 KUL 

1879 KUL 

1881 RUG 

1817 RUL 
1882 RUG 

1889 KUL 

1820 RUG 

1822 RUG 

I~nschrijvings
Jaar 

1907 

1835 

1888 

1861 

1899 

1893 

1894 

1908 

1911 

1825 

1908 

1869 

1826 

1878 

11J24 

1864 

1875 

1826 

1866 

1909 

1842 

1905 

1903 

1877 

1909 

1910 

1898 

1897 

1900 

1835 

1901 

1909 

1837 

1839 



NAAM en voornaam van de Brugse 
student 

Of CRot1BRUGGHE DE LOORll"JGHE Albéric 

DE CROMBRUGGHE DE LOORLINGHE Raoul 

DE CROMBRUGGHE DE LOORLINGHE Werner 

DE CR0I1BRUGGHE DE P IQUENDAELE Georges 

DE CROMBRUGGHE Of SCHIPSDAELE Louis 

DE CUVPER Joseph 

DE DECKER Jean 

DE FLORISONE Edmond 

DE FOERE Alphonse 

DE FOERE Léon 

DE FOOR Arl'land 

DE GHELDER Arthur 

DE GHELDERE Dés irée 

DE GOTT~L Paul 

DE GROEVE Al~honse 

DE H~ENE Daniël 

DE HAENE Jean 

DE HONDT Auguste 

DE HONDT Ludovicus 

DE JAEGHER Ariël 

Of. JONGHE Heliodore 

DELACENSERIE Aimable 

DELACENSERIE Charles 

DELAHAYE Dominique 

DE LANGE Charles 

DELASERNA Frederique(Ferdinand) 

DELAVELEYE Emile 

DELEPIERRE Joseph 

DELESCLUZE Gustave 

DELESCLUlE Jean 

DE LEV~ Alphonse 

DE LIEGf Charles 

DELJOUTTE Jules 

DEL TOf1BE Eugene 

geboorte
jaar 

1842 

1870 

1868 

1841 

1891 

1891 

1889 

1859 

1852 

1843 

1806 

1889 

1817 

1869 

1885 

1832 ? 

1872 

1833 

1828 

1869 

1832 

183S 

1877 

1792 

180U 

1845 

1822 

1802 

1842 

1864 

1839 

1864 

1844 

1832 

gevolgde uni
versiteit(en) 

VUB 

KUL 

KUL 

KUL-RUG 

RUG 

RUG 

KUL 

VUB 

KUL 

KUL 

RUG 

RUG 

RUG 

RUG 

KUL 

KUL 

RUG 

KUL 

RUG 

RUG-VUB 

RUL 

RUL-VUB 

RUG 

RUG 

RUG 

KUL 

KUL-RUG 

RUG 

KUL 

RUG 

KUL 

VUB 

RUG 

RUL 

inschrijvings
jaar 

1862 

1891 

1885 

1860 

1911 

1909 

1908 

lB79 

lB71 

1861 

1823 

1909 

lB4U 

18e7 

1903 

lB50 

1891 

1851 

lB46 

1888 

lB51 

1859 

1897 

1817 

1819 

1866 

1840 

1820 

1861 

1883 

1858 

18SJ 

1863 

1854 
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.\'~<\H en voorno~ v8~ de Brugse geboorte- gevolgde unl- Inschrljyl~Qs-

ttudent Jur versitel t(en) jsar 

DflVOlf. Ernesline 1887 OU, 190} 

IJ( H~fRr Eleuthllre 1870 RUG-KUL ]892 

IJ( H~l[I~R(AU D'H(VBISf. Adrien !891 <Ut 1910 

IJ( H~l(I\'CR(AU D'H[HII]Sr. R~I IBB9 <UL 1909 

IJ( ,!ff.S lfR Alfred IB7B KOL 1900 

IJ( HrESlfR Léon lB76 RUG - KUL "" 
or MfftSS[MI\N Jacob 180' RUG 1B2) 

Of I'(ULEHfr.SlfR Alphonlle 1876 RUG IB9) 

or HWl(f4[fS lfR Jacques 11I9} 'OB 1912 

or M(URISSr. Albett 11170 <Ut 18B9 

or Jo'(Y Chsrles 1881 RUG "99 
or. IIfvfR Désiré IB}) RUL-VUil l il)} 

orl()\lf Joseph 1819 KUL "., 
IJ( ,4()oJR J~rooe 1840 RUG 18S9 

or ~:OOR lOuia IBI S HUr. 18'6 

or tIYt1p,.,\fRf Arthur 18S0 KUL-VUil "69 
or .... .\lJX Jacc:ues 1822 ? 'OB 11141 

or. .~fCK(Rr. Peul 1867 RUL IIIB9 

or Nr. I C~rlile 11122 RUG 1846 

or ~r.I ludovlcus 18}1 RUC I'" 
or. "'EUS AI r red 1874 RUC-VUB- RUC 18'H 

DfN H~f.N( Huctor 1869 ,,~ "" 
or PAP( rl orent 1888 RUG "'" or. Plo\%lrRf. Charles 1826 ? Rut I"," 
or. POORIfR( Alphonse 187 1 'UL 1 89~ 

IX POOlnrRf Charles 185} Rut 1870 

or POOR I[Rr r rano;ois 1814 RUC-I(UL 18)) 

or POORlrRf ROdolpl'le 1881 !lUC- VUB Ul99 

or POORlfR[ Vlctor 186) ,ue 1880 

Of PR[UO'H(lHHf' D' HAILlY WICC»4 I[ 

or. NIr.UwPORI Ale-.ander 1826 Rut 18Q'j 

OC R,' .... rERf. Vlc tor 18)2 RUG IB71 

Of RnClir.R[ Chorles 18}1 RUC 18>" 
or. RltorR fduard 1808 .IC 182,} 
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NA~M en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student jaar versiteit(en) jaar 

DE RIDDER Gus t ave 1816 RUG 1832 

DE ROO Alphonse 1826 RUG 1844 

DE ROO 4rmand 1853 RUG 1870 

DE ROO Maurice 1884 RUG 1901 

DE ROO Polidor 1838 RUL-VUB-KUL 1856 

DE RUDDERE Alphonse 1885 KUL 1904 

DE RUYTER Gaston 1878 RUG 1897 

DE RYKER Etienne 18BO RUL lB99 

DE SCHEPPER Emile 1876 RUG 1896 

DE SCHEPPER Henri 1806 RUG 1833 

DE SCHEPPER Leonce 1872 KUL 1891 

DE SCHI[TERE DE LDPHEl1 Fernand 1872 KUL-RUG 1891 

DE SCHIETERE DE LOPHEM Hector 1850 KUL 1868 

DE SCHI[TERE DE LOPHEl1 Julien 1003 RUG 1821 

DE SCHREVEL Georges 1894 KUL 1912 
DE SCHREVEL Robert 1889 KUL 1909 

DE SCHRIJVER Charles 1864 RUG 1882 

DE SCHR IJVER Charles 1822 RUG 1842 

DE SCHRIJVER Edgard 1847 RUG 1865 

DE SCHRIJVER Paul 1891 RUG 1908 
DE SCHRIJVER Petrus 1817 RUG 1837 

DE SEJOURNET DE RAI1E IGNIES Fernand 1881 RUG 1901 
DE SERRET VAN CAL OEN Jules 1803 RUG 1822 
DESMET Henri 1874 RUG-VUB 1893 
DE S~ICK Michel 1887 KUL 1913 
DE THIBAULT DE BOESINGHE Adhemar 1870 KUL 1891 
DE THIB4ULT DE BOESINGHE Alphonse 1843 KUL-RUG 1862 
DE THIB~ULT DE BOESINGHE Emile 1817 KUL 1835 
DE THIB~ULT DE BOfSINGHf Firmin 1868 KUL 1887 
DE THIBl\ULT Of BOESINGHE Ignace 1880 RUG 1898 
DE THIBAULT DE BOESINGHE Maurice 1880 RUG 1899 
DE THIBAULT Of BOESINGHE Roger 1890 KUL 1911 
DE THIBAULT DE BOESINGHE Victor 1842 KUL 1861 
DE THIEU August 1844 RUG 1862 
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N~~H en voorn ... "lil de BrU9se ~rte- gevolqde unl- Inscnrlj"lngs-
student jaar vers lteJt {en) jaar 

:,)f.V;'UX ~Irred I~ JE. "''' lRS·\ 

DfV"U~ GeOr \leR 16}7 RlJl 16~~ 

OCV"U~ Julea 1626 'I VUB-RUL 181.15 

[)f. VAU~ Paul 1801 ,"I 1824 

'" vr.s I[l[ JonnnllS 1660 ,"I 1860 

or Vl~[H I~CK Réné 1882 ,"I 1908 

'" VDLOC A( Ceorge. 1875 RL< 11191.1 

or VOS 6ernardus 18US RL< 1 82~ 

orvos eharl e. IIIU '"I le6} 

OCVOS Char les 1682 VVB "" orvos Georges 1871 KUL-RUC 1889 

onos Jose:"h , .. , '"I 18et. 

[)( VRIf.Rr flienne 16!>7 r.Ul 1876 

or W!lDf "uhe: t "'" RUG "'" Of. \:1\ lrr: l ouis "NO RUf. 1'" 

or Willf. "U9"::l le lan •• 1911 

OC 1/: I I r. r.uqeniu-: 19!O ." H)2 

or WIT I r. kllltn 1692 •• 191) 

Of WIT Ir. Richard 1886 RL< 1"" 
Of WOlr ~dolptle 181.14 IWL-RUC "" or ""-, rBrlos 188) 'Ul 1902 

or ""-, JOStptl 1878 'Ul 1901 

or WOLF lou is 1876 ' Ul 1898 

0( WUlr [ml l e IB9~ ' Ul 1912 

OCWUlr rrederic 1 85~ ' Ul 1674 

Cl[ WULr Georges 1875 RUG-KUL 1895 

Of. WULr Itonoré 1670 RI" 1898 

or. WULr Joseph 1862 '"'- "'" '" I!\tLr Kaurlc:e 1866 KUL-IIUC "'" Cl[ WULF Pau I 18J7 '"I 16~~ 

OC wv l,I() ! Joannes 1822 ,"I 16J7 

Of WV)1lfR Frltl 1888 '"' '907 
or WV'flfR Ma .. 1691 RL< ''''' [)( WYNI[R P .... I 189) VVB 1'J1i 



231. 

NAAt1 en voornaam van de Brugse geDoorle- gevolgde uni- l~nschrijl/ings-
student Jaar versiteit(en) Jaal' 

DUS GuilielClus 1797 RUG 1817 

DEZUTTfR Pascal 1798 RUG 1818 

DfZUTTfR René lR81 VUB 1912 

DH~\INS Jules 1812 RL-HUL 1830 

D'H~UW Désiré 1799 RUG 1820 

D'HfLFT Joseph 1882 KUL 1900 

D'HELfT René 1884 KUL 1902 

D'HOEDT Heclor 1882 RUG 1900 

D'HOEDT Léon 1871 RUG 1889 

D'HOt.lDT Alfred 1878 KUL 1899 

D'HONDT Alphonse 1887 RUG 19D5 

D'HO\DT Charles lAOS RUG 1829 

D'HO~DT Charles 1865 KUL 1885 

D'HU,,"DT Edmond 1869 !lUG 1889 

D'HG'iDT Eduard 1813 RUG 1833 

DHO"DT frederic 1862 RUG 1832 

DHO,"DT Heelor 1836 KUL 1855 

D'HONDT Honoré 18U RUG-RUL le32 

D'HONDT Richard 1847 RUG 1865 

D'HOOGHE (DésiréJ V ielor 1863 RUG 1882 

DISCAILLES Léon 1864 RUG-VUB 18B2 

DISPERSYN Maurice 1889 RUG 1908 

DOBBfLAERE Edgard 1887 RUG 1905 

DOCHY Charles 1892 RUG 1911 

oOl\rr Cy r i 11e 1822 ? RUG 1847 

DOUD~N Charles 1872 RUG 1889 

DOUDAN Emile 1830 RUG 1848 

OOUDAN Jules 1846 RUG-RUL 1865 

DRYEPO~DT Charles 1868 RUG 1884 

DRYEPONDT Gustave 1837 VUB 1856 

DRYfPO~DT Guslave 1866 VUB 1882 

ORYfPONDT Henri 1845 KUL-VUB 1864 

DRYfPONDT Louis 1874 RUG 1892 

DRYfPONDT Louis 1842 VUB 1862 



232 . 

NAAM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student jaar versiteit(en) jaar 

DRYfPO~DT Raoul 1894 VUB 1912 

DUBOLS 11aurice 1888 RUG 1907 

DUBOLS Omer 1883 KUL 1901 

DUBDIS Roger 1866 RUL 1885 

DU8US Gustavus 1B05 RL 1823 

DUGARDYN Joseph 1878 RUG-KUL 1899 

DUJ"IRDIN August 1797 RUG 1817 

DUJ~RDIN Joseph 1B67 KUL 18B7 

DUJ~RDIN Julien 1864 KUL 1881 

DULLAfRT Maurice lB65 KUL 1B83 

DUl10~ Emil e 1862 RUG 1879 

DUIIO~ r reder ie 1875 RUG 1894 

DUt·ION Oscar 1878 RUG 1896 

DUI :0'<1 He rC'An !fl56 ? RUG-VUB 1873 

DUPON françois 1844 KUL 1862 

DUPO" Joseph 1892 RUG 1912 

DUPO~T René 1889 RUG 1909 

DUTHOlT Désiré lB07 RUG 1824 

DUTORDOIR Heetor 1856 ? KUL 1874 

DlJWELZ Marcel 1890 RUL-RUG 1909 

D'YDEWALLE Henri 1868 ? RUG 1889 

EEREBOUT Georges 1885 KUL 1905 

ELOY Willem lB30 VUB 1B54 

E~GLEBERT René lB84 RUG 1901 

EVRARD Joseph 1894 KUL 1912 

fAVE~U Maurice lB85 RUG 1902 

rELSE~HART Paul 1865 VUB 1883 

rEYS Louis 1873 ? RUL 1B92 

FIVE Florimond 1814 ? VUB 1849 

rIVE Jules 1874 VUB-RUL 1089 

fLOOR Léon 1860 KUL 1881 

fO~ TEY NE Emil e 1835 KUL 1860 

rRAEYS Alexander 1849 RUG 1867 

fR~EYS Jean lB95 RUG 1913 



233. 

~~~M ~n voornaam van de Brugse gebóorle- gevolgde uni - l nschrijvings-
stud .. nl Jaar yersileit (en) jaar 

fR ·\fVS Léon 1040 RUG 18:'') 

FR.\rvS Naurice 10:'} KUL 1072 

FR~f~S DE VrUBf Kf. Alberl I B~O RUG 1869 

FR~fY5 DE V[UBfK[ Henri 1880 RUG 1899 

rR~f.Y5 DE ~EUefK[ LUdovicus 1882 RUG 190 1 

fRA'lI:K Arlhur 1861 RUG 1880 

rR~~CO I 5 Alphonse 1863 KUL-flUG 18Bl 

rRf"l [LU Louis 1799 RUG 1818 

GAILL~RO Delphin 1838 KUL- RliG-VUB 18S8 

G~LL[ Charles 18911 KUL 1911 

C:'),/SHor Ar thur 1867 RUG 188) 

Gi\~SHor r rans 189S RUG 1913 

GAZn Jules 1843 RUG 186) 

GECf.LE Louis 1B68 RUG l81l7 

GELDfRS Eugene 1889 KUL 1906 

Gr:\I) ~C[:'U [mlle 1868 RUL 1887 

Cf\O\C[~lI Plerre lll7S KUL l e96 

GERARD Charles 1849 RUL 1868 

GERI/< Georges 18911 RUG 1911 

G[Ur~S .tI, I phonse 1847 KUL 1867 

GrUENS [duard 187; VUB-RUG-VUB 1894 

G[UDIS Mllurice 1883 KUL 1901 

GfV Char les 1882 KUL 1902 

Gf.ZELLE Cêsar 187~ KUL 1698 

GHYSELEN Celestin 1801 1 RUG 1819 

G1LlEHAN Charles 18% RUL lOn 

GILLr.S Louis 1665 VUB-RUL 188' 
GILLES DE PELlC/iY Charles 1072 KUL 1091 

GILLfS DE PEL ICHY Raphaë1 187'; KUL lIl\l5 

GIlL[T Charles Ion RUL 1871 

GILL IODT5 Achl l 1e 182S RUG 16112 
Cl lLIODTS Emile 1018 KUL 10111 
GlLlI0DIS Florimond 18:'>S KUL 1074 
GILLIDDIS rlorinond 1826 RUG 184) 



234 . 

N,\.l.H en voornaa," van d" Brvgs" geboorte- gevolgde unÎ- Lnschrijving!!-

s tudent jaar yers(te\t(en) jaar 

ClltlOl)lS Cv((la ..... 1791 "" 1817 

ClltlOOIS Custe"" 18JO RUl-WU8 , .. , 
CILlIOOIS ludov!cvs 1797 RL 1817 

CllLloo rs Oscor 1644 KUL-RUG 106) 

CllLlOOIS VAN S(VF.R(N lou l, 1827 '"' , .. , 
CUlRI[UX Henri "Ol "" "80 

CocaTRQY Oetave 1978 1 'OS 1898 

COOOfRIS Jvles 1829 RU' , .. , 
cooon. 4rthur 186) RL" 18t12 

COOO~N hlle 18J8 RU' 18)7 

C()(X)Y~ Hedor 1824 '"' "'" CoooYN Louis 181~ RU' 18J6 

COOO~N Povl 1 8~a .'" 1872 

CO/lOy·, Raoul 18!M .UG I'JIJ 

COfrH,\tS Antoloe HW2 '"' 1910 

COflH4lS ~ste ",)7 ""-RUL 1826 

ccrrH;\lS Ctlliriu HH9 r.UL-ROt "" COflll.lIS Ch!tr les '''a "" 1811 

COCIIl,\lS H"nrieus 1827 RU' 1846 

CO( IH4LS Ludoy;eus 1629 RVO 1847 

COfItl4LS lIoberl "" 'OS 188J 

COOP.Il<\OiT [CH Albert "" '"' 191J 

COOHK-IOlTICH C~ille "Ol RL" 11187 

[;O l f H'\~S Chorles 1641 1 RUL 1 8~9 

CUUP~ Of Sf.l.UVOlERS 4dol pne 182) KUL-RUC 184J 

GWPY I)[ Sf .l.UV OlfR'S """,,, 18)) "" 1874 

CUSSf Jule. "" '"' 19D 

1t4;\Z[.\ Valere ",. ,oe 1872 

H4LLf.U\ Alphons" 1071 '"' 11192 

H~llfUJl E_ollO.H!l 1891 '"' 1911 

H.\lIEUX Jean "" '"' 1887 

HAllrU~ louIS 18~8 , .. 1878 

HoUflC LR4!tt Charles 1827 ? RUG 1847 

H~HHrtR4IH CU3tOye 1826 ? RL" 1846 



~~~M en voornaam van de Brugse 
student 

HA~SSfNS Germain 

HERM~NS Jêrome 

HERM~N5 Ju1es 

HERr~ANT Antoine 

HfRM"r.;T Ernest 

HERMARD Jacques 

HERREBAUT Wi11em 

HERREBOUDT Joseph 

HfRREMfRRE Adolphe 

HOCKE Eugene 

HOU August 

HOf.T Joannes 

HOLLEBEKE Joseph 

HOLVOf.T August 

HOSTE Edmond 

HOSTE Hubert 

HUlJE'lE Henri 

HUBENE Louis 

HUYBRECHT Paul 

HUYGHE Jean 

1MBERT Carolus 

IMPENS Emlle 

1'JGHEL5 Amandus 

15TI\5 Fernand 

lVEN5 Charles 

J ACqUE .~ 1 phonse 

JACqUE Gustave 

JACQUE Hector 

J.I\CQUE Ju1es 

JACQUf Léon 

JA~5SENS Albert 

JONCKHEERE Edmond 

JONCKHEERE Etienne 

JONCKHEERE Etienne 

geboorle
jaar 

188} 

1856 

1824 

1880 

1876 

1694 ? 

1868 

1841 

1664 

1840 ? 

1827 ? 

1888 

1685 

1803 

1859 

1661 

lB62 

1857 

1889 

1856 

1600 

lB69 

1819 

1671 

1664 

1876 

1641 

1632 

1644 

1675 

16B9 

16J5 

1692 

1665 

235. 

gevolgde uni- I~nschrijvings
versiteit(en) Jaar 

RUG 1902 

RUG 1879 

VUB 1849 

RUL-VUB 1898 

VUB-RUL-VUB-RUG lB94 

RUL 1912 

RUG lBB6 

KUL 1860 

RUG 1661 

KUL 1859 

KUL-RUG 1645 

KUL 1906 

KUL 1904 

RL-RUG 1820 

KUL-RUG 1876 

RUG 1900 

VUB 1882 

KUL 1675 

RUG 19D9 

KUL 1891 

RL 1817 

RUG lB87 

RUG 1840 

VUB 1869 

VUB 1882 

RUL-VUB 1895 

RUL 1858 

RUL 1851 

RUL 1B6} 

RUL 1693 

RUG 1907 

VUB 1854 

RUG 1910 

RUG 1B83 



236. 

NAAM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student jaar versiteit(en) jaar 

JONCKHEERE Gaston 1854 RUG 1873 

JOtlCKHEERE Oscar 1849 KUL 1869 

JONCKHEERE Paul 1B93 KUL 1911 

JONNAERT Edmond 1817 RUG 1836 

JONNAERT Joseph 1894 KUL 1914 

JOOR 1 S Emile 1833 VUB lB51 

JOORIS René 1872 KUL 1892 

JOORIS EGGERHONT Joseph 1831 RUL-VUB 1848 

JOOS uE TER BEERST Albert 1887 RUG 1906 

JOOS OE TER BEERST August 1803 RUG 1822 

JOOS DE TER BEERST Eugene 1802 RUG 1821 

JULIEN René 1871 ? VUB 1889 

KEMEL Richard 1896 KUL 1A96 

KERC!(HOFS Fernanc 1e90 VUB 1910 

'"nv !J~l I)E ;.; .RC!(E DE TE~ DRIESSCHE 

Pierre 1882 RUG 1902 

KERVYN DE MEERENORE-Julien 1893 RUG 1912 

KESTELOOT August 187l KUL 1890 

KESTELOOT Jules 1872 ? KUL 1892 

KESTELOOT Leender 1884 RUG 1902 

KHNOPFF Edmondus 1826 VUB 1842 

KHNOPFF Jules 1B24 VUB lB42 

LAGROU Joseph 1B93 RUG 1912 

LAMBERT Maurice lB81 KUL 1897 

LAMEIRE Alouis 1843 RUG 1862 

LAMEl RE Georges 1814 RUG 1835 

LAMS Honoré 18B3 RUG 1900 

LAMS Isidore 1B89 RUG 1907 

LANTSOGHT François 1889 RUG 1907 

LAROCHE Charles 1828 RUG 1847 

LAUDE Emile 1878 VUB 1897 

LAUWERS Frederic 1872 RUG 1889 

LAUWERS Joseph 1878 RUG 1895 

LAUWERS Léon 1865 RUG 1885 



237. 

NAAM en voornaam van de Brugse geboorle- gevolgde uni- inschrijvings-
s tudent Jaar versiteit (en) j aar 

LEBBE Robert 1881 KUL 1900 

LECLERCQ Ferdinand 1858 VUB 1876 

LECOMTE Eduard 1865 KUL 1904 

LEFEBURE Arthur lB52 RUG 1870 

LEGE~DRE François 1829 RUG 1852 

LEG IER Hector 1669 RUG 1910 

LEMAHIEU Jules 1852 KUL l67l 

LEMME~ August 1656 KUL lSD 

LEPEl Char les 16B6 RUG 1906 

LESY Cami lle 1866 KUL 1907 

LEUN Aimé 1667 KUL 1666 

LIBBRfCHT Alfred 1679 RUG 1696 

LOMB.AERT Louis 1799 RUG 1631 

LOOMA~S Henri 1660 VUB 1875 

LOO~US Hector 1670 KUL 16B8 

LOOSE Guillaume 1864 RUG 1864 

LOOSE Vi ctor 1668 ? RUG 1892 

LOUW~GE August 1612 RUG 1632 

LOUWAGE Joseph 1864 RUG 1895 

LOUWAGE Jules 1651 RUG 1668 

LOZE Gaston 1658 VUB 1885 

LOZE Lucien 1650 RUG 1867 

LUYSSfN Charles 18Bl KUL 1901 

LUYSSEN Ernest 1679 KUL 1697 

LUYSSEN Georges 1688 KUL 1907 

LUYSSEN Victor 1878 KUL 1878 

MAAS Prosper 1830 ? VUB-RUL 1648 

MACQUET Augus t 1853 RUL 187l 

MACQUET Gérard 1659 RUG 1877 

MACQUET Léon lB57 VUB lB75 

MAERTfN Julien 1863 RUG-VUB 1901 

MAfRTfNS Alphonse 1884 KUL 1903 

MAERTfNS Eduard 1827 ? VUB 1647 

MAERTENS Eduard 1879 KUL lB96 



238 . 

"'"lol en ~oornaDm ~ ... de 8tUQ5I! geboorte- 9l1vo l qch! unl - inlICht I jvl"9~-

st\.lllent jaar versitelt ( lIIn) jur 

I'\o\[RI(NS ferdlnand 18U ,oe 1891 

~r.RI(NS Henri 1827 'OB 1'" 

K.\(RI(NS Jean 180J RUG 1820 

I'\o\(RI(NS Ju!es 18}0 VUB_RUG 1848 

HAI1I: I Alber t 1866 OU, 188J 

H~M( t Oscer J874 RUL J892 

t1A US Alphonse 1880 RUG 1899 

HAUS Cherles 1879 1 RUG 1897 

HAUS touls 1976 RUG 1897 

HA~ Alberie 1881 RUG 1898 

H:l1(HAN Antolne 1829 RUG 1'" 

M(SIO~H Charles 1880 KUL 1899 

tot:S 1000H Iio«Ière 1881 KUL 1900 

If"VUS Jo$lllPh 1870 KUt - ROG 1889 

t<~ .. Nf. ~Iphoose 18J9 RUG 18)7 

t'(YNS( ttlon 1'" RUG 1861 

HICI«lI Augus t 1866 ROG-VUB 1882 

HIlUI (_Ile '''' Ro< 18 ~8 

HILO feNl!nend 18~ 1 1 ,"- 1869 

HI "NA(RI Harcel 189) RUG 19 10 

ItJ(NS Maur lee 1882 RUG 1902 

I'OKr. Joennes '809 RUG 1829 

f"()K( Paul 1810 RUG 18n 

I1JL(S LC BAILLY llion "., ROK: 1880 

I1JLLf.Z Vlctor 1866 RUG 1889 

11J ~ IAM:I( Alphons!! 1866 RUG 188J 

HO~I"r(; I r. Oscar Jecques 18il6 7 RUG 1869 

11J~If.V[lt( .Arthur 1864 RUG ]88 } 

I1JSgU I rduard 1878 'Ul 1897 

I"(]SIA[RI blCien 1892 RUG 1911 

HOSIR[V Henri 186' RUG 1878 

IOJLA[RT Alfred 18)7 RUG 187) 



239. 

N~~t~ en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student jaar versiteit(en) j aar 

MOULAERT Alphonse 1843 KUL 1860 

MOUL.\ERT Charles 1838 RUL 1656 

MOULAERT Constantin 1890 RUG 1908 

MOUUERT Léon 1860 KUL 1878 

MOULAERT Maurice 1881 RUL 1912 

MOULAERT Paul 1876 KUL 1893 

MOULAERT Theodule 1866 KUL 1883 

MUESELER Guillaume 1836 RUL-RUG 1854 

t-fJLU ER Leopo 1 d 1832 VUB 1849 

MUULS Charles 1862 KUL 1881 

MUYLLE Jean 1890 KUL 1909 

MUYLLE Joseph 1886 KUL 1907 

MUYLLE Pierre 1894 KUL 1912 

~EELEMI\NS Jules 1869 RUG 1888 

NEELEMANS Léon 187l RUG 1669 

NEU S Hubert 1877 KUL 1895 

NEUS Karel 1675 RUG-KUL 1693 

NEUT Antoine 1890 KUL 1908 

NEUT Paul 1880 KUL 1900 

NOE Alexis 1857 RUG 1874 

NOE Eduard 1884 RUG 1902 

NORRO Albert 1894 RUG 1912 

NORRO Julien 1868 RUG 1887 

NOTERO~EME Joseph 1892 RUG 1911 

NOTEROAEME Jules 1889 RUG 1909 

OTTO DE MENTOCK Alfred 1866 KUL 1685 

OTlO DE MENTOCK Paul 1862 KUL 1864 

PATTYN Florent 1893 RUG 1912 

PAVOUX Eugene 1839 RUL 1857 

PECSTEEN DE BUYTSWERVE Arthur 1834 RUG 1853 

PECSTEEN DE BUYTSWERVE Gustave 1804 RUG 1823 

PECSTEE~ DE BUYTSWERVE Raymond 1867 KUL 1886 

PEENE Eugène 1875 RUG 1893 

PERQUY Emile 1862 RUG 1879 



240 . 

NA~H r.n v~rnaa. ven de 8rugse Cjeboorte- gevolp uni- In.ehrljvl""ils-
student jaar verslteit(en ) jaar 

P[RQUV Jules 1876 ,"l 189~ 

Pf.RQUV Léon 1872 KUL 1891 

PH llIPP!N Adrlen IS9S RUL 1912 

PICK JOBnnes IS30 ? KU L- RUG 1951 

Pl.~lf. rrançols 1888 ? RUC 19" 

PLII"ICKf. IIr ll'1 uf IS74 Rut: 169J 

POOOfS Léopold ISH RllC IBS} 

PR[VOSf Yllèr ... 181~ ? RUL 1814 

PRI[M AlberIt 1882 RIlC 1901 

PR I ssr PI'1 111 ppe LB" ? RIlC l86' 

PRUOOS I f.dInGnd IB8) '"l 1907 

PRUIJOS t Jo,eph IS87 KUL 1907 

RA8:W1 lud. Bernerd 1796 RIlC ISH 

R46AU1 Joennes baptiste 1798 "- 1818 

RIlf.S Auq..oste IB69 RIlC 188B 

RAP.\fR I Of. CR~SS r~ne I .... RllC 1900 

RAPAU I Of CRASS rrederique 1799 RIlC 1819 

Rf.1SIN ~ugust 18V RIlC I",' 

R(1S1N rrançoil 1821 RUG I",' 

RClS1N rrançols IS59 RIlC 1877 

R[U8f..'~S IIlphonse 1'6<1 RIlC 1902 

RIHOU~ r.duard 1850 'US 1872 

Root:'18ACH Conshntln lS211 'US IS411 

ROfLS r.doverd 1810 RUC IS29 

ROf.LS r l orllllOod I'" RUC 1821 

IlOELS rlorimond 1858 ,"l 1878 

ROr.RSCH Cl'1ar1u I '''' RUL 18S2 

Rorr IIlr.N lutJen 1889 KUL-VUB 19" 

ROCrR Oenl. 186' ,"l 18BS 

RO\Sf Aj( red IS'S ,"l 18~} 

ROOSE f.Ogard 1870 RllC 1888 
RO ISI\RI Of. Hr.Rll1 l loC C ... Ule 182~ RllC 1844 

ROlSARI Cl[ H[RIAI/(; Pau l 1861 Kl< 1882 

, 



241. 

NAAM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student Jaar versiteit(en) Jaar 

ROTSART DE HERTAING Richsl'd 1863 KUL 1882 

RUSC~RT Désiré 1891 RUG 1'.107 

RYELANDT Adolphe 1809 RUG 1828 

R) ELANDT Louis 1841 KUL 1859 

RVELA"DT Louis 1867 KUL 1888 

RVEU\NDT Vincent 1874 KUL 1893 

SABBE Henl'i 1884 ? RUG 1903 

SABBE Hel'man 1874 RUG 1892 

SABBE Maul'ice lB7J RUG 1891 

SACRE Xavier lB24 RUL 1842 

SAEYS Felix 183B RUG 1857 

SAMYN Franciscus 1817 RUG lB34 

SANEY Charles 1800 RUG lB19 

SCHAEYS Héléne lB87 ? VUB 1905 

SCHEPENS Gaston lB94 RUG 1913 

SCHOTTEY Gustave lB26 RUG 1843 

SCHRAM Joseph lBB9 KUL 190B 

SCHRAM Philippe lBB7 KUL 1906 

SCHRAMME Charles lBJ? KUL 1857 

SCHRAMME [mile lB64 RUG 1884 

SCHRAMME Joseph lB34 KUL 1857 

SCHRAMME Joseph 1870 KUL 1887 

SCOHY August 1879 ? KUL 1897 

SELIGMANN Maximil1ien 1861 RUG 1879 

SENTRAIL Chal'les 1878 ? KUL 1896 

SERESIA Alfred , 1843 RUG 18bl 

SERESIA Raymond 1851 RUG lB69 

SOS Albert 189l RUG 1913 

SHERIDAN Georges 1856 RUG 1881 

SHERlDAN Julien 1870 VUB 1896 

SHER lDAN Paul 1861 VUB 1894 

SIN.~VE Jules 1827 RUG-VUB lB46 

SIRON Frederique 187l RUL lB89 

SIX Julien 18B2 RUG 1902 



242. 

NAAM en voornaam van de Brugse gelloorte- ge,olgde uni- inschrijvings-
student · Jaar versiteit (en) jaar 

SlX Rodolphe lB80 KUL 1898 

SOBRY Alphonse 1862 RUG-VUB 1881 

SOREL Charles 1858 RUG 1878 

STA'JDAERT Albert 1889 KUL 1908 

STAt-iDAERT Eugene 1861 KUL 1880 

STA'ID~ERT Gustave 1858 KUL 1878 

ST~"'DAERT Honoré 1856 KUL-RUG 1876 

STA~DAERT Honoré 1888 RUG-KUL 1907 

ST.\NDAERT Joseph 1892 KUL 1911 

STEINMETZ Alphonse 1838 RUL 1857 

STEYAERT Vincent 1831 KUL 1850 

STEYLAERS Gabriël 1871 KUL 1889 

STEYLAERS Joseph lB64 ? KUL lB83 

STORDEUR Adrien 1858 KUL 1877 

STRUBBE Louis 1886 KUL 1906 

T.\NT August 1889 KUL 1908 

TANT Eugene 1887 KUL 1906 

TAVEIRNE Edouard 188D RUG 1899 

TERMONIA Henri 1845 RUL 1863 

TERMOTE Léon 1836 ? VUB 1857 

TERMOTE Léon 1851 RUG-VUB 1858 

TERMOTE Raymond 1881 VUB 1899 

THEVELIN Edouard 1854 KUL 1872 

THEVELIN Léon 1859 KUL 1877 

THlfREN Richard 1830 ? VUB 1850 

THOMAS Edouard 1827 RUG 1846 

THOMAS Gabriël 1869 RUG 1889 

THONET Louis 1795 RUG-RUL 1B18 

THOORIS Albert 1860 RUG 1878 

THOORIS Juan 1860 VUB 1878 

THOORIS Louis 1828 VUB 1845 

THOORIS Psul 1874 RUG 1892 

THOORIS René 1864 RUG 1882 

THYLI 5 Joseph 1826 ? RUG 1844 



NÄAM en voornaam van de Brugse 
student 

TILLIER Jules 

TIMMERY Alexis 

TlMMERY Alfred 

VAlLL~I;T Vietor 

V.\LCKE Alphonse 

VALCKE Eugene 

VALCKE Maurice 

VAN ACKER Alphonse 

Vi\N ACKER André 

VAN ACKER Eugene 

VAN AKEN Henri 

VAN AKE'" Henri 

VAN BEGIN Achille 

VAN BELLE Robert 

VAN BIERVLIET Albert 

VAN BIERVLIET Jules 

VAN BUYLAERE Edmond 

VAN BUYLAERE Joseph 

VAN CAILLIE Camille 

VAN CAILLIE Donat 

VAN CAILLIE Jean 

VAN CALOEN Alphonse 

VAN CAL DEN Léon 

VAN CALDEN Raymond 

VAN CALDEN ARENTS Charles 

VAN CALDEN ARENTS Joseph 

VAN CAL DEN ARENTS Léon 

VAN CAL DEN AAENTS Louis 

VAN CALDEN AAENTS Vincent 

VAN CALDEN DE BASSEGHEM Anselme 

VAN CALDEN DE BASSEGHEM Camille 

VAN CALDE~ DE BASSEGHEM Julien 

VAN CALDEN DE BASSEGHEM René 

VAN CALDEN DE BASSEGHEM Robert 

geboorte
jaar 

1666 ? 

1630 

1660 

1662 

1630 

1649 

1668 

1644 ? 

1669 

1674 

1665 

1691 

1692 

1690 

1661 

1659 

1645 

1667 

1632 

1671 

1666 

1652 

166} 

1692 

1602 

1622 

1805 

1609 

1614 

1603 

1646 

1644 

1660 

1663 

gevolgde uni- insehrijvings
versiteit(en) jaar 

VUB 1904 

RUL-VUB 1848 

RUG 1900 

RUG 1860 

KUL 1649 

RUG 1868 

RUG 1907 

VUB 1862 

RUG 1909 

RUG 1696 

RUG 1885 

VUB 1910 

RUG 1912 

RUG 1909 

KUL 1879 

KUL 1879 

RUG-RUL 1663 

RUG 1906 

KUL 1656 

KUL 1691 

KUL -RUG 1905 

RUG 1671 

KUL 1902 

KUL 1911 

RUG 1620 

RUG 1642 

RUG 1623 

RUG 1626 

RUG 1635 

RUG 1623 

KUL 1866 

RUG 1865 

KUL 1699 

RUG 1903 

243. 



244. 

,-,UH en voornaam van de Bruqse geboorte- gevol9de unl - InschrlJvlngs-

stlldenl Jaar vers!leit(en) j"T 

V~N Co\lO(~ VAN (lO((RHOUI Albert I'" '" 187) 

VAN C~ .. [G[M Jee:. 1800 RU: 1818 

VAN C;!':':[G!ir.M Oesl!!erluil 1820 '"' 18'8 

VAN C~~[GH[M Jacobus 18504 RI< 18n 

VAN CA~[CH[M Jean 18150 RI< 1836 

VAN C>\N(CHfH l heophlle 1818 RUG 18}6 

VAN (APP[l [.l1e 1811 <UL 1901 

VAN COt1P[RNOI.L( GeorQes 1889 RUG 1909 

V~NO;!.HM( CharLes 1890 <UL I'" 
VAN O~HH[ Joseph 18:>6 RI< 1811 

VAN 04HH1': JuLe6 18)4 RI< 18S4 

VAN OCH ABUL[. Alberl 1892 <UL 1912 

V~N OCN ABHlr. Ale_aodre 18111 RU: 18n 

VAI'I OCH AB[[l( rr..,-.çoÎS 18211 '" IBII} 

V~\ oc..~ ASr[t[ rrançols IB" <UL IB .. 

VAN OCN ABr.r.Lf. Joseph 1870 <UL la88 

VAN OCH Of.RGHE r.ml le laBS RUC 190B 

VAN OO.I B(f!CH( [ugene 186S 'OS 18U 

VAN on,; SffICHf GusU"! 186' RU< IB8~ 

VAN OCN SfIlCHE l oseph 1886 HU; I'" 
VAN OCH I(JCAEROC HeM I 18S7 RU: 187S 

VAN OCN 9OCAfflO[ Plerre IB" RUG 1911 

VAN OC'l BOSSCHE Alphonse 1809 RI< 1869 

VA '! OCN BOSSCHE [mlle 180S '"" 1861 

VAN OCN BRo\,-t( rernsnd IB?} <UL 1891 

VAN OCN BROUCK[ r.lle 1826 RU: IB" 

VJI/o' OCN 9UlCKf Alphonse 1829 RU: 1809 

VAN OCH 9USSCHE: lules 1866 IIUC_VUB_RlII.. 1882 

VAN OCN 9USSCH[ Iheophlele J8S6 1 RUG 1816 

VJlN OC:o> OAHf. Joseph 1886 <UL 1901 

VA~ OCH HOV[ Joseph 1871 OU, 1891 

VAoI;()[RB(I(E Désir" lezs 'IJL 185) 

V"'~ OCR S(I([ [roest J8S9 , .. 1819 

VAN OCR DUSS[N or K(SI[f!CAI Hareel 18B9 RUC 1911 



245. 

N44H en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- inschrijvings-
student jaar versiteit(en) jaar 

VA'" DER EECKE August lB11 RUG 1833 

VAN DER GHINST Charles 187B RUG lB96 

VAN DER GHINST lrenée lBB4 RUG-VUB 1903 

\A~ DER GHINST lrenée 1845 RUG 1864 

VA'. DER GHINST Joseph 1850 RUG 186B 

VAN DER GHOTE tlonoré 18B8 KUL 1906 

VAN DER GHOTE Jean lB9l KUL 1910 

VANDERGHOTE Léon 1852 KUL lB72 

VANDER GHOTE Léon 1880 RUG 1900 

VANDERGHOTE Paul lB17 KUL 1837 

VAN DER GRACHT D'EEGHEH Charles 1804 RUG lB24 

VAN DER Hl\ERT Jean 1886 KUL 1904 

V4N DER HDfSTADT Albert 1859 KUL-VUB 1879 

VAN DER HOfSTADT Alfred 1869 RUG lB8a 

VA~ DER HOfSTADT Arthur 1857 KUL lB76 

V~~ DER HOfST~DT Char1e5 1858 RUL 1877 

V\~ DER HOfSTADT Edmond lR47 RUL 1865 

VA~ DER HOfSTADT Ferdinand 1856 RUL 1B77 

VAN DER HOFSTADT Joseph 1834 RUG 1B54 

VA~DERHOFSTADT Julien 1828 RUG 1848 

VA~DERHOFSTADT Louis 1802 RUG 1822 

VA~DERHOFSTADT Richard 1852 RUG 1870 

VANDER HEER Eugene 1847 RUL 1864 

VAN DER HEERSCH Auguste 1B45 KUL 1B64 

VAN DfR MEER5CH Désire 1B14 RUG 1832 

VANDERMEER5CH Paul 1876 RUG-VUB 1894 

VANDERMERSCH Joseph 1890 KUL 1909 

VAN DER PLANCKE Frederic 1819 VUB-KUL lB38 

V4N DER PLANCKE Louis 1846 RUG 1864 

VAN DER PLANCKE Octave 1813 RUG lB32 

VA~DERSTEEN Eugene 1825 RUG 1843 

VAt.; DE VYVERE August 1843 RUG-RUL 1862 

VAN DE VYVERE Charles 1841 RUG-VUB lB62 

VAN DE VYVERE Ernest 1840 VUB 1859 



246. 

t-;AAH en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- insch~ijvings-

student jaar versiteit(en) jaar 

V~!>J DE VYVERE Georges lB66 ? RUG lB87 

VAN DE VYVERE Jacques 1837 ? RUG 1857 

VA~ DE VYVERE Joseph lB88 KUL 1908 

VAr<; DE VYVERE Richard 1837 RUG-VU8 1856 

VAN DE WALLE Anatole 1831 RUG 1849 

VAN DE WALLE August 1798 RUL 1822 

VAN DE WALLE Jean 1893 RUG 1912 

VAN DE WALLE Julien 1800 RUL 1825 

VAN DE WALLE Louis 1827 VUB 1850 

VAN DE WALLE Louis 1891 RUG 1910 

VAN DE WALLE Oetave 1824 KUL-RUG 1843 

VAN DE WALLE DE GHELCKE Paul 1874 KUL 1900 

VAN DE WALLE DE GHELCKE Prosper 1887 RUG 1907 

VA~ DE W~LLE DE GHELCKE Richard 1801 RUL 1826 

VAN EEGHEM Gui11aume 1888 RUG 1907 

VAN EGEREN Gabriël 1874 RUG 1894 

VAN HECKE Vietor 1846 RUG 1865 

VAN HECKE Vietor 1835 KUL 1857 

VAN HEERSWYNGHELS Joannes 1816 RUG 1840 

VAN HEERSWYNGHELS Joannes 1849 VUB 1866 

Vl\N HESE Jean 1788 RUG 1821 

VAN HOESEN Maurice 1B69 VUB 1887 

VAN HOESTENBERGHE Laurent 1831 KUL-VUB 1852 

VAN HOO~ACKER Edouard lB55 KUL 1875 

VAN HOONACKER René 1859 KUL 1881 

VAN HOUTRYVE Paul 1890 KUL 1909 

VAN HOVE Dieudonné 1B75 RUG 1B94 

VAN HOVE Jean 1882 RUG 1901 

VAN HOVE Theodore 1879 RUG 1898 

Vl\N HUELE Etienne 1796 RUG 1817 

VAN HUELE Joan. fidelis 1799 ? RL 1817 

VAN HULLE Léon 1889 RUG 1909 

VA~ ISEGHEH François 1820 RUG 1848 

VAN KEIRSBILCK AlFred 1B93 RUG 1912 



NAAM en voornaam van de Brugse 
student 

VAN LANGERMEERSCH August 

VAN LEDE Jean 
VAN LEDE Joseph 

VAN LEDE Louis 
VAN M~ELE Alphonse 
VAN M~LDEGHEM August 

VAN MOERE Lucien 
VAN MULLEM Alphonse 

VAN MULLEM Dominique 

VAN MULLEM Honoré 
VAN ~ESTE Joseph 

VAN NIEUWENHUYSE Albert 

V~N NIEUWENHUYSE Gustave 

VA~ NIEUWENHUYSE Jules 

VAN NIEUWENHUYSE Louis 
VAN NIEUWENHUYSE Ludovicus 

VAN OCKERHOUT Léon 

VAN OUTRVVE D'VDEWALLE Charles 

VAN OUTRYVE D'YDEWAlLE Emmanuel 
VAN DUTRYVE D'VDEWALLE Eugene 

VAN OUTRYVE D'YDEWALLE Eugene 

VIIN OVE Georges 
VAN PRAET Jules 

V.AN RIJN Johan 

VAN SACfGHEM René 
VAN SEVEREN Henricus 

VAN SPEYBROUCK Joseph 

VAN STEENKISTE Eugene 

VAN TROOSTENBERGHE Adolphe 

VAN TROOSTENBERGHE Robert 

VAN WAEFELGHEM Joseph 

VAN WAESBERGHE Jean 
VAN WASSENHOVE Emile 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Albert 

geboorte
jaar 

1854 

1893 

1894 

1826 

1842 

1841 

1883 

1834 

18J9 

1892 

1889 

1863 

1827 

1826 

1855 

1799 

1829 

1840 

1829 

1830 

1860 

1848 

1806 

1886 

1884 

1797 

1814 

1841 

1827 

1834 

1879 

1838 

18J2 

1870 

gevolgde uni
vel'siteit(en) 

KUL 
RUG 

RUG 

RUG 

RUG 

RUL-RUG 

RUG 

KUL-RUG 

KUL-VUB 

RUG 

RUG 
RUL 

RUG 

RUG 

RUG 

RL 

RUG-KUL 

KUL 

KUL 

KUL 

KUL 

VUB-RUG 

RUG 

RUG 

KUL 

RL 

RUG 

RUG-KUL 

RUG 

RUG 

RUG 
KUL-RUG 
RUG 

KUL 

247. 

inschrijvings
jaar 

187J 

1912 

1913 

1846 

1860 

1859 

1901 

1856 

1858 

1910 

190B 

18Bl 

lB44 

lB44 

lB74 

1818 

1848 

1857 

1849 

1848 

1879 

1866 

1823 

1903 

1904 

1819 

1835 

1859 

1845 

1853 

1897 

1855 

1852 

1889 



248. 

NAAM en voornaam van de Brugse geboorte- gevolgde uni- lnschri JV ings-
student jaar versiteit(en) Jaa!" 

VA~ ZUYLEN VAN NYEVELT Emile 1874 KUL 1891 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Frederique 1814 RUG 1833 

VAN ZUYLflli VAN NYfVELT Georges 1858 KUL lB77 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Guidon 1809 RUG 1827 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Gustave lB80 ? VU8 1900 

VAN ZUYLfN VAN NYfVELT Joan. Fr. 1798 RL 1817 

VAN ZUYLEN VAN ~YfVELT Raymond 1860 KUL-RUG 1880 

VAN IUYLEN VAN NYEVELT VANDE HAAR Prosper 1835 RUG 1855 

VERBEKE Car. 1793 ? RUG 1817 

VERCAMER Charles lB23 RUG 1842 

VERCAUTEREN Ernest 1814 RL-RUL 1832 

VERCRUYSSEN Jules 1843 RUG 1865 

VERDUSSEL Edouard 1824 ? RUG 1846 

VERDUYN Louis lB82 RUG 1909 

VERDYK Prosper 1865 RUG 1882 
VERHAECHf François 181D RUG lB34 
VERHEYE Florimond 1887 KUL 1907 
VERHOEF Léon 1866 KUL 1883 
VERLINDE Albert 1892 KUL 1911 
VERMAST Victor lBBB RUG 1907 
VERMEERSCH Adrien 18B9 KUL 190B 
VEROUGSTRAETE Gaston lB90 KUL 1909 
VERPL~NCKE Joannes 1801 RUG 1824 
VERRAES Joseph 18Bl VUB 190D 
VERRAES Victor 1891 RUG 1911 
VERSAVEL Jacques lB17 RUG lB44 
VERSTRAETE Aimé 18BO KUL 1899 
VERSTRAETE Bonfils 1854 RUL 1872 
VERSTRAfTE Celestin 182J ? KUL 1845 
VERSTRAETE Edouard 1874 RUL 1892 
VERSTRAETE Georges 1889 VUB 1907 
VERSTRAETE Julien 1857 RUL 1875 
VERSTRYNGHE Eugene 1832 KUL-RUG 1854 
VERTE André 1852 KUL 1872 



24 9 . 

> 
"~~H en ~oornu .. ~.n de Brugse geboorte- ge~o l gde unl- 11nSChri Jv 1"98-

student jaar ve rsitelt(en) jUf 

v(lnr Charles 
,,,. 'UL 18B 

vrR lf Plerre lBO} RUL 18.s2 

vrvs Ah.ander 18 16 RUG 18) 

vOS ~lpho ... se 18)8 KUl-RUe 1876 

~ns f.dmond 1812 RUG 1829 

Vr.VS (""".nvel 189} KUL 190 

Vr.YS (u~ne 
, .. , KUL 1881 

VHS Cust'''1! IS)] "'" 1858 

VfYS Hipt)O l itus 1805 RUG 1822 

V(VS Joseph 1861 RUG 1891 

vns H.udce 1892 ,"- 1910 

'lUS H.~ jlillien 1871 KUL - ROG IBVO 

VOS Stanlshs IBJO RUG "" 
\·'0011 dit vrRS~ILLr. Ceor~s 1879 RIJ(; '''' 
VIM:K[ Ceorges 1819 """ "98 

VJS~RI r erdln'~ 16'io9 ." 1882 

VIS~Rl Cust'''1! 
, .. , OlL "81 

VURKf. rO>oard 18}9 "" lBH 

lIJ\llY~ Plerre 1797 RUG UH] 

WAlf.Lf.! ["" Je 18507 OlL 1877 

WAlnr.I r.u~ne 1892 KUL 1911 

IIA1[LrT Jean 1889 <OL 1901 

WAII[[UIf r.douard 18118 RUG 1861 

W""[VNf Beaudouln 1880 <OL 1902 

W01~rR f.ugène 1808 RUG 162(1 

W(N(S Paul 18911 <OL 1912 

WIEGOI Jul !In 188S ,oe 19D} 

WI[K[~ Jonan 1891 RUG 1912 

W![LH4[CK[R [dlJard 181.1 OJG 18J5 

wlLL~rRl rernend 1877 <OL '900 
wlLLaERI Cers.ln "" """ '902 

W1 LL"-ER I Leopo l d 1878 <ijL ''''' 
WI LL>\[R I Haurl ce 1878 0lG "" 
W! lL[ltS [doulrCl 1841 OH "" 



250. 

NAMI en voornaam van de Brugse geboerle- gevolgde uni- inschrijvings-
s tudent Jaar versiteit(en) jaar 

WIL L .MS Oscar 1890 RUG 1908 
WI100ECK T Alphense 1873 RUG 1892 
WOOON Albert L864 RuG l88} 
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E. STOLS : Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rzïksuniversiteit te 

Gent (1854-1914). .. 
L. V ANDEWIELE : Bij het eeuwfeest van het laboratorzum voor tOXI-
cologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschappen aan de 

R.UG. (1876-1976). 
H. BALTHAZAR . Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel 

Gaan (1 852-1977) . 
H. BOSSAERT : lulius Mac Leod en de vervlaamsing. 
H. DEELSTRA : De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) 
aan de Gentse universiteit. 
L. ELAUT : Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig 
hoger onderwijs te Gent. 
M. SOM ERS : Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse uni-

versiteit. 
E. OSSlEUR : Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde 
R.UG. (1829-1835). 
"LOMBROSIANA", Oud-Studenten Criminologie R.U.G. : Veertig jaar 
school voor Criminologie aan de R. U G. 
M. REYNEBEAU : De Gentse universiteit als katalysator in het politieke 
groeiproces (1846-1870). 
L. TROCH : Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 
1890-1900. 
A. LOOMAN : Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Gent (1919-1933). 
A.M. SIM ON-VAN DER MEERSCH : De eerste generaties meisjes
studenten aan de R.UG. 1882-1930 . 
D. VAN DAMME: Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger On
derwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914) . 
Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de R. U G. 
L. TROCH : Professor 1.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het 
moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 
W. LAPORTE : 75 jaar Lichamelijke Opvoeding aan de R.UG. 
A. VAN ACKER : Slavische studenten aan de R.UG. (1855-1914). Een 
evocatie. 
E. LANGENDRIES : De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (1916-
1918),2 dIn. 
K. DE CLERCK: Rector Bouckaert had toch gelijk. 
D. MARTIN: De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 194044. 
Leven met de vijand. 
L. SOETE: De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van .de 
"Ecole Normale des Sciences" ( 1870-1890). 
V. VAN RENTERGHEM : Het belang van Gent voor de universiteits- en 
studiekeuze van de Brugse studenten (1817-1914). 

Buiten reeks : K. DE CLERCK, e.a. : Kroniek van de strijd voor de verneder
landsing van de Gentse unipersiteit. 
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