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INLEIDING 

Elke leerling of student die weinig gefortuneerd is, krijgt in dit land 
de kans om op kosten van de staat die studies te ondernemen waarvoor hij 
geschikt is. De toekenning van de studietoelagen wordt in België geregeld 
bij wet van 1971. Deze stipuleert dat elke nietvermogende student die het 
voorgaande studiejaar met vrucht heeft beëindigd, recht heeft op deze fi
nanciële tegemoetkoming (1). Het stipendium hoeft niet terugbetaald te wor
den, het is een gunst van overheidswege. 

Dat jonge mensen die financieel in gebreke blijven de kans krijgen verder 
te studeren, wekt onze interesse op. Zelf hebben we een universitaire op
leiding kunnen doorlopen, mede dank zij een studiebeurs. 

Onze belangstelling gaat nu vooral uit naar het verleden, Vanzelfsprekend 
dringt een beperking zich op, zowel in de ruimte als in de tijd. We wensen 
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in onderhavige studie dieper in te gaan op de studiebeurzen die van over
heid~wege geschonken werden aan studenten van de Gentse universiteit gedu
rende de periode 1836-1849. Onder beurzen van overheidswege verstaan we 
toelagen van de staat, van de stad Gent en van de provincie Oost-Vlaanderen. 
De twee data, 1836 en 1849, staan respectievelijk voor de toepassing van de 
eerste wet (1835) en de tweede wet (1849) op het hoger onderwijs in België. 

In welke mate werden er overheidssubsidies verleend? Om welke redenen 
werden ze in het leven geroepen? Wie waren de jongemannen die een studie
beurs in h~nden kregen? Uit welke sociale milieus kwamen zij? Wat was een 
beurs waard? Kon een toelage de universitaire studiekosten dekken? Aan welke 
voorwaarden qienden de beursgenieters te voldoen? Werden er eisen gesteld 
op het vlak van de studies? De enige voorwaarde waaraan men thans moet vol
doen is, dat men slaagt in de examens van het vorige studiejaar. Sedert 1971 
is enig speciaal bekwaamheidsbewijs als voorwaarde tot het verkrijgen van een 
toelage immers niet langer vereist (2). Welke eisen werden er precies gesteld 
tijdens de onderzochte periode? 

Er rijzen ook vragen van meer diepgaander aard, vragen die vandaag nog steeds 
aan de orde zijn. Komen de beurzen ter~cht bij diegenen die ze werkelijk nodig 

(1) We verwl J zen de 1 ezer graag naar het deel "aantekeni ngen" waari n verdere 
aanvullingen en geraadpleegde bronnen en literatuur genoteerd worden. 
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hebben? Een recente analyse van de eers tejaarsbeursstudenten aan de R. U .G. 
heeft uitgewezen dat dit wel degelijk zo is. "De Hoge Raad voor Studietoe
lagen opteert voor'een nauwgezette re controle opdat de sociale achtergrond 
in belang zou toene,men bij de toekenning van de beurzen" (3). 
Een andere bedenking houdt verband met de veronderstelling, dat het genoten 
onderwijs een middel kan zijn tot opklimming op de maatschappelijke ladder. 
Een studie over beursgenieters zou daar een licht kunnen op werpen en een 
antwoord kunnen bieden op de vraag: "Bestaat die opwaartse sociale mobili
teit wel degelijk?" 

Met deze vraagstellingen begeven we ons op het terrein van de historische 
pedagogi ek. IIn zijn arti ke 1 "Ac tue 1 e tendensen i n het onderzoek betreffende 
de geschiedenis van het onderwijs" wijst M. De Vroede er allereerst op dat 
"dit een terrein is wa~rvan de grenzen niet scherp afgebakend zijn, gelet 
op het vaak interdisciplinaire karakter van het onderzoek" (4). Verder geeft 
de auteur weer" dat de nieuwe tendens neerkomt op een aaneenkoppeling van 
sociale en pedagogische verschijnselen", gestimuleerd vanuit de sociale ge
schiedenis en vanuit de onderwijssociologie (5). 

De opzet van deze s tud,i e zou zeer ambiti eus Zl Jn, i ndi en we op all e ges te 1 de 
vragen een klaar en duidelijk antwoord wensen te geven. Dit ligt zeker niet 
binnen onze mogelijkheden. Ten eerste stoten we in het geraadpleegde bronnen
materiaal op een aantal hiaten. Dit kenmerk, zo eigen aan het historisch 
onderzoek, moeten we incalculeren want het heeft onvermijdelijk een invloed 
op de resultaten van deze studie. Ten tweede laat de toegemeten tijd en 
ruimte geen groots opgezette studie toe. Om die rede~ zullen we vooral 
m.b.t. de vraag naar de opwaartse sociale mobiliteit in gebreke blijven. Dit 
aspect kan maar echt bestudeerd worden, wanneer de onderzochte studentenbe
volking generaties lang gevolgd wordt. Konden de beursgenieters inderdaad op
klimmen op de maatschappelijke ladder? Konden zij het behaalde diploma nadien 
ook valoriseren? "Het zijn vragen die vanzelfsprekend pas kunnen beantwoord 
worden na een ver doorgedreven prosopografisch onderzoek van de studenten", 
zo schrijft H. De Ridder-Symoens (6). 

Wat is dan wel de opzet van deze studie? Het ligt in onze bedoeling het bij
eengebrachte bronnenmateriaal zo goed mogelijk te beschrijven. We zullen daar
bij niet nalaten bedenkingen en vragen te formuleren. Maar deze dienen in de 
eerste plaats beschouwd te worden als hypothesen die een aanzet kunnen vormen 
tot verder onderzoek. 
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Onze publikatie bevat twee delen. Het eerste luik behandelt de wettelijke 
vel·ordeningen. Zonder een kijk op de wetgeving inzake de overheidssubsidies 
kunnen we immers geen concreet onderzoek verrichten. We pogen in dit deel 
te achterhalen welke motieven aan de grondslag lagen van deze bepalingen. 
Bovendien zullen we ook de voorgaande periode belichten, nl. vanaf de stich
ting van de Gentse un~versiteit. Precies deze terugblik in de tijd zal ons in 
staat stellen het beurzensysteem tijdens de bestudeerde periode goed te kun
nen vatten. 

Het tweede luik van deze studie geeft het concreet onderzoek weer. Met een 
grondige kennis omtrent de wettelijke verordeningen kun~en we de gegevens 
uit de realiteit gemakkelijk situeren. Bovendien laat het ons toe te onder
zoeken of de praktijk ook in overeenstemming was met wat in theorie werd voor
opgesteld. 

De beschrijving van het onderzoek vatten we aan met een weergave van het bron
nenmateriaal, van de wijze waarop dit verzameld en verwerkt wordt. Vooral het 
eerste aspect is niet onbelangrijk. De resultaten worden nl. sterk bepaald 
door de mate waarin bronnen voorhanden zijn, door de mate waarin ze volledig 
zijn. 

Na een beschrijving van het bronnenmateriaal bespreken we de resultaten van 
het onderzoek. We beginnen alvast met een overzicht van de bestudeerde 14 
jaren. Welke evolutie merken we op bij de toekenning van de studiebeurzen? 

Vervolgens proberen we een bescheiden beeld op te hangen van de beursgenieter 
zelf. We pogen dit te doen aan de hand van volgende thema's: geografische en 
sociale herkom~t van de student en zijn studieverloop ·aan de R.U.G. Het onder
zoek naar het sociaal milieu van de student blijkt een complex probleem te zijn. 
Ook nu ziet men nog geen klaarheid op dit vlak. De Hoge Raad voor Studietoe
lagen opteert voor het meer in rekening brengen van de sociale achtergrond 
van de student. Maar het probleem daarbij is dat men er moeilijk een concrete 
inhoud kan aan geven. Het beroep van de vader alleen zegt immers niet veel 
over de gezinssituatie van de student. De handelaar bijv. kan reeds enkele 
jaren failliet zijn. Men heeft plannen om in de toekomst dit probleem enigs
zins op te vangen. Vanaf het academiejaar 1987-1988 wil men nl. bij de inschrij
vingen van eerstejaars meer inlichtingen vragen over de gezinssituatie van de 
student (7). Onze studie laat toe, naast het beroep van de ouders, enkele 
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aspecten in rekening te brengen die de sociale achtergrond van de beursge
nieter kunnen nuanceren. Het betreft hier de financiële situatie van de fa
milie en de gezinssamenstelling. Doch wat deze gegevens betreft wensen we 
bescheiden te zijn. Het bronnenmateriaal leverde niet altijd de gewenste in
formatie op. 

Verder staan we ook even stil bij de financiële kant van de zaak. Wat kon de 
student destijds aanvangen met een studiebeurs? Welke studiekosten moest hij 
inca 1 cul eren? 

We wensen deze studie af te ronden met een, didactisch gezien, niet onbelang
rijk thema. Het bronnenmateriaal dat we in handen krijgen, laat ons toe een 
licht te werpen op de relatie leerkracht-leerling, meer bepaald hoogleraar
student . We vinden immers terug hoe de professoren de beursgenieters beoor
deelden. Volgende vragen zullen we daarbij aan de orde laten komen: wat was 
in de ogen van de professor een "goed" student? Welke attitudes werden van 
deze jongeman verwacht? De resultaten zijn wel lang niet altijd spectaculair, 
doch daaraan is wellicht de ondanks alles eenzijdige inhoud van de beoorde
lingen niet vreemd. 
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I. D~ WETGEVING 

La création des bourses peut être tout aussi 
ancienne que la création des étahlissements 
d'instruction. ou publique ou privée. Le but 
de cette création ne saurait jamais avoir été 
que louahle; ear, pour eréer une bourse en fa
veur de l'instruetion, il faut aimer l'instruc
tion, il faut en savoi'r appréeier les avantages. 
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(Liefmans, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1849) 

1. Inleiding 

Om het studiebeurzenstelsel uit de periode 1836-1849 goed te kunnen vat
ten, is een zekere kennis nopens de wettelijke beschikkingen onontbeerlijk. 
Enkel met een dUidelijke kijk hierop is het mogelijk, om het concreet on
derzoek dat we doorvoeren tegen een bredere achtergrond te plaatsen. 

Wie kwam destijds tot het besluit om de academische studjes aan de Gentse 
universiteit aan te moedigen? Welke bedoelingen schuilden hierachter? Onder 
welk bewind kwamen deze verordeningen tot stand? Werden er 1n de bestudeerde 
periode wijzigingen aangebracht? Wat waren de oor~aken, gevolgen? Bestonden 
er voordien reeds studietoelagen voor de studenten aan de R.U.G.? 
Welke jongemannen hadden recht op deze financiële steun? Aan welke voor
waarden dienden zij te voldoen? 
Enkele vragen die onze interesse opwekken en waarin we in onderhavige tekst 
wat klaarheid pogen te brengen. 

Om op de vraag: "Hoe was de toestand v66r 1836 ?" een antwoord te kunnen ge
ven, belichten we ook de voorgaande tijdspanne. We vatten dit hoofdstuk dan 
ook aan met een situatieschets uit het Hollandse tijdperk, precies omdat on
der koning Willem I de Gentse universiteit tot leven werd gewekt. Wij zijn 
benieuwd of er in het prille begin van de R.U.G. reeds sprake was van studie
toelagen. 
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Met het uitroepen van de Belgische Onafhankelijkheid luiden we een twee
de periode in. Deze laten we eindigen in 1835 bij de totstandkoming van 
de eerste organieke regeling i .V.m. hoger onderwijs. 
De derde en laatste periode maakt het eigenlijke object uit van onze stu
die en eindigt in 1849 met de afkondiging van de tweede organieke wet. 

Naast de studiebeurzen van overheidswege zullen we in een notedop ook de 
andere, bestaande "aanmoedigingsmiddelen" belichten. Onder deze verzamel
naam werd immers meer verstaan dan alleen maar die subsidies die staat, stad 
of provincie ter beschikking stelden en die tot doel hadden de universitaire 
studies te vergemakkelijken of mogelijk te maken. We willen de overige aan
moedigingsmiddelen even aanstippen opdat de lezer op de hoogte zou zijn van 
hun bestaan. 

2. Wettelijke bepalingen 

2.1. 1816-1830 

Tijdens deze periode maakte België deel uit van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden, met Willem I van Oranje aan het hoofd. De vorst bestuur
de het land als een verlicht despoot: enerzijds eigende hij zichzelf ab
solute macht toe maar anderzijds had hij toch steeds het openbaar belang 
op het oog. Zo is het algemeen bekend dat Willem I het onderwijs nieuw 
leven heeft ingeblazen (1). Ook het hoger onderwijs in de Zuidelijke Pro
vinciën wist hij te reorganiseren. Dit werd geregeld bij Koninklijk Besluit 
van 25 september 1816 (2). 

2.1.1. Staatsbeurzen 

Paragraaf VI van het tweede hoofdstuk van dit universitaire reglement ver
schaft ons informatie over "les moyens d'encouragement et de secours pour 
les études académiques". Zoals deze woorden laten doorschemeren, werd als 
bedoeling vooropgesteld de universitaire studies aan te moedigen en hulp
middelen voor deze ter beschikking te stellen. Dit zou verwezenlijkt wor
den op 2 manieren: ten eerste door het schenken van een aantal gouden me-
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dailles en ten tweede door het verschaffen van studiebeurzen (3). 

Inzake de toekenning van deze beurzen vinden we het meest essenti~le 

terug onder artikel 150: 

" ( ... ), il sera alloué annuellement une somme fixe, Dar 
forme de secours, pour les jeunes gens douês de bonnes dis
positions et dont la fortune ne leur permet pas de fréquen
ter les leçons académiques à leurs propres frais. Ce secours 
consistera en 87 pensions, à repartir par sommes égales sur 
les trois universités, de manière qu'il en sera alloué 29 dans 
chacune" (4). 

Hieruit kunnen we afleiden dat aan 2 voorwaarden moest voldaan worden 
om een studiebeurs te kunnen ontvangen. Zowel de aanleg van de student 
als zijn financiële toestand werden in rekening gebracht. Laten we ook 
nog even aanstippen dat aan elke universiteit evenveel studietoelagen 
werden toevertrouwd, om precies te zijn 29. Elke beurs had een waarde 
van 200 florijnen of 423,28 fr. (5). 

Binnen elke universiteit werden de bedragen volgens een vaste regel ver
deeld onder de 4 faculteiten (6): de faculteit der Rechtsgeleerdheid 
kreeg 4 studiebeurzen, de faculteit der Geneeskunde 5, de faculteit der 
Wis- en Natuurkundige Wetenschappen en de faculteit der Wijsbegeerte en 
Letteren mochten elk over 10 beurzen beschikken. 

Er rijzen nu vragen van meer praktische aard. Welke stappen moest een 
student ondernemen die meende aanspraak te kunnen maken op een staats
beurs? Wie besloot uiteindelijk tot de toekenning van deze financiële 
steun? 

De eerste stap moest de student zelf zetten. Hij diende een aanvraag in 
bij het College der Curatoren (7) en verklaarde tegelijkertijd van geen 
enkele andere beurs te genieten die meer dan fl .100 bedroeg. 
Het College won advies in bij de professoren om op basis hiervan een stu
diebeurs te kunnen verlenen. 
De gelukkige student aan wie een subsidie werd toevertrouwd, kreeg de som 
van 200 florijnen voor de duur van 1 jaar. "Verlengingen voor dezelfde ter
mijn werden hem wel toegestaan. Langer dan 6 jaar een staatssubsidie ge-
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nieten, was echter onmogelijk. 
Het mag niet onvermeld blijven, dat bij het toestaan van een verlenging 
2 bewijzen noodzakelijk waren. Eerst en vooral werd van de professoren 
een unaniem akkoord vereist waaruit moest blijken dat de beursstudent 
nauwgezet de lessen volgde. Een schriftelijk attest van de faculteit 
mocht evenmin ontbreken. 

Althans, zo verliep het voor een student die zich aan de regels hield. 
Want diegene die meende dat hij na het ontvangen van 200 florijnen, rus
tig zijn eigen gang kon gaan, had het mis. Het viel immers onder de be
voegdheid van het College der Curatoren toezicht uit te oefenen op het 
gedrag en de studievorderingen van de beursgenieters. Wie zich te kwa
der trouw gedroeg, of wie achteraf toch bleek te genieten van een sub
sidie die de som van 100 florijnen overschreed, verloor elk recht op zijn 
studiebeurs. Niet enkel gedurende het lopende academiejaar maar ook tij
dens het verdere verloop van zijn academische studies werd aan deze min
der gelukkige student elke toekenning van een staatstoelage ontzegd (8). 

In wat voorafgaat komt meermaals ter sprake, dat een student niet kon 
dingen naar een staatssubsidie indien hij reeds van een andere beurs ge
noot die meer dan fl. 100 bedroeg. De vraag dringt zich op welke beurzen 
hier eigenlijk bedoeld werden. 

De overige artikels uit paragraaf VI, verschaffen ons meer informatie. 
Het ging hier om beurzen van particulieren wier vrijgevigheid zich uit
te in het financieel ondersteunen van studerende jongeren. Bij middel 
van een of ander. contract of testament maakten deze weldoeners hun ver
langens bekend. Zij schonken zekere bedragen aan familieleden of aan 
jonge mensen uit een aangedUide gemeente, stad of streek om bepaalde stu
dies mogelijk te maken. De een omschreef zijn wensen al wat duidelijker 
dan de ander (9). 

Deze "bourses de fondations" bestonden reeds vele jaren toen het univer
sitair reglement van 1816 uitgevaardigd werd (10). We willen hierbij nog 
even kwijt, dat met dit reglement en met koninklijke besluiten die erop 
volgden, het beheer van deze beurzen veel meer onder staatstoezicht werd 
gebracht (11). Dit illustreert mooi de gevoerde onderwijspolitiek van 
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Willem 1 die zich een staatsmonopolie voor ogen hield. 

Het zou ons zeker te ver leiden indien we bij deze oudere vorm van stu
diefinanciering langer zouden blijven stilstaan. Wij wensen in deze stu
die namelijk niet dieper in te gaan op studiebeurzen, geschonken door 
particuliere personen. Enkel de beurzen van overheidswege zullen behan
deld worden. Toch hebben wij er de voorkeur aan gegeven deze "bourses 
de fondations" te vermelden opdat de lezer weet zou hebben van hun be
staan (12). 

Uit het voorgaande kunnen we afleiden, dat de eerste studenten aan de 
Gentse universiteit zeker geen reden hadden tot klagen. De inspanningen 
die geleverd werden door het staatsbestuur inzake onderwijs droegen ertoe 
bij dat men aanvankelijk het bewind van Willem 1 gunstig gezind was. 
Maar in de tweede helft van de jaren '20 deed zich een kentering gevoelen. 
De verordeningen van de koning waren naar de zin van de Zuidelijke Neder
landen iets te verregaand. L. Beckers formuleerde het als volgt: " ( ... ) 
les tendances du gouvernement néerlandais en matière d'instruction supé
rieure: l'Etat éxerçait un monopole absolu; aucune part n'était faite à 

la liberté" (13). 
Sedert 1829 gingen van alle kanten stemmen op die vrijheid van onder
wijs eisten. De regering poogde dan ook tijdens de laatste uren van haar 
bestaan de gemoedsrust tot bedaren te brengen door enkele toegevingen te 
doen (14). 

We durven ons de bedenking maken of vanuit'deze context volgend feit niet 
gedeeltelijk of zelfs helemaal verklaard kan worden. Bij K.B. van 13,4.1828 
werd namelijk een commissie opgericht die de decreten en reglementen met 
betrekking tot het hoger onderwijs moest herzien. De regering meende im
mers dat verbeteringen konden worden aangebracht en gaf de Minister van 
Binnenlandse Zaken de opdracht om een aantal vragen aan de commissie voor 
te leggen (15). Deze boog zich o.a. over enkele belangrijke aspecten in
zake de universitaire studietoelagen. 

1. "Zijn staats beurzen werkelijk een noodzaak? Zou het niet beter zijn, 
gezien de progressieve stijging van het aantal studenten, om de beur
zen af te schaffen en desnoods te vervangen door vrijstelling van be-
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taling van de universitaire studiekosten? 
2. Indien men deze studiebeurzen zou laten bestaan, zou men dan niet be

ter enkele van deze subsidies toekennen aan uitmuntende studenten om 
deze in staat te stellen gedurende enige tijd hun studies verder te 
zetten ? 

3. Past het eigenlijk om de staatsbeurzen eerst te verlenen en pas na-
dien na te gaan of de toekenning wel terecht was?" (16). 

In de loop van het jaar 1829 beëindigde de commissie haar werk. Van 
staatswege kon aan dit verslag echter geen enkel gevolg meer gegeven 
worden. 1830, de Belgische ·Omwenteling, stond immers voor de deur (17). 
Het reglement van 1816 bleef m.a .w. bepalend voor de ganse Hollandse 
periode. 
Toch meenden we dat het interessant was deze bedenkingen hier aan bod te 
laten komen. 1n de eerste plaats omdat duidelijk wordt dat men in die 
tijd het bestaan zelf van de staatsbeurzen in twijfel heeft getrokken. 
En ten tweede kunnen we de vraag stellen: "Werd met deze punten eventu
eel rekening gehouden bij verordeningen, uitgevaardigd na 1830?". 

2.1.2. Stadsbeurzen 

Konden studenten aan de Gentse universiteit ten tijde van Willem I al 
een beroep doen op studiebeurzen, hen verleend door de stad Gent? Het 
toenmalige stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat op deze vraag een be
vestigend antwoord kan gegeven worden. 

De stad Gent was cr fier op, dat zij in 1817 binnen haar muren een uni
versiteit kon oprichten. Niet onbegrijpelijk trouwens, want burgemeester 
en schepenen hadden voordien bij koning Willem I hun kandidatuur gesteld 
om als universiteitsstad in aanmerking te kunnen komen en zij hadden de
ze ook ten stelligste verdedigd (18). 

Op 9 oktober 1817 werd de rijksuniversiteit te Gent officieel geopend. 
Kort nadien werd in de gemeenteraadszitting van 28 oktober reeds beslo
ten tot de toekenning van stads beurzen aan studenten van de pasgeboren 
universiteit en dit voor het jaar 1818. 
Het Koninklijk College te Gent had immers 3000 florijnen ter beschikking 
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gesteld waarmee universitaire studiebeurzen zouden kunnen gecreëerd 
worden. De burgemeester - die tussen haakjes ook voorzitter was van 
het College der Curatoren - beaamde dit ten volle en noemde het " un 
des moyens les plus propres pour faire prospérer cette institution, émi
nemnent util e et avantageuse à 1 a vi lle de Gand". (19) 
De raad achtte het noodzakelijk om de nieuwe universiteit een gunst te 
bewijzen en verdienstelijke maar weinig gegoede studenten die middelen 
te bieden waarmee ze de academische lessen zouden kunnen volgen. 
Bovendien werd art. 158 van het organiek reglement op het hoger onder
wijs in herinnering gebracht: "Les villes auront en outre la faculté 
d'accorder des bourses à des jeunes gens méritants, mais peu aisés". 

De stads beurzen werden verdeeld in volle en halve beurzen, resp: fl. 200 
en fl. 100. Deze bedragen waren uitsluitend bestemd voor studenten die 
geboren waren te Gent. Zij zouden ook nog aanspraak kunnen maken op een 
subsidie van de staat. De toekenning van de stadsbeurzen behoorde tot de 
taak van de gemeenteraad die zelf een lijst van kandidaten ontving van 
het College der Curatoren (20). 

"Ampel; 2 dagen na het eerste besluit werd in diezelfde gemeenteraad bepaald 
de stads beurzen jaarlijks toe te kennen naar het voorbeeld van de staats
toelagen. Door de bedragen telkens maar voor 1 jaar te verlenen, zo opper
de een raadslid, zou een blijvende inzet van de studenten noodzakelijk zijn 
om een beurs te kunnen ontvangen of verlenging te kunnen krijgen. Verder 
besloot de raad om studenten met een subsidie van de stad, aan dezelfde 
bepalingen te onderwerpen als diegenen met een staatsbeurs (21). 

Bij ' kb~inklijke beschikking van 20 januari 1818 maakte~illem I een aan
tal maatregelen bekend betreffende de toekenning van stadsbeurzen. Oe ko
ning preciseerde hierbij, dat enkel studénten met ··een-·halve stadsbeurs een 
aanvraag konden indienen voor een studiebeurs van de staat. Vervolgens 
werd de vereiste van geboren te zijn in Gent ongedaan gemaakt (22). 
Dat Willem I zoveel mogelijk de touwtjes zelf in handen wou nemen, wordt 
hier eens te meer bevestigd. 

Op basis van de gemeenteraadsverslagen uit de daarop volgende jaren, mo
gen we besluiten dat er tijdens de Hollandse periode geen fundamentele 
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wijzigingen meer werden aangebracht aan deze verordeningen (23). 

2.1.3. Provinciebeurzen 

Inzake provinciale beurzen, toegekend aan universiteitsstudenten te 
Gent, werd geen enkele wettelijke beschikking en evenmin een reglement 
aangetroffen in de periode vóór 1830 (24). We durven uitgaan van de ver
onderstelling dat studiebeurzen verleend door de provincie Oost-Vlaan
deren toen nog geen bestaansrecht verworven hadden. 

2.2. 1830 - 1835 
Na de woelige septemberdagen van 1830 werd België op 4 oktober uitge
roepen tot een onafhankelijke staat. Al vlug kondigde het Voorlopig 

Bewind de vrijheid van onderwijs af, de opposante van Willem I's mo
nopolistische onderwijspolitiek. Met de grondwet van 1831 werd dit prin
cipe bekrachtigd (25). 

De eerste maatregelen die getroffen werden inzake het hoger onderwijs, 
waren dan ook duidelijke' reacties op de toestand uit het Hollands tijd
perk. De voorlopige herstructurering van de 3 rijksuniversiteiten was 
echter van die aard dat negatieve repercussies op onderwijsvlak niet 
uitbleven. De opeenvolgende (unionistische) kabinetten waren er bijge
volg van overtuigd dat een definitieve wet dringend noodzakelijk was. 
Maar de snel wisselende bewindslieden hadden met diverse andere proble
men af te rekenen. Bovendien stonden meningsverschillen inzake de reor
ganisatie van het hoger onderwijs een vlugge, wettelijke regeling in de 
weg. Uiteindelijk verscheen in 1835, 5 jaar na de onafhankelijkheid, de 
eerste organieke wet op het hoger onderwijs (26). 

De periode 1830-1835 was dus allerminst bevorderlijk voor de bloei van 
het hoger onderwijs. Kwam dit nu ook tot uiting waar het de studietoe
lagen betreft? Werd er m.a.w. nog aandacht besteed aan deze aanmoedi
gingsmiddelen die tot doel hadden de universitaire studies financieel 
mogelijk te maken of te vergemakkelijken? 
En wat vertelde de wet van 1835? Achtten de toenmalige gezaghebbers de 
toekenning van studiebeurzen nog van belang? Welke meningen kwamen hier-
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bij naar voren? 
Vragen die ons interesseren en die we in onderhavige uiteenzetting 
trachten te beantwoorden. 

2.2.1. Staatsbeurzen 

De voorlopige reorganisatie van de 3 rijksuniversiteiten Leuven, Gent 
en Luik, was reeds tot stand gekomen bij decreet van 16 december 1830. 

Het universitair reglement van de voormalige Hollandse vorst bleef be
houden, zij .het met enkele belangrijke wijzigingen, aangebracht door 
het Voorlopig Bewind. Nopens de studiebeurzen bleven de vroegere bepa
lingen geldig (27). 

Nochtans was het niet mogelijk voor de rijksuniversiteiten om aan min
der gegoede studenten eenzelfde hoeveelheid staatssubsidies te verlenen 
zoals ten tijde van Willem I. Het Voorlopig Bewind stelde immers maar 
een karig budget ter beschikking. Zo kon de R.U.G. voor het jaar 1831 
slechts 5.800 fr. spenderen aan beurzen, waar dit tijdens het Hollands 
regime jaarlijks tot ongeveer 36.000 fr. beliep (28). 

In zijn rapport van 13 juni 1831 aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
kloeg de administrateur-generaal van openbaar onderwijs deze toestand 
aan. De universiteitsstudenten hadden volgens hem aanzienlijke studie
kosten. De financiële steun van het rijk aan minvermogende studenten -
met uitzond~~ing van de "bourses de fondations" die onder het beheer 
bleven van de staat - kon slechts gedeeltelijk de kosten dekken (29). 

Kort nadat dit verslag werd uitgebracht, kwam onder Leopold I het eers
te kabinet tot stand, nl. het kabinet de Muelenaere. Reeds onder die 

regering werd een eerste wetsontwerp m.b.t. het openbaar onderwijs op 
tafel gelegd. De commissie die belast werd met het onderzoek van dit 
voorstel, kwam in maart van het volgende jaar klaar met haar werk (30). 

Tot onze verwondering werd in het rapport van de commissie met geen 
woord gerept over de studiebeurzen. Er was enkel sprake van de univer
sitaire wedstrijden, van de "bourses de fondations" en van de zogenaam
de reisbeurzen (31). 
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We kunnen vermoeden dat de studietoelagen naast de andere aanmoedigings
mi dde 1 en onbe 1 angri jk werden geacht. Naar de I"eden waarom kunnen we enkel 
gissen. 
Vier dagen nadat deze onderzoekscommissie haar werk had beëindigd, ver
scheen opnieuw een rapport, nu specifiek handelend over "les moyens 

d'encouragement" in het middelbaar en hoger onderwijs. Hierin legde de 
administrateur-generaal de klemtoon op de universitaire wedstrijden en 
reisbeurzen. De studiebeurs voor het hoger onderwijs kwam maar even 
ter sprake als beloning voor de "primus inter pares" onder de laatste~ 

jaarsstudenten van de humaniora. 
De verslaggever voegde eraan toe dat zijn voorstellen een snelle, posi-: 
tieve invloed zouden uitoefenen op de verbetering van het onderwijs. En 
dit zonder dat de schatkist veel centen zou moeten opofferen. 
De bedragen die werden voorzien voor de "concours" en voor de reisbeur
zen, kon het kabinet in overwegin~ nemen gezien de voordelen die deze 
aanmoedigingsmiddelen met zich meebrachten (32). 

Misschien bieden deze woorden ons een mogelijke verklaring voor het feit 
dat zo weinig aandacht werd besteed aan de studietoelagen, voor het feit 
ook dat de rijksuniversiteiten sinds 1830 maar een beperkte financiële 
steun ter beschikking kregen. Want indien we even rekenen en teruggaan 
in de tijd, dan merken we dat de grootste sommen geld binnen het hoofd
stuk aanmoedigingsmiddelen naar de studiebeurzen zelf gingen. Tijdens het 
Hollands regime werd jaarlijks fl. 1.200 besteed aan de "concours" en' 
maar liefst fl. 17.800 aan de beurzen. Een "bourse de fondation" was af
komstig van een maecenas en putte dus zeker geen geld uit de schritkist. 
De reisbeurzen kwamen alleen toe aan enkele gediplomeerde doctors die 
een zeer goede prestatie hadden geleverd. Het bedrag dat de staat hier
voor ter beschikking stelde, woog wellicht niet op tegen de sommen geld 
die besteed werden aan de studiebeurzen. Bovendien bezorgden universitai
re wedstrijden en reisbeurzen meer faam aan de universiteiten dan de ge
wone studiebeurs. 

Laten deze weinige gegevens inzake de studietoelagen vermoeden dat de 
staatsbeurzen niet langer bestonden, dan blijkt uit een ministeriële 
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omzendbrief van juni 1833 dat onze vermoedens niet opgaan. De brief 
had betrekking op het uitbetalingssysteem van de studiebeurzen. Maar 
verdere gegevens omtrent het aantal toegekende beurzen of gespendeerde 
bedragen werden hierin niet opgenomen. Preciezere gegevens uit de con
crete praktijk na het jaar 1831 ontbreken ons dus (33). 

Van de eerste poging om het openbaar onderwijs in zijn geheel te rege
len, kwam niets terecht. De gehavende rijksuniversiteiten bleven in een 
erbarmelijke situatie voortbestaan. Het kabinet Goblet-Rogier-Lebeau 
wou op zijn beurt een definitieve wettelijke regeling uit de bus zien 
komen. Het stelde op 18 november 1833 een tweede commissie samen die 
een nieuw wetsontwerp moest uitwerken (34). 

Op 31 juli 1834 werd door de toenmalige Minister van Binnenlandse 
Zaken Rogier het nieuwe ontwerp van wet bij de Kamer van Volksvertegen
woordigers ingediend. Thans werden wel twee artikels opgenomen die de 
toekenning van staatsbeurzen bij wet zouden regelen. 

Artikel 59 stipuleerde immers: 
"Trente bourses de 400 fr. seront affectées à chacune des 
deux universités, pour les jeunes gens peu favorisés de la 
fortune qui font preuve d'une aptitude extraordinaire à l'é
tude. Elles seront réparties de la manière suivante: 
Dix dans la faculté des sciences, huit dans cel les de philo
sophie et de médecine et quatre dans celle de droit". 

Artikel 60 vermeldde vervolgens: 
"Ces bourses seront conférées par arrêté royal, après avoir 
pris 1 'avis des facultés et de 1 'administrateur-inspecteur 
de l'université" (35) 

In een rapport aan de koning verduidelijkte de commissie haar bedoelingen: 
"Les bourses sont distribuées entre les diverses facultés, de manière à 

faciliter les études qu'il est le plus utile I la société d'encourager". 
Artikel 60 zou waarborgen dat deze staatssubsidies met kennis van zaken 
op een: rechtvaardige manier zouden worden verleend (36). 

De 2 basisvoorwaarden waaraan moest voldaan worden om een beurs te kunnen 
krijgen, bleven in feite dezelfde als tijdens het Hollands bewind. Zowel 



22 

het financiële onvermogen als de bekwaamheid van de student werden ook 
nu vereist. We dienen echter wel te wijzen op de verschillende termen 
die de wetgevers hanteerden nl. "bonnes dispositions" en "une aptitude 
extraordinaire". Lieten de vraagpunten, destijds be'studeerd door de 
commissie van 1829, hun sporen hier na? 

Het wetsontwerp werd ook deze keer geen wet. Daags na de voorlegging 
ervan aan de Kamer nam de regering immers ontslag. Het werk zou voort
gezet worden door het kabinet de Theux. 

Dat er nu dringend een oplossing moest gevonden worden voor het hoger 
onderwijs, werd mede veroorzaakt door de oprichting van 2 vrije univer
siteiten in 1834. Hierdoor kwamen immers de bestaande rijksuniversi
teiten in een nog meer verzwakte positie terecht. 
De oprichting van een katholieke universiteit te Mechelen en - als 
reactie daarop - de stichting van een vrije universiteit te Brussel 
waren mogelijk gezien de principiële vrijheid van onderwijs . 

. 'Minister de Theux nam het wetsontwerp Rogier als uitgangspunt voor 
een wettelijke regeling. Hij zond dit naar de 6 afdelingen van de 
Kamer voor nader onderzoek. In het voorjaar van 1835 werd door de 
Centrale Commissie van de Kamer een verslag uitgebracht (37). 

Wat dit rapport te vermelden had betreffende de studiebeurzen, roept wel 
onze belangstelling op. Want voordien reeds, nl. in januari van datzelfde 
jaar, was dit onderwerp .in de Kamer ter sprake gekomen. Door een kamerlid 
was aangehaald dat enkele afdelingen kritiek hadden op de som van 36.000 -fr. 
voorzien voor de universitaire studietoelagen - wat deze kritiek precies 
inhield, werd jammer genoeg niet vermeld. Deze secties hadden bijgevolg 
de afschaffing gevraagd van het artikel. De Centrale Commissie was op de
ze eis echter niet ingegaan (38). Zou dit ook blijken uit hei rapport 
van 13 april? 

In haar uiteenzetting voor de Kamer gaf de Middenafdeling de meningen 
te kennen die in de verschillende secties naar voren gekomen waren. 
Meestal draaide het rond het aantal toe te kennen beurzen, waarbij steeds 
een vermindering van dit aantal werd voorgesteld. 
De vierde sectie pleitte ervoor i.p.v. alleen studiebeurzen te verlenen 



23 

aan jonge mensen van de rijksuniversiteiten, staatssubsidies te geven 
aan alle studenten "qui se montrent digne", voor welke universiteit 
deze ook gekozen hadden. De Centrale Commissie sloot zich aan bij deze 
laatste visie. De regering moest de wetenschappen immers aanmoedigen 
waar deze ook beoefend werden. Bovendien was dit het enige middel om 
weinig gegoede jongeren te laten genieten van die vrijheid waarop ze 
evenveel recht hadden als de rijke studenten. Want een jongere die zon
der financiële steun de hogere studies niet kon aanvatten, kon onmoge
lijk vrij kiezen voor een instelling wanneer alleen de rijksuniversi
teiten staats beurzen konden toewijzen (39). 

Vrijheid van onderwijs was m.a.w. het principe dat door deze commissie 
werd ingeroepen om te verantwoorden dat het rijk aan alle bestaande 
universiteiten studietoelagen moest voorbehouden. 

Met deze ideeën in het achterhoofd zijn de bepalingen uit het geamendeerd 
wetsontwerp van de Centrale Commissie makkelijk te begrijpen. Aan artikel 
59 uit het regeringsontwerp Rogier werden volgende belangrijke verande
ringen aangebracht: art. 20 (cf. art. 59): 

"60 bourses de 400 fr. pourront être décernées annue 11 ement 
par le gouvernement à des jeunes gens peu favorisés de la for
tune, et qui, se destinant aux études supérieures, font preu
ve d'une aptitude extraordinaire. 
Elles sont décernées ou maintenues sur l'avis du jury d'examen. 
Elles n'astreignent pas les titulaires à suivre les cours d'un 
établissement déterminé" (40). 

Van een afschaffing van de studiebeurzen was in het voorstel van de Cen
trale Commissie dus hoegenaamd geen sprake. Gelukkig maar voor de beurs
genieters . 
Wie wellicht minder entoesiast reageerden op deze maatregel, waren de 
rijksuniversiteiten Gent en Luik. Want i.p.v. enkel aan deze instel
lingen beurzen toe te vertrouwen - zoals het regeringsontwerp van de 
voormalige minister Rogier had voorgeschreven - zouden nu ook de vrije 
universiteiten te Mechelen en te Brussel staatssubsidies ontvangen. De 
60 studi~toelagen zouden m.a.w. verdeeld worden onder 4 instellingen en 
niet onder 2. 
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Voorts zij aangestipt dat de toekenning van de beurzen nu gepland 
werd op advies van de examenjury en niet op advies van de facul
teiten en van de Beheerder-Inspecteur van de universiteit (cf. art. 60 
uit het regeringsontwerp). We mogen aannemen dat dit kan verklaard 
worden doordat in het geamendeerde wetsontwerp voorzien werd dat de 
studenten hun examens moesten afleggen voor een centrale examencom
missie te Brussel (41). Deze instantie zou de bekwaamheid van de stu
denten wellicht beter kunnen inschatten dan de universiteiten zelf. 
Dat de factor bekwaamheid een belangrijke rol speelde bij het al of 
niet krijgen van een toelage, werd eerder reeds beklemtoond. 

Bij het verder bestuderen van deze bepaling springt ons in het oog, 
dat de verdeling van de beurzen onder de faculteiten niet langer 
bij wet werd vastgelegd. Uit het concreet onderzoek zal inderdaad 
blijken dat deze verdeling jaar na jaar anders verliep. 

Rest nu nog de vraag of dit voorstel ook wet is geworden. Minister 
de Theux van Binnenlandse Zaken gaf op 4 augustus in de Kamer te 
verstaan, dat de regering met het amendement van de Middenafdeling 
akkoord ging (42). De parlementaire debatten m.b.t. het gewijzigd 
wetsontwerp konden van start gaan. Het artikel dat de staatstoelagen 
regelde, werd zonder enige discussie aanvaard. 
Nog enkel een detail werd gewijzigd. Een kamerlid had ervoor gepleit 
om enkel aan Belgische studenten staatssubsidies te verlenen. Hij belicht
te het feit dat vreemde studenten aan onze universiteiten reeds mochten 
deelnemen aan de "concours" Men diende hen zeker geen studiebeurzen 
meer te schenken. Dit amendement werd aangenomen, zodat in artikel 33 
(het vroegere art. 20) i.p.v. "a des jeunes gens", "a de jeunes Belges" 
verscheen. Kamer en Senaat stemden het artikel onder deze vorm goed (43). 
Uiteindelijk op 27 september 1835 verscheen in het Belgisch Staatsblad 
de eerste organieke wet op het Hoger onderwijs (44). 

Deze nieuwe verordening inzake de staatstoelagen vond duidelijk haar oor
sprong in het reglement van 1816. Met de huidige regeling werden wel min
der subsidies verleend aan de rijksuniversiteiten. Voor 1830 kreeg elke 

\ 

rijksinstelling immers 29 studiebeurzen ter waarde van ongeveer 400 fr. 
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Nu zouden Gent en Luik elk op nog maar een 15-tal toelagen recht heb
ben. De waarde van elke beurs bleef plusminus gelijk. 

Voor de beursstudenten zelf waren wellicht betere tijden op komst. 
Er werd reeds aangestipt, dat in de eerste uren van de Belgische on
afhankelijkheid met de studiebeurzen van staatswege karig was omge
sprongen. Een armere student zou slechts ten dele zijn universiteits
kosten met de beurs kunnen betaald hebben. 

• • • 1':0 ' ~ 

Uit een later rapport nu bleek dat tijdens de laatste periode van deze 
overgangsfase de studieuitgaven voor de studenten aanzienlijk verminderd 
waren. Daardoor had men meer halve beurzen kunnen verlenen en kon een 
groter aantal studenten van deze hulp gebruik maken (45). 
De toestand op financieel vlak was voor de student dus wel verbeterd. 

Maar de nieuwe wettelijke bepaling ontnam de beursstudent nu ook elke 
onzekerheid omtrent het voortbestaan van de voor hem noodzakelijke 
studietoelagen. Bovendien zou elke minvermogende Belgische universiteits
student, of hij nu studeerde aan een rijksuniversiteit of aan een vrije 
universiteit, aanspraak kunnen maken op een staatssubsidie. De leuze 
"vrijheid van onderwijs" zegevierde. 

2:2.2. Stadsbeurzen en provinciebeurzen 

Noch van stadsbeurzen, noch van provinciebeurzen werden in de geraadpleeg
de bronnen sporen teruggevonden voor de periode 1830-1835 (46). Dit laat 
dan ook vermoeden dat geen van beide subsidies bestonden. We mogen veron
derstellen dat het nog niet bestaan van organieke wetten op gemeente en 
provincie als oorzaak kan aangeduid worden. 
Pas in 1836 kwamen deze wetten tot stand. Kort daarna werden door de stad 
Gent en de provincie Oost-Vlaanderen maatregelen getroffen die de beursge
nieters aangenaam in de oren zullen geklonken hebben. 

2.3. 1835-1849 

Het stelsel van de volledige vrijheid van onderwijs bevatte ontegenspre
kelijk een aantal positieve elementen. De bij wet gestipuleerde aanmoedi
gingsmiddelen waren hiervan een levend bewijs. Uit de praktijk bleek ech-
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ter al gauw dat nopens een aantal verordeningen zoals de vrije toe
gang tot de un i versiteit en de toekenning van de academische graden 
het vrijheidsprincipe te ruim was opgevat. In opeenvolgende wetsont

werpen werden verbeteringen voorgesteld. Eén van de factoren die be
lemmerde dat een nieuwe wet kon gestemd worden, was het wederzijds 
wantrouwen tussen de vrije en de r ijksuniversiteiten . 
De groeiende tegenstelling tussen katholieken en liberalen drukte 
hier zeker zijn stempel op (47). In 1849, 2 jaar nadat de eerste li
berale partijregering aan de macht gekomen was, verscheen de tweede 
organieke wet op het hoger onderwijs. De liberale inslag was hier niet 
weg te denken (48). We zijn benieuwd of ook inzake de studiebeurzen wij
zigingen in deze zin werden doorgevoerd. 

2.3.1. Staats beurzen 

Het koninklijk besluit van 9 februari 1836 regelde de uitvoering van de 
organi eke wet van 1835 aangaande de universitaire staatstoelagen . 
Bel angri jk was , dat de student 2 bewi jsstukken di ende te voegen bi j zijn 
aan vraag voor een subsidie . Van de gemeente l ij ke auto rite i ten Io/erd een 
cert i f icaat verwacht i nzake de barre financi ële t oestand van de student 
of van zijn ouders. Tevens werd een attest geëist van de leraren of pro
fessoren bij wie de student lessen had gevolgd. Hieruit moest dan blij
ken dat de aanvrager buitengewoon begaafd was. 
Indien de student genoot van een "bourse de fondation" dan mocht hij dit 

ook niet onvermeld laten (49). 

Het indienen van een aanvraag leek dus een vrij eenvoudige procedure 
te zijn. Maar daarmee was de kous niet af. Uit een aantal ministeriële 
omzendbrieven van minister de Theux kunnen we immers afleiden dat admi
nistratief gezien nog een lange weg diende afgelegd te worden alvorens 
de student werkelijk een beurs in handen kreeg. De verschillende personen 
die een advies moesten verstrekken over de student kregen vanuit het mi
nisterie zeer preciese richtlijnen opgelegd (50). 
De toekenning van een studiebeurs bleek dus geen sinecure te zijn. 

Dat een beursstudent ook een zeer goed student moest zijn, werd reeds 
meerdere malen beklemtoond. Een uitstekende bekwaamheid aan de dag leggen, 
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was echter nog geen voldoende criterium. Er werd van deze jongeman ook 
verwacht dat hij nauwgezet college zou lopen. En dit laatste leverde 
thans problemen op. De wet van 1835 liet de universiteitsstudent immers 
vrij in het volgen van deze of gene les. Dit had als gevolg dat de audi
toria leegliepen. In zijn rapport over de toestand van het hoger onder
wijs omschreef J.B. Nothomb dit als "un véritab1e abus auque1, dans 1 'é
tat de la 1égis1ation, i1 était presqu'impossib1e de remédier" (51). 
Toch liet minister de Theux op 1 oktober 1838 aan de Beheerder-Inspec
teurs van de. universiteiten weten dat tenminste de beursgenieters moes
ten gedwongen worden om stipt de lessen van het programma te volgen. In 
de toekomst zou hiermee rekening gehouden worden bij het verschaffen van 
de staatstoelagen (52). 

De ontvolking van de universiteitsgebouwen, was één probleem. Maar ook 
aan andere moeilijkheden inzake het hoger onderwijs moesten de toenma
lige gezagdragers het hoofd bieden. Vooral i .v.m. de samenstelling van 
de centrale examencommissie en de vrije toegang tot de universiteit heers
te er een groeiende óntevredenheid. De gevolgen die hieruit voortvloeiden, 
hadden in de eerste plaats hun weerslag op het wetenschappelijk peil van 
het universitair onderwijs: dit ging gestadig achteruit (53). 

Een aantal maatregelen ter verbetering van de situatie drongen zich op. 
In 1838 diende de Minister van Binnen- en Buitenlandse Zaken de Theux een 
wetsontwerp in. Het kwam èchter niet tot een openbare discussie omdat 

's lands bewindslieden andere problemen -aan het hoofd hadden (54). 
Vier jaar later onder het kabinet van minister Nothomb werd dit ontwerp 
in enigszins gewijzigde vorm, opnieuw aan de Kamer voorgelegd. Maar ook 
nu kwam er geen definitieve, wettelijke regeling uit de bus: het ontwerp 
van wet werd in 1844 opnieuw ingetrokken (55). 
In bei de voorstellen werd aan het bewuste artikel 33 uit de wet van 1835 
niet getornd (56) . We kunnen m.a.w. veronderstellen dat de toekenning van 
de staatsbeurzen zoals de wet dit voorschreef, nog steeds naar wens verliep. 

Wel gin~en vanuit de rijksuniversiteit te Gent stemmen op om de toewij
zing van beurzen efficiënter te laten verlopen. Om die reden besloot de 
Raad van Assessoren op 8 februari 1845 een commissie op te richten opdat 
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de tussenkomst van de universiteit bij de toekenning van de studietoe
lagen vlotter zou kunnen verlopen. 
De standpunten van de faculteiten werden hierbij in rekening gebracht. 
Een interessante opmerking van de voorzitter van de faculteit der weten
schappen mag niet onvermeld blijven. Deze had laten verstaan dat de com
missieleden in principe moesten gekozen worden uit mensen die les gaven 
aan de nieuwe studenten (57). Dat het studiegedrag van de beursstudenten 
een belangrijke voorwaarde was om van een toelage te kunnen genieten, kan 
met deze uitspraak wellicht opnieuw bevestigd worden. De professoren had
den in elk geval enige inspraak bij het al dan niet verschaffen van een 
studiebeurs. Eind mei werd de commissie ingesteld na een unanieme goed
keuring van de Academieraad (58). 
Met deze maatregel werd vanuit het universiteitsmidden gepoogd om nopens 
de staatssubsidies een vlottere gang van zaken te bewerkstelligen. Er 
werden wel degelijk enige resultaten geboekt. 

De opeenvolgende unionistische kabinetten daarentegen hadden nog steeds 
geen sluitende oplossing gevonden voor de problemen inzake hoger onder
wijs. Eén van de diepere oorzaken lag in het feit dat de bloeiperiode 
van het unionisme nu voorgoed voorbij was. Toen in 1839 de dreiging uit 
de Noordelijke Provinciën uiteindelijk wegviel, verdween ook geleidelijk 
aan de geest van politieke samenhorigheid. De binnenlandse tegenstelling 
tussen katholieken en liberalen kwam steeds duidelijker op de voorgrond. 
Dit veruitwendigde zich o.m. op het terrein van het hoger onderwijs waar 
een concurrentiestrijd tussen de bestaande instellingen gaande was. Het 
was bijgevolg niet makkelijk om een oplossing voor de universitaire pro
blemen te vinden waarmee beide kampen zich konden verzoenen. Dit had 
minister Nothomb reeds ervaren in 1844 (59). 
De liberalen werden steeds sterker: in 1846 verenigden ze zich in een 
partij, ze maakten bij de opeenvolgende verkiezingen aanzienlijke win
sten en uiteindelijk kwamen ze aan de macht met het aantreden van het ka
binet eh. Rogier (60). 

Op 22 maart 1849 diende de minister een nieuw wetsontwerp in tot regeling 
van het hoger onderwijs, "On a eu en vue de relever les études universi-
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taires de la décadence ou, de 1 'aveu de tout le monde, elles étaient 
tombées en Belgique. La vie scientifique n'existait plus dans les univer
sités", schreef minister Piercot in het driejaarl ijks rapport over het 

hoger onderwijs (61). 
Maar dit was niet het enige wat de liberale regering beoogde met het 
wetsontwerp. Men had vooral een verwezenlijking van het liberale onder
wijsprogranma voor ogen: "L'organisation d'un enseignement public à tous 
les degrés, sous la direction exclusive de 1 'autorité civile, en donnant 
à celle-ci les moyens constitutionelles de soutenir la concurrence contre 
les êtablissements privés ( ... )" (62). 
Deze stellingname kwam duidelijk tot uiting in het wetsontwerp Rogier 
met als gevolg dat een soms hevig verzet van de vrije universiteiten niet 
uitbleef. De samenstelling van de centrale examenjury's en de toegang tot 
de universiteit waren 2 belangrijke knelpunten (63). 

Maar ook inzake de staatstoelagen - en hier komen we tot ons interessepunt -
werd dagenlang in het parlement gediscussieerd (64). Inderdaad, artikel 
33 uit de wet van 1835 was door Ch. Rogier gewijzigd (65). 
De Middenafdeling van de Kamer die het ontwerp van wet grondig had bestu
deerd, schaarde zich achter het ministeriële voorstel. Hoe zag het libe
rale kabinet de toekenning van de beurzen in de toekomst dan wel te ge
beuren? 

Het geamendeerde wetsontwerp stipuleerde dat 60 beurzen van 400 fr. 
jaarlijks door de regering zouden kunnen toevertrouwd worden "à des 
élèves des universités de l'Etat peu favorisés de la fortune et qui, 
se destinant aux études supérieures, font preuve d'une aptitude duement 
constatêe. Elles sont dêcernées ou maintenues sur l'avis des autorités 
acadêmiques" (66). Herkennen we hier niet een voorstel dat Ch. Rogier 
enkele jaren terug - om precies te zijn in juli 1834 - ook reeds bij de 
Kamer had ingediend? Destijds werd het wetsontwerp gewijzigd onder het 
kabinet de Theux, .wat dan resulteerde in artikel 33 van de eerste orga
nieke wet op het hoger onderwijs. 

~at de staatssubsidies enkel nog aan de studenten van de rijksuniversi
teiten ten dele zouden vallen, motiveerde minister Rogier als volgt: 
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"Aux institutions prlvees, l'Etat doit une liberté franche et com-

pléte, mais il ne leur doit que la liberté. 11 est libre aux particu-

liers d'instituer des bourses pour les établissements qu'ils fondent; 
l'une de nos universités privées en possède de considérables, pourquoi 
le Gouvernement n'aurait-il pas le même droit? N'est-il pas juste, 

d'ailleurs, que, lorsque l'Etat donne des subsides aux jeunes gens pour 
faire leurs études universitaires dans le pays, il exige d'eux qu'ils 
étudient dans les établissements sur lesquels il a une action et dont, 
par conséquent, l'instruction lui offre des garanties?" (67) 

Treffender kan de mening die van liberale zijde gehoord werd tijdens 
de parlementaire discussies, niet samengevat worde ::, Om deze stelling 
kracht bij te zetten, haalde men zeer uitgebreid het voorbeeld aan van 
de katholieke universiteit te Leuven die rijkelijk begiftigd was met 
"bourses de fondation" en dus zeker geen nood had aan staatssubsidies (68). 
Onder andere dit discussiepunt bracht de spannin~ tussen katholieken 
en meer liberaal gezinden dUidelijk aan het licht. 

Terecht kwam de opmerking van een parlementslid dat men de nog jonge 
universiteit te Brussel niet mocht vergeten, ook al verschaften de stad 
en de provincie Brabant enkele toelagen. "La main sur la conscience, pour
rions-nous dire que le libéralisme ne lui doit rien?" (69) 
De Brusselse universiteitsstudenten zorgden er zelf ook voor dat de parle
mentariërs hun instelling niet over het hoofd zouden zien. Zij richtten 
een petitie -aan de Kamer waarin ze hun zaak bepleitten. Om een beurs te 
kunnen krijgen, zou de student verplicht zijn naar een andere stad te gaan 
studeren. Een scheiding van ouders en familie gedurende enkele jaren zou 
het gevolg zijn. Bovendien zouden de kosten zo hoog oplopen dat de ver
kregen subsidie hieraan niet meer tegemoet kon komen (70). 

Als belangrijkste argument tegen het wetsontwerp werd vermeld dat het hui

dig voorstel een inbreuk zou plegen op de principiële vrijheid van onder
wijs. De student zou niet meer vrij kunnen kiezen voor een universiteit 
op grond van zijn overtuiging aangezien het al of niet verkrijgen van 
een beurs als ' belangrijkste keuzecriterium zou worden gehanteerd. 



31 

Kamerlid de liedekerke wist de opvatting van hen die het wetsontwerp niet 
konden onderschrijven, mooi te vertolken. Tevens gaf hij een stevige 
repliek op de woorden van minister Rogier. De liedekerke verwees naar de 
wet van 1835: "Voilä, messieurs, la vraie libertê, celle de puiser la 
science aux sources que l'on préfère, selon ses sympathies, ses penchants 
et ses convictions. ( ... ) l'on ne se prêoccupait pas d'encourager tel 

établissement plutöt que tel autre, ce qui serait de la partialitê, mais 
uniquement de pousser au dêveloppement des facultês de toute la jeunesse 
studieuse indistinctivement. Et qu'est-ce que le principe de la libertê 
de 1 'enseignement? C'est une loi êmanêe de la volontê gênêrale et faite 
pour tous. Dès lors le gouvernement, qui a d'êgales obligations envers 
tout le monde, ne peut, sans une injustice manifeste, rêserver pour lui 
pour ces êtablissements, des faveurs particulières. ( ... ) les bourses 
sont fondêes àux frais de tous, elles doivent être le partage de tout le 
monde. ( ... ) l'Etat ne peut s'individualiser lorsqu'il s'agit d'un bien 
gênêra 1. (71). 

Concluderend kunnen we stellen dat zowel voor-als tegenstanders van het 
wetsontwerp een beroep deden op artikel 17 uit de grondwet dat de vrij
heid van onderwijs propageerde. Elk interpreteerde dit echter op zijn 
manier. De gematigd liberale regering wou in de eerste "plaats aan het 
openbaar onderwijs mogelijkheden bieden om. te kunnen concurreren met 
het vrij onderwijs. Het liberale partijprogramma liet hieromtrent aan 
duidelijkheid niets te wensen over. De vrije universiteiten daarentegen 
vreesden een .vermindering van hun aantal studenten. Bovendien waren ze 
bang deze vorm van staatsfinanciering te verliezen waarvan ze reeds 14 
jaar hadden kunnen genieten. 

Respectievelijk op 6 en 14 juli 1849 gaven Kamer en Senaat hun goed
keuring over het ~egeringsontwerp (72). Het 'liberale kabinet haalde zijn 
slag thuis. Voortaan zouden de 60 studietoelagen alleen nog verdeeld 
worden onder de universiteitsstudenten van Gent en luik. Een maatregel 
waar de beursgenieters van de vrije instellingen minder gelukkig om 
waren. Voor diegenen onder hen die op dat moment een staatsbeurs genoten, 
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was gelukkig wel een overgangsmaatregel voorzien. De subsidie zou hen 

verder verleend worden tot het einde van hun academische studies (73). 
Een schamele troost voor de studenten van de vrije universiteiten. 

2.3.2. Stads beurzen 

Keren we nu terug naar het jaar 1836. Zes maanden na de totstandkoming 
van de eerste organieke wet op het hoger onderwijs, werden ook de ge
meente- en de provinciewet goedgekeurd (74). Ten gevolge van deze ver
ordeningen konden de betrokken instanties hun werk terug aanvatten. 

Zou de st?d Gent voor "haar" universiteitsstudenten opnieuw aanmoedi
gingsmiddelen ter beschikking stellen zoals ten tijde van de Hollandse 
vorst? Lag het succes en de bloei van de Gentse Hogeschool het stadsbe
stuur nog steeds nauw aan het hart? 
Het rapport over de stad Gent, uitgegeven eind 1837, verschaft ons een 
duidelijk antwoord op beide vragen. "Enfin par vote d'un credit annuel 
de 15.000 fr~ , pour la crêation de bourses a l'universitê de cette ville, 
l'administration a fourni un nouvel exemple de son ardent dêsir de favo
riser les études et d'assurer la prospêritê de cette brillante institu

tion ( ... )" (75). 
De dieperliggende bedoeling van deze gelukkige maatregel was tot uiting 
gekomen in de gemeenteraadszitting van 19 juli 1837. Raadslid Van Crom
brugghe had het onderwerp studietoelagen aangesneden en een woordje uit
leg gegeven over de minder voordelige positie waarin de Gentse instel
ling zich bevond in vergelijking met de andere 3 universiteiten. Hij had 
dit nader verklaard met de woorden: "rl est nêcessaire de lui assurer un 
nombre constant d'êlèves; la création de bourses est a cet effet néces
saire et par ce moyen on pourra retenir aux études des élèves distingués 
qui n'auraient pas le moyen de continuer leurs études sans ce secours" (76) . 
Dat de heersende concurrentiestrijd tussen de Belgische universiteiten 
zijn steentje heeft bijgedragen tot het ontstaan van een bepaling inzake 
de stadsbeurzen, hoeft hier geen verder betoog. 
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Bovendien rekende Van Crombrugghe niet alleen op de Gentse gemeente

raad. Tijdens dezelfde zitting had hij immers de hoop uitgesproken dat 
een besluit van de gemeenteraad in de onmiddellijke toekomst, ook het 
Oostvlaamse provinciebestuur ertoe zou aanzetten een soortelijke maatre

gel te treffen ten gunste van de Gentse universiteit. 
Nog diezelfde dag kwam een definitieve verordening uit de bus betreffende 
de stadstoelagen (77). 

Hier rijst de vraag wat deze bepaling precies inhield. Hoe zag men de con
crete toewijzing van de beurzen dan wel te gebeuren? Aan welke voorwaar
den diende een aanvrager te voldoen? Welk bedrag kreeg een gelukkig stu
dent uiteindelijk in handen? 
Enkele dagen nadat de eerste beslissing gevallen was, werd in de gemeente
raad een reglement goedgekeurd dat in 12 artikels verdere richtlijnen 

hieromtrent verschafte. 

Nieuw was dat de gestelde criteria waaraan de beursstudent moest beant
woorden iets uitgebreider werden weergegeven. Weinig gegoed zijn en een 
bijzondere aanleg vertonen, werd nog steeds geëist. Maar ook verwachtte 
men "des preuves en bonne conduite et d'application au travail" (78). 
De certificaten waaruit moest blijken dat de student aan deze eisen vol
deed, waren dezelfde als die, die men verwachtte bij de aanvraag voor een 

staatssubsidie: een attest van de gemeentelijke autoriteiten i.v.m. de 
gezinssituatie van de jongeman en een bewijs van de studieinstelling 
i.v.m. zijn prestaties en gedrag . Nieuwe universiteitsstudenten die voor
dien privaat onderwijs hadden gedaan, moesten een examen afleggen voor een 
jury, benoemd door de gemeenteraad. Dit om een kijk te kunnen krijgen op 
de studieresultaten van de desbetreffende student. 

De aanvragen werden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepe
nen. De verschillende dossiers werden eerst grondig onderzocht door een 
daartoe aangestelde commissie die haar bevindingen en adviezen dan door
speelde aan de gemeenteraad. Hier werd uiteindelijk besloten wie er tot 
de gelukkigen zou behoren. 
Vergelijkbaar met het systeem uit het Hollands tijdperk, was de verdeling 
van de bedragen in volle en halve beurzen, resp. 400 fr. en 200 fr. 
De som werd voor de duur van 1 jaar toegekend maar verlengingen konden 
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verkregen worden gedurende de ganse studieperiode. 
De uitbetaling zelf gebeurde per trimester. De stad deed hiervoor een 
beroep op een verslag van de universiteit, dat het goed gedrag van de 
beursgenieter en zijn stiptheid in het volgen van de colleges bevestig
de. Indien in zo'n trimestrieel rapport echter een negatief advies gege
ven werd, dan bleven de sancties niet uit. De gemeenteraad besloot dan 
onmiddellijk tot schorsing van de studiebeurs. Mogelijk was dus dat de 
jongeman voor een jaar een toelage verkregen had maar in het vierde tri
mester zijn laatste som geld niet meer in handen kreeg. 
Hier wordt eens te meer bevestigd hoe belangrijk het studiegedrag van 
de student in die tijd wel was om van de bestaande studiefinanciering 
te kunnen genieten. 

Een cumulatie van beurzen werd niet toegestaan. Wie reeds een staats·· of 
provinciebeurs was beloofd, kon geen aanspraak meer maken op een stads
toelage. Het reglement voorzag wel dat een uitzondering de regel zou 
kunnen bevestigen. 

Was de hier besproken beurs een voorrecht van de student, afkomstig uit de 
Arteveldestad? We zouden dit kunnen vermoeden want zo luidde aanvankelijk 
de maatregel die de Gentse gemeenteraad in 1817 had afgekondogd. Koning 
Willem I had korte tijd nadien deze bepaling echter ongeldig verklaard. 
Artikel 3 van het regl~ment nu vermeldde dat zowel aan Belgische als aan 
vreemde studenten een subsidie van de stad kon worden toevertrouwd. Ons 
vermoeden gaat dus niet op. Meer zelfs, hier blijkt dat deze toelage ook 
aan buitenlandse jongeren kon verleend worden. een groep studenten die . . 
voor dezelfde gunst van staatswege ~itgesloten was (79). 
Deze maatregel hoeft ons eigenlijk niet te verwonderen aangezien in de 
gemeenteraads zi tti ng van 19 jul i 1837 reeds naar· voren gekomen was waarom 
voor deze bepaling geopteerd werd. Het was opnieuw raadslid Van Crombrugghe 
die had voorgesteld om voor de studenten van het hele rijk stadsbeurzen ter 
beschikking te stellen. "Op die manier zou de Gentse universiteit bekendheid 
verwerven doorheen gans het land", zo sprak hij (80). 
De voorliefde die de stad Gent had voor haar eigen studenten., kon ze toch 
niet verbergen. Het reglement vermeldde immers ook dat aan de leerlingen 
ujt het atheneum van Gent voorrang zou verleend worden t.a.V. de anderen, 
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indien een gêlijke aanspraak werd gemaakt op een beurs. Hetzelfde gold 
voor de Belgische studenten t.a.v. de buitenlandse (81). 

Aan deze bepalingen werden geen fundamentele wijzigingen aangebracht 
gedurende de hier bestudeerde tijdspanne. Dit kan opgemaakt worden 
uit de gemeenteraadsverslagen waarin jaarlijks ook vermeld werd aan wie 
de stads beurzen werden toevertrouwd (82). 

Het werk dat aan de uiteindelijke besluiten voorafging, gebeurde 
in een speciale commissie. Deze gaf in mei 1844 een uitgebreid verslag 
weer over de principes die ze hanteerde bij de toekenning van de beurzen. 
De commissieleden verwezen daarbij in de eerste plaats naar het reglement 
van 7 augustus 1837. Maar een aantal aspecten dienden wat nader toege
licht te worden, zo meenden ze. 
Interessant was hun stelling dat men niet uitsluitend aan de arme fami
lies dit voordeel moest verschaffen. Ook de vader met een middelmatig in
komen maar met een kroostrijk gezin mocht niet vergeten worden. 
Bovendien was het arm-zijn geen voldoende reden om een beurs op zak te kun
nen steken. Dat de student ook uitzonderlijk begaafd moest zijn, daarvan 
zijn we ondertussen wel op de hoogte. De commissie zette dit nog eens ex
tra in de verf waar ze beklemtoonde dat niet de kwantiteit maar de kwali
teit van de studenten het beoogde doel was van de stad Gent. 
Vanuit deze visie verklaarde ze dan ook dat men het stadsbestuur niet kon 
verwijten jongelieden te willen ronselen. Wellicht werd dit bezwaar dus 
wel verwacht bij het voorstel om de toekenning van de stads beurzen en de 
gehanteerde principes daarbij, aan de grootst mogelijke publiciteit te 
onderwerpen (83). 

Laten deze woorden niet veronderstellen dat men de waarheid wou verdoeze
len? Was het immers niet de bedoeling van de Gentse gemeenteraad ervoor te 
zorgen dat "haar" universiteit jaarlijks een zeker aantal inschrijvingen 
kon verwachten? 
In een gemeenteraadszitting van augustus 1845 werd dit trouwens onomwon
den bevestigd. Hier was voorgesteld het woord "beurs" te vervangen door 
"beloning" aangezien het eerste iets vernederends in zich droeg. Een 
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raadslid antwoordde hierop:" ( ... ) le mot bourse étant le consacré, 
il convient de la maintenir, attendu surtout que le but étant d'attirer 
des élèves à l'université ( ... )" (84) 

Wie dit alles niet aan hun hart lieten komen, waren de beursgenieters 
zelf. Want naast een IS-tal studiebeurzen van staatswege hadden de stu
denten van de Gentse universiteit jaarlijks ook recht op 50 stadsbeur
zen. Geen reden tot klagen dus. 

2.3.3. Provinciebeurzen 

Het Oostvlaamse provinciebestuur liet niet lang op zich wachten om ook 
zijn steentje bij te dragen tot de bloei ~an de Gentse universiteit. Am
per 2 dagen na de toewijzing van de stadstoelagen, bepaalde de provin
cieraad dat jaarlijks een som van 15.000 fr. zou voorzien worden voor 
studiebeurzen ter waarde van 300 fr. elk. Op die manier zouden de stu
denten aangemoedigd worden om academische studies aan te vatten aan de 
Gentse rijksinstelling (85). 
De positieve verwachtingen die Van Crombrugghe had uitgesproken in de ge
meenteraadszitting van 19 juli, werden dus ingelost. Bij koninklijk 
besluit van 26.12.1837 werd deze beslissing definitief geregeld (86). 

Op 5 december van datzelfde jaar vaardigde de Permanente Deputatie een 
reglement uit, dat concreter omschreef hoe men de toekenning en uitbe
taling van de provinciale subsidies zag (87). Als we een vluchtige blik 
werpen op deze artikels dan dringt het al onmiddellijk tot ons door dat 
de maatregelen, afgekondigd door het Gentse stadsbestuur een sterke in
spiratiebron waren geweest. Er kwam dus niet veel nieuws uit de bus. Of 
toch? Als we de tekst even grondiger herlezen, dan springen een aantal 
verschilpunten in het oog. 

Een eerste belangrijk aspect staat in verband met de doelgroep voor wie 
de provinciale beurzen bestemd waren. De jongeman die van deze studiefi
nanciering kon genieten, moest ofwel geboren zijn in Oost-Vlaanderen, 

ofwel er wonen, ofwel er zijn voorbereidende studies gedaan hebben (88). 
Deze beperking contrasteerde met de bepalingen inzake de stadstoelagen . 
Want voor deze subsidies konden zowel Belgische als buitenlandse studen-
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ten hun kandidatuur stellen. 
Drie jaar lang bleef deze situatie geldig tot provincieraadslid Balliu 
in de zomer van 1840 een voorstel indiende. Hij pleitte ervoor dat 10 
beurzen zouden toegekend worden aan studenten van buiten de provincie. 
M.a.w. aan de aanvankelijk gestelde voorwaarden moest niet langer vol
daan worden. Na een discussie - waarover inhoudelijk niets weergegeven 
werd - stemden de raadsleden met het voorstel in (89). 
Uit losse brieven kunnen we afleiden dat de oude criteria als primitief 
werden bestempeld en vooral in het nadeel uitvielen van de Henegouwse 
studenten. Deze waren nl. in vrij groot aantal vertegenwoordigd aan de 
Gentse universiteit. Voorts werd ook vermeld dat de vroegere maatrege
len ongunstig uitvielen voor de instelling zelf (90). We kunnen vermoe
den dat dit duidde op een vermindering van het aantal studenten, maar 
een bevestiging hiervan werd niet teruggevonden. 

Het provinciale reglement van december 1837 gaf verder een opmerkelijk 
verschilpunt weer i.v.m. de gestelde voorwaarden op studievlak. De uit
zonderlijke bekwaamheid waarover de student moest beschikken, werd niet 
meer expliciet vermeld. Men sprak enkel nog van ijver en vooruitgang in 
de studies en van goed gedrag. In deze aspecten diende de beursgenieter 
zich te onderscheiden van zijn medestudenten. 

Bij de te treffen sancties werd door het provinciebestuur strenger opge
treden dan door de Gentse gemeenteraad. Slecht gedrag of het niet volgen 
van de lessen, werd bestraft met het niet verder uitbetalen van de beurs. 
Maar ook wanneer de student door de centrale examencommissie werd afge
wezen, gaf dit aanleiding tot een identieke maatregel. 

Een cumulatie van beurzen werd ook door de provincieraadsleden verboden, 
zij het met enkele uitzonderingen. Dit laatste werd nader toegelicht. 
Iemand die een beurs genoot die de som van 200 fr. niet overschreed,kon 
~och nog solliciteren naar een provinciebeurs. De desbetreffende student 
moest dit bij zijn aanvraag wel vermelden (91). 
We kunnen ons de vraag stellen of elke beursgenieter die in een dergelij
ke situatie verkeerde, deze verplichting ook navolgde? Was de kans niet 
reëel dat de student gewoon verzweeg dat hij reeds een financiële steun 
had' verkregen? 
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Ook de toenmalige wetgever had hier bij stilgestaan. Want een aantal 
artikels uit het reglement van stad en provincie boden voor dit pro

bleem een oplossing. 
De instanties, betrokken bij de toekenning van beurzen van overheids
wege - het ministerie, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de 

rijksuniversiteit zelf - zouden mekaar de nodige informatie door-
spelen: het aantal beursstudenten, hun namen, studieresultaten en gedrag, 
de uitbetaalde sommen enz. (92). Op die manier kregen allen een kijk op 
de situatie en kon men vermijden dat een aantal studenten teveel toe

lagen op zak zouden steken. 

De Academieraad van de Gentse universiteit kondigde op zijn beurt een 
besluit af waarin de studiecriteria voor het verkrijgen van een beurs 
nog wat nauwkeuriger omschreven werden. In het voorjaar van 1838 besloot 
men immers dat de student met een stads- of provincietoelage het ver
plichte studieprogramma moest volgen (93). Een soortgelijke bepaling 
troffen we aan bij de staatstoelagen. 

Alles op een rijtje gezet, waren dit zeer gunstige maatregelen voor de 
studenten aan de Gentse un~versiteit. Als we even het optelsommetje ma
ken dan bekomen we niet minder dan 36.000 fr. waarover deze instelling 

jaarlijks kon beschikken, een gunst die haar van overheidswege werd be
wezen. Vergeten we niet dat onder dit bedrag de particuliere beurzen niet 
meegerekend werden. 

Deze hoge som dient onmiddellijk gerelativeerd te worden aangezien uit de 
concrete praktijk bleek dat de bedragen voor stads- en provinciebeurzen 
niet altijd volledig besteed werden. Enkel studenten die aan de vooropge
stelde criteria voldeden, hadden recht op deze subsidie. In de eerste 
plaats waren de studievorderingen en het gedrag van de student van belang, 
in de tweede plaats zijn financiële toestand. 
De resterende bedragen konden onder een andere vorm aangewend worden om 
de academische studies aan te moedigen of ze konden bewaard blijven tot 
het volgende jaar (94). 

Toch kUnnen we samen met J.B. Nothomb aanhalen dat dit maximumbedrag 
helemaal niet mis was. Het betekende een hele steun, een voordeel waar-
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van de Luikse universiteitsstudenten bv. niet konden genieten. Zij beschik
ten alleen maar over staatsbeurzen en "bourses de fondations" (95). De 
stad Luik of de provincie was m.a.w. niet zo royaal in het schenken van 
een aanzienlijke som geld aan haar universitaire instelling. 

De vraag dringt zich op, hoeveel beurzen er in de realiteit verschaft 
werden. Meer informatie hi erover treffen we aan i n het concrete onder
zoek dat we verrichten. Maar de provincieraadsverslagen van de opeen
volgende jaren laten ons reeds toe het één en ander op te merken (96). 

Tijdens de jaarlijkse besprekingen i.v.m. het provinciale budget, werd 
telkens het bedrag afgebakend dat besteed zou worden aan de universitai
re studiebeurzen. Zo stelde raadslid Balliu voor het jaar 1841 voor 
om het aantal beurzen van 25 tot 35 te verhogen (97). We merken op dat 
25 studietoelagen precies de helft omvatte van wat in de wettelijke be
palingen vastgelegd was. 

In deze regelmatig terugkerende discussies, werd één keer een reden aan
gegeven voor dit toch beperkte aantal. Wanneer men in 1843 immers op
nieuw pleitte voor een geleidelijke afbouw van het aantal toelagen tot 
25, dan werd klaar en duidelijk gesteld dat een economisch motief aan de 
grondslag lag (98). 
Voor het universitaire milieu kon dit laatste voorstel niet door de beu
gel. In het College van Assessoren kwam het plan op tafel en men besloot 
van zich te laten horen. "Toen 6 jaar geleden het eerste besluit getrof
fen werd", zo formuleerde men, "was de Academieraad hierover zeer positief 
ingesteld, vooral omdat de beslissing geheel spontaan kwam. Het was een 
bewijs van interesse voor het hoger onderwijs, een getuigenis van actieve 
sympathie, een blijk van steun voor de toekomst. De noodlottige gevolgen 
van het huidige voorstel zullen niet uitblijven. Het zal onder meer een 
vermindering aan materieel voordeel inhouden. Maar mogelijk is ook - en 
dit is veel erger - dat deze nieuwe maatregel verkeerd geïnterpreteerd 
wordt. Men zou kunnen veronderstellen dat de in~telling zich minder ver
dienstelijk maakt, minder vertrouwen geniet dan enkele jaren terug. Dit 
dient zeker vermeden te worden" (99). 

Wanneer dit voorstel op 19 juli 1843 in de Oostvläamse provincieraad ter 
discussie kwam, was het Balliu die zich om de zaak schaarde van het Col-
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lege der Assessoren. Hij waarschuwde de raadsleden dat "en admettant en 
principe la réduction à 25 bourses, cela éloignerait de 1 'université des 
élèves distingués qui iraient chercher dans des établissements rivaux des 
avantages qu'on aurait été forcé ici de refuser à leur mérite". (100) 

Het wantrouwen tussen de verschillende universitaire instellingen stak 
dus weer de kop op. 
Verder beklemtoonde Balliu de bewonderenswaardige resultaten die de stu
denten van de Gentse Hogeschool behaalden tijdens de universitaire wed
strijden. Zodoende bewezen ze hun onderwijsinstelling de nodige eer. 

De Gouverneur hakte uiteindelijk de knoop door en besloot tot de toeken
ning van 10.500 fr., goed voor 35 provinciebeurzen. De toekomst van de 
Gentse universiteit primeerde immers op het economisch motief, zo con
cludeerde hij (101). 

Verder werden er geen essentiële wijzigingen meer aangebracht of ter 
discussie gesteld (102). Besluitend kunnen we formuleren dat ook de 
provincie Oost-Vlaanderen, in navolging van de stad Gent, haar beste 
beentje voorzette om de universiteit tot steun te zijn en tegelijkertijd 
ook de studenten die aan deze instelling hun vertrouwen schonken. We 
zijn al benieuwd hoe het er in de concrete praktijk aan toeging. 

3. Besl uit 

1-1::': ging c::; e2\'":;te studenten aan de Gentse universiteit duidelijk voor de 
\vi"d. Re,,3s van bij het ontstaan van de R.U.G. stelden zowel de staat als 
de stad Gent studiebeurzen ter beschikking om de universitaire studies zoveel 
mogelijk aan te moedigen. Op die manier poogde men een bijdrage te leveren tot 
de bloei van de nieuwbakken universiteit. 
De periode na 1830 was minder gunstig. Het onafhankelijke België had met tal 
' .. ai~ problemen af te rekenen. Het duurde dan ook een tijdj~ vooraleer het Staats
blad een eerste organieke regeling op het hoger onderwijs publiceerde, vooraleer 
cen gemeente- en provinciewet uit de bus kwamen. Studietoelagen van staatswege 
werden in deze periode wel nog toebedeeld maar in geringere mate dan tijdens 
het Hollands Bewind. Aanvankelijk besteedde men aan deze subsidies ook niet 
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veel aandacht. Op een gegeven ogenblik gingen in het parlement zelfs stemmen op 
om deze vorm van studiefinanciering af te schaffen. Het was uitkijken dus naar 
de wet 1835. Van stads- en provinciebeurzen werd in deze jaren geen spoor te

ruggevonden. 
Artikel 33 uit de wet van 1835 was veelbelovend: 60 staatsbeurzen ter waarde 
van 400 fr. elk zouden verdeeld worden over de 4 bestaande universiteiten. 
Maar ook stad en provincie loofden royaal studiebeurzen uit, samen goed voor 
een totaal bedrag van 30.000 fr. per jaar. Wie had ooit beter kunnen voor
spellen? De Gentse rijksuniversiteit moest en zou in de toekomst een bloeiende 
instelling worden. 

Nu we een kijk hebben op de wettelijke bepalingen, resten ons roch nog een 
aantal vragen. 
Wat werd er precies verstaan onder "une aptitude extraordinaire", onder 
Hinconduite"? Wanneer was de jongeman te weinig gegoed om de academische stu
dies zelf te bekostigen? Het blijven vage termen die een concretere opvulling 
vragen. Bovendien stellen we de vraag in welke mate theorie en praktijk, wet
telijke beschikkingen en concrete toepassing ervan overeenstemden. Werd wel 
degelijk zoveel geld besteed aan de studietoelagen? Wie waren de studenten 
die uiteindelijk een beurs in handen kregen? In welke mate kon deze som geld 
aan de universitaire studiekosten tegemoet komen? 
Op deze en andere vragen zullen we een licht trachten te werpen in het volgen
de hoofdstuk. 
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11. HET CONCREET ONDERZOEK 

Daignez, Messieurs, recevoir mes profonds rerner
ciements pour la faveur dont vous rn'avez honoré; 
des paroles sont insuffisantes pour vous exprirner 
les sentiments de gratitude qui rn'anirnent, mais 
j'éspère un jour térnoigner de la sincérité de ma 
reconnaissance, en consacrant au service de ma 
ville natale l'instruction que je do is à sa 
munificence. 

(Tuncq Fr., Student, Gent, 2.10.1842) 

1. Inleiding 

Zoals de titel van dit tweede deel al laat doorschemeren, wensen we hier 
de concrete realiteit te bekijken en dit gedurende de periode 1836-1849. 
De eerste datum verwijst naar het jaar waarin voor de eerste maal staatsbeur
zen werden verleend, na het verschijnen van de eerste organieke wet op het 
hoger onderwijs in 1835. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen volgden 
al vlug met soortgelijke maatregelen zodat vanaf 1838 de universiteitsstu
denten te Gent ook aanspraak konden maken op een stads- of provinciebeurs. 
De onderzochte periode wordt afgesloten in 1849. Deze datum staat voor de 
2de organieke regeling van het hoger onderwijs die een wijziging met zich mee
bracht betreffende de toekenning van de universitaire staatstoelagen. Hier 
ware het zeker interessant geweest om de invloed van deze maatregel op de 
concrete realiteit na te gaan en te vergelijken met de voorgaande periode. 
Doch wegens tijds- en plaatsgebrek dringt een beperking zich op en kunnen 
slechts de eerste 14 jaren bestudeerd worden. 

Na deze afbakening in de tijd luidt al onmiddellijk de belangrijke vraag: 
"Wat wensen we precies te bestudereh?" 

Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar de beursgenieter zelf. Wie was 
hij? Vanwaar kwam hij? Uit welk sociaal milieu was hij afkomstig? Welk be
roep oefende zijn vader uit? Hoe verliepen zijn studies, meer bepaald deze 
aan de R.U.G.? Haalde deze jongeman de eindmeet? 
Op al deze vragen hopen we een antwoord te vinden in het aanwezige bronnen-
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materiaal. Ter duidelijking willen we nog even opmerken dat onder de noemer 

"beursstudenten" enkel die studenten verstaan worden die een studietóelage 
genoten van overheidswege, met name van staat, stad of provincie. 
Reisbeurzen en particuliere beurzen worden in dit onderzoek dus niet opge

nomen. 

Maar we wensen niet alleen met de persoon in kwestie kennis te maken. Twee 
thema's die ons in belangrijke mate interesseren zijn: de voorwaarden waaraan 
de student moest voldoen op studievlak en de eigenlijke waarde van de toela
ge. Tot slot hopen we ook te kunnen nagaan in welke mate de wettelijke bepa~ 
lingen toegepast werden in de praktijk. Hoe verliep de verdeling van de stu
diebeurzen in de realiteit? Is er een evolutie te merken gedurende de onder
zochte periode? Zijn er verschilpunten tussen de 3 overheidssubsidies? Het 
zijn vooral deze laatste thema's die ons toelaten de link te leggen naar de 
wettelijke verordeningen. 

De doelstellingen zijn nu in grote lijnen vooropgesteld. Het opzoekingswerk 
kan van start gaan. Doorheen deze navorsingen krijgt het oorspronkelijk opzet 
meer en meer vorm. Het bronnenmateriaal waaruit we onze onderzoeksgegevens 
putten, bepaalt nl. in belangrijke mate hoe de resultaten van het onderzoek 
er zullen uitzien. Om die reden wordt het archiefmateriaal in dit hoofdstuk 
uitgebreid besproken. Waar we het kunnen vinden, welke informatie het ver~ 
schaft, welke hiaten het vertoont, welke stappen we ondernemen bij de ver
zameling en de verwerking ervan, dit alles zullen we aan de orde brengen. 
Een dergelijke beschrijving laat toe de verkregen resultaten naar waarde 
te schatten. Want ontbrekende en onvolledige bronnen maken deel uit van dit 
onderzoek. Bovendien zal elkeen die zich op dit terrein wenst te begeven, reeds 
een eerste indruk kunnen krijgen van wat er aan informatie beschikbaar is. 

De belangrijkste handschriftelijke bronnen voor deze studie vinden we in 4 

archieven. 

Archief van de Rijksuniversiteit te Gent (A.R.U.G.) (1). 
Hier raadplegen we voor de bestudeerde periode 1836-1849 de inschrij
vingsregisters van de studenten, een register van examenuitslagen, in
gekomen en uitgaande briefwisseling van de rectoraatsdiensten, de notulen 
van de faculteitsraden. Het verrichte archiefwerk levert dus hoofdzakelijk 
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gegevens op betreffende het studieverloop van de beursgenieters tij
dens hun universitaire studies aan de R.U.G. Toch treffen we ook in
formatie aan i.v.m. de 3 soorten studietoelagen (staats-, provincie
en stadsbeurzen): een aantal namenlijsten van beursstudenten, losse 
brieven die vooral betrekking hebben op wettelijke bepalingen, een 
neerslag van beoordelingen over de beursgenieters, gegeven door de 

,"facultei ten waartoe . deze studenten behoorden. 

Provinciaal Rijksarchief te Beveren (P.R.A.B.) (2). 
Onder het "Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen (1830-1850)", vin
den we een veelheid aan bronnenmateriaal terug. Naast losse briefwis
seling en lijsten met namen van beursstudenten, krijgen we ook vele 
dossiers in handen van de bestudeerde studentengroep. Niet alleen van 
jonge mannen die een provinciebeurs ter beschikking kregen maar ook 
van studenten met een staats- of stadstoelage treffen we hier enige 
informatie aan. Verder ontdekken we trimestriële rapporten waarin de 
Gentse universiteit haar mening te kennen gaf over de studieprestaties 
van de studenten die een provinciale beurs genoten. 
Ook jaarlijkse verslagen van de Permanente Deputatie liggen hier ter 
inzage. Hierin werden per student de belangrijkste criteria bondig 
neergepend op basis waarvan een subsidie werd toevertrouwd. Kortom, 
ondanks de hiaten (3 van de 10 dozen ontbreken) toch een rijke bron 
aan informatie. 

,De provincieraadsverslagen uit de periode 1836-1849 blijken alleen wet
telijke beschikkingen te bevatten en dus geen verdere inlichtingen te 
geven over de beursstudenten of de concrete realiteit. 

Stadsarchief te Gent (S.A.G.) (3). 
Bij het nemen van een steekproef naar het aanwezige bronnenmateriaal in 
het s.~.G., menen we aanvankelijk dat hier slechts 2 dozen aanwezig zijn, 
die informatie bevatten i .v.m. de universitaire stadsbeurzen. De planning 
wordt zo opgemaakt dat eerst het archiefmateriaal in P.R.A.B. grondig on
derzócht wordt aangezien dit de rijkste bron blijkt te zijn. 
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Geruime tijd nadien, wanneer in Beveren het werk geleverd is, blijkt 
echter dat een misverstand heeft plaatsgevonden. Niet 2 dozen maar 
wel een 30-tal dozen zijn in het S.A.G. aanwezig. Gezien de toegeme
ten tijd die ons op dat moment nog rest, is het jammer genoeg onmo
gelijk al dit bronnenmateriaal nog grondig door te nemen. We opteren 
vervolgens voor het nemen van een steekproef: er worden 2 willekeuri
ge dozen aangevraagd en volledig doorgenomen. Een eerste vaststelling 
die we doen, is het feit dat er heel wat informatie in dit archiefma
teriaal betrekking heeft op latere perioden. Voor de jaren 1836-1849 
bl ijkt dat het , materiaaJeen· '!lE!1i'jkaar.rlige structuur vertoont als wat 
in het P.R.A.B. werd teruggevonden (trimestriële rapporten van de R.U.G., 
dossiers van studenten ... ). Aangezien we weten uit de wettelijke veror
deningen dat provincie en stad nagenoeg dezelfde regels hanteerden bij 
de toewijzing van studiebeurzen, durven we met vrij grote zekerheid ver
onderstellen dat de resultaten, verkregen uit het archiefwerk te Beveren, 
grotendeels ook van toepassing zijn op de stadsbeurzen. 

Dat al het aanwezige bronnenmateriaal niet meer grondig kan doorgekeken 
worden, blijft natuurlijk een beperking in ons onderzoek. Te meer daar 

er wellicht nog een aantal dossiers van beursstude~ten voorhanden zijn 
over wie we momenteel niet veel gegevens hebben inzake hun gezinssitua
tie en financieel vermógen. 

De gemeenteraadsverslagen uit de bestudeerde periode geven jaarlijks 

de namen van die universiteitsstudenten aan wie een stadsbeurs werd toP.
gewezen. Op basis van een vergelijking met andere bronnen kunnen we be
sluiten dat deze namenlijsten volledig zijn (4). 

Algemeen Rijksarchief te Brussel (A.R.A.B.) (5). 
In dit archief treffen we maar zeer weinig informatie aan die van beteke
nis is voor onze studie. Het bronnenmateriaal bestaat voornamelijk uit 
correspondentie tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de R.U.G., 
de provincie Oost~Vlaanderen of de stad Gent: Maar deze losse brieven ge
ven weer geen inlichtingen over de studenten in kwestie. Van dossiers van 
universiteitsstudenten te Gent die een staatstoelage toebedeeld kregen, 



vinden we geen spoor terug. We kunnen veronderstellen dat dit te 

maken heeft met het feit dat alle dossiers aan de studenter. zelf 

werden terugbezorgd (6). I.v.m. provincie- of staatsbeurzen was 
deze maatregel wellicht niet van toepassing. Dit vermoeden kunnen 

we staven aan de hand van de vele dóssiers die in het P.R.A.B. en 
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in het S.A.G. bewaard gebleven zijn. Bovendien is geen enkele brief 
teruggevonden waarin vermeld werd dat deze dossiers aan de aanvragers 

en aan de beursgenieters moesten teruggegeven worden. 

Sporadisch vinden we een rapport terug, uitgaande van het ministerie, 
waarin naam, faculteit, geboorteplaats, studieresultaten en financiële 

situatie van enkele beursstudenten kort vermeld worden. Doch deze gege
vens blijven zeer fragmentarisch en brengen bijgevolg weinig aarde aan 
de dijk. Voorts merken we op, dat het weinige archiefmateriaal dat in 
het A.R.A.B. aangetroffen wordt, vooral de periode 1860-1880 behandelt 
en ook gegevens verstrekt m.b.t. de K.U.L., de R.U.L. en de U.L.B. 
De staatsbeurzen werden immers verdeeld onder deze 4 universiteiten. 

De preciese referenties van de geraadpleegde bronnen vindt de lezer terug in 
de bibliografie, net zoals de uitgegeven publikaties waarop een beroep wordt 
gedaan om de onderzoeksresultaten verder aan te vullen. 

Betreffende de publikaties die handelen over het hoger onderwijs in de jaren 
1836-1849, willen we volgende opmerking kwijt. Voor de bestudeerde periode is 
maar weinig statistische informatie voorhanden die betrekking heeft op het 
universitair onderwijs in België. Enkel de publikaties van J.B. Nothomb, van 
J. Sauveur en van L. Beckers zijn te'onzer beschikking. Bovendien zijn deze 
bronnen niet altijd betrouwbaar. Daarentegen staat dat vorsers in andere landen, 
bijv. Duitsland, indrukwekkende statistische gegevens bij de hand hebben. 
Deze zijn noodzakelijk om studies over het universitair onderwijs tegen een 
bredere achtergrond te kunnen plaatsen (7). 

Dit tekort laat zijn sporen na bij de bespreking van de resultaten van ons 
onderzoek. Voor vele aspecten ware het nl. interessant de groep beursgenieters 
te vergelijken met de totale populatie van Gentse universiteitsstudenten uit 
die jaren. Dan zou de betekenis van het aandeel van de beursgenieters in dat 
bepaalde punt beter kunnen begrepen worden. Laten we dit even illustreren 
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aan de hand van een voorbeeld. Hoeveel beursstudenten raakten er afgestudeerd? 
We maken wel het optelsommetje op basis van de verzamelde gegevens maar om dit 
aantal naar zijn precieze waarde te kunnen schatten, is een vergelijking met 
het totaal aantal afgestudeerde studenten onontbeerlijk. Pas dan kan men zien 
of het aandeel van de beursgenieters in het totaal aantal afgestudeerden rela
tief hoog lag of laag. Dergelijke vergelijkingen zijn dus niet mogelijk bin
nen het kader van dit onderzoek. 

Naast het archiefwerk worden ook een 160-tal brieven verstuurd naar bevolkings
diensten van gemeenten en steden, dit met het Oog op informatie i .v.m. de ge
boortedatum van de beursstudent en het beroep van zijn ouders. Van de 74 beurs
genieters die geboren waren te Gent, zoeken we deze gegevens zelf op in het 
bureau van de burgerlijke stand aldaar. Dit aspect van het onderzoek kadert 
in onze bedoeling de geografische en sociale afkomst van de student te belich
ten. 

Na het afbakenen van de doelstellingen van dit onderzoek en na het verrichten 
van het opzoekingswerk, volgt de fase van de rapportering. We opteren voor de 
structuur: 1. Methode van onderzoek; 2. Resultaten. Precies omwille van het 
belang van het geraadpleegde bronnenmateriaal wensen we dit apart te beschrij
ven. Naast een schets van de bronnensituatie, geven we ook weer hoe we het 
verzamelen en verwerken. De manier waarop we hierbij te werk gaan, kan begre
pen ~Iorden vanuit de bedoel i ngen di e we vooropste 11 en. 

In het deel "resultaten" bespreken we eerst de evolutie van de studiebeurzen 
tijdens de periode 1836-1849. Dit geeft de lezer reeds een eerste overzicht 
van de toekenning van de 3 overheidssubsidies gedurende deze 14 jaren. Ver
volgens belichten we de beursstudenten. Het is daarbij de bedoeling zo goed 
mogelijk het bijeengeschaarde bronnenmateriaal te beschrijven om zodoende een 
bescheiden bijdrage te kunnen leveren tot het profiel van de 19de-eeuwse uni
versiteitsstudent. Het spreekt voor zich dat deze schets van de beursgenieter 
aan de Gentse universiteit (1836-1849) niet kan veralgemeend worden naar de 
totale studentenpopulatie. 
Nadien kunnen we de financiële kant van de zaak beschrijven om tenslotte stil 
te staan bij de beoordelingen die de professoren gaven over hun studenten. 

We zijn er ons terdege van bewust dat nog heel wat aspecten hadden kunnen be
studeerd worden in het kader van dit onderzoek. Denken we maar aan de Yoorop-



49 

leiding van de onderzochte universiteitsstudenten. Hoe brachten deze minder 
gefortuneerde jongelui het al zo ver dat ze academische studies konden aan
vatten? Denken we ook aan hun verdere loopbaan. Zijn deze mensen, in verge

lijking met het milieu waaruit ze kwamen en omwille van de studies die ze 
konden doormaken, inderdaad een trapje hoger kunnen klimmen op de sociale 
ladder? En kan men bijgevolg spreken van een opwaartse sociale mobiliteit op 
basis van genoten onderwijs? Interessante vragen waarop wij voorlopig geen 
antwoord kunnen geven. De beschikbare tijd en ruimte laat niet toe om alles 
grondig te bestuderen. We hopen daarentegen wel dat latere studies enige ver
heldering kunnen brengen met betrekking tot deze punten. 

Dit onderzoek beschouwen we in de eerste plaats als een beschrijvend onderzoek. 
We hebben niet de pretentie om van een aantal feiten een duidelijke verkla

ring naar voren te kunnen brengen. Daarvoor is onze kennis omtrent de maat
schappelijke leefwereld van de bestudeerde studentengroep te beperkt. 
Zelfs met enige literatuur in handen blijft het moeilijk om aan de onderzoeks
gegevens een juiste interpretatie te koppelen. 

Wat we wel beogen met dit onderzoek is reeds een eerste blik te werpen op dit 
nog onontgonnen maar rijk gebied. Dat de bedenkingen en vragen die we daarbij 
formuleren, een uitnodiging mogen zijn tot verder onderzoek. 

2. Methode van onderzoek 

2.1. Bronnensituatie en bronnenverzameling 

2.1.1. Aantal en identificatie van de beursstudenten 

De eerste stap in dit onderzoek bestaat erin het aantal en de identiteit 
te achterhalen van de beursstudenten uit de periode 1836-1849. Hoe gaan 
we daarbij te werk? 

Alvorens het archiefmateriaal aan te pakken, raadplegen we eerst uitgege
ven publikaties met de bedoeling cijfers te vinden over het aantal beur
zen dat jaarlijks toegekend werd. Inzake de staats beurzen levert dit geen 

problemen op. Het werk van J. Sauveur biedt ons het nodige cijfermate
riaal (8). 
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Het juiste aantal studietoelagen dat per jaar toegekend werd door de 
provincie Oost-Vlaanderen, blijft voorlopig onbekend. In het "Mêmorial 
adfuinistratif de la Flandre Oriëntal" vinden we weliswaar de bedragen 
terug die jaarlijks in het provinciaal budget voorzien werden voor de 
universitaire studiebeurzen, maar de exacte aantallen die elk jaar 
werden toegekend, zijn hierin niet opgenomen. Uit de wettelijke bepa
lingen weten we, dat het voorziene bedrag niet volledig moest besteed 
worden. We kunnen bijgevolg niet besluiten dat, wanneer 10.500 fr. op
zij werd gelegd voor deze subsidies, ook effectief 35 provinciebeur
zen werden verleend dat jaar (9). 

I.v.m. de stadstoelagen hebben we meer geluk. De jaarlijkse rapporten 
over Gent vermelden wel de nodige cijfers. Naast het totaal aantal stu
denten dat een subsidie van de stad in ontvangst nam, wordt elke keer 
ook duidelijk vermeld hoeveel studenten 400 fr. kregen en hoeveel 200 fr. 
Enkel voor het eerste jaar, 1838, ontbreken de cijfers (10). 

Vervolgens gaan we op zoek naar de namen van de beursgenieters. Dit blijkt 
geen eenvoudige klus te zijn. Aangaande de subsidies van rijkswege, vin
den we zo goed als niets terug in het A.R.A.B. Om die reden nemen we in 
het A.R.U.G. voor de jaren 1836-1849, de ingekomen en uitgaande briefwis
seling door van de rectoraatsdiensten. In brieven van het ministerie, ge
richt aan de Beheerder-Inspecteur van de Gentse universiteit, treffen we 
voor 10 jaren de namen aan van de beursgenieters. Het aantal komt telken
male mooi overeen met de cijfers uit de publikatie van J. Sauveur. De na
menlijsten van 4 jaren ontbreken (11). 

I.v.m. de provinciale studiebeurzen, kijken we eerst de provincieraads
verslagen door in het P.R.A.B. Deze vermelden echter geen namen van beurs
studenten (12). We nemen dan de briefwisseling door in het A.R.U.G. Dit 
levert nagenoeg hetzelfde resultaat op als bij de staatstoelagen: 3 jaren 
ontbreken volledig, van een 4de jaar weten we zeker dat de namenlijst nog 
onvolledig is. Voor het overige krijgen we alle namen van de beursgenie
ters in handen. Dit laatste steunt voorlopig wel nog op een vermoeden aan
gezien we geen gepubliceerde cijfers kennen (13). 
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Tot slot zijn er de stadsbeurzen. Bij het doornemen van de gemeenteraads
verslagen , vinden we 'voor elk jaar het preciese aantal beursstudenten 

weer, alsook hun namen. Een prima bron dus (14). Een vergelijking met en
kele namenlijsten, teruggevonden in het A.R.U.G., bevestigt dit alvast (15) . 

Er rest nu nog het probleem van de ontbrekende jaren voor staats- en pro
vincietoelagen. We hopen dat de notulen van de faculteitsraden van de R.U.G . 
enige opklaring zullen brengen. Dit blijkt al vlug ijdele hoop te zijn. 
In deze raden werden wel de aanvragen besproken van de studenten die dongen 
naar een bepaald type beurs, maar of dezen dan uiteindelijk ook een sub
sidie in ontvangst mochten nemen, dat werd beslist door ministerie, pro
vincie of stad (16). 

We nemen ons dan voor het archiefmateriaal door te nemen in het P.R.A.B. 
en het S.A.G. Want uit de steekproef die we hier voordien gedaan hebben, 
weten we dat de namen van de beursgenieters in deze bronnen ook terug te 
vinden zijn. Alleen kunnen ze niet op een systematische manier opgespoord 
worden. Bovendien is de kans vrij groot dat een aantal namen ons zullen 
ontglippen. 
Maar we hebben geluk: alle ontbrekende namenlijsten zijn er aanwezig. Dus 
ook de namen van de nog onbekende studenten met een staatsbeurs, worden 
hier aangetroffen. In deze bronnen vinden we daarenboven regelmatig een 
bevestiging van het aantal en de identiteit van hen die we reeds kennen. 
In losse brieven, verslagen en trimesteriële rapporten werd immers meest
al duidelijk vermeld welke studenten een beurs genoten in een bepaald jaar. 
Dit maakt het mogelijk, de gegevens waarover we reeds beschikken te veri
fiëren. De nagenoeg volledige informatie i.v.m. de provinciebeurzen biedt 
bovendien enige garantie omtrent het jaarlijks aantal studenten met een 
provincietoelage (17). Gepubliceerde cijfers hierover ontbreken immers. 

Het tikkeltje geluk dat ons ten deel viel tijdens deze opzoekingen, laat 
toe met vrij grote zekerheid te besluiten dat alle beursgenieters nu bij 
naam gekend zijn. We komen tot de slotsom dat 305 jongemannen gedurende 
de periode 1836-1849 één of meer studiebeurzen ter beschikking kregen van 
overheidswege. De namen van de beursgenieters vindt de lezer terug in bij
lage 14 (18). 
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Met het oog op het verzamelen van deze gegevens, hanteren we een kaart
systeem. Per beurs en per jaar worden de studenten alfabetisch gerang
schikt . Zo geeft de eerste fiche de namen weer van de studenten die een 
staatstoelage kregen in 1836, de tweede fiche geeft een namenlijst van 
hen die een '.staatstoelage ontvingen in 1837 enz. Na de staatsbeurzen 
volgen dan de provincie- en stadsbeurzen. 

Deze manier van werken laat gemakkelijk' toe elke namenlijst te verge
lijken en verder aan te vullen met nieuwe gegevens. Onderaan op elke fiche 
worden de bibliografische gegevens vermeld. Door ook de data te noteren 
waarop de studiebeurzen werden toegekend, zijn we dikwijls in staat pre
cies te bepalen hoeveel en welke studenten dat jaar een toelage kregen. 
Het gebeurde immers niet zelden dat in maart of april een eerste besluit 
(bv. van de stad) uit de bus kwam, maar dat later op het jaar, ja zelfs 
in oktober nog, deze lijst van beursstudenten verder werd aangevuld (19). 
Soms gebeurde het ook dat een student, die eerst tot de gelukkigen be
hoorde, toch geen subside in handen kreeg omdat hij reeds een andere ont
vangen had. 

Deze aspecten verklaren gedeeltelijk waarom er soms een discrepantie be
staat tussen de gepubliceerde cijfers (i.v.m. het jaarlijks aantal toege
kende studiebeurzen) en het bronnenmateriaal . Zo verscheen het jaarlijks 
rapport over de stad Gent meestal in het najaar, maar mogelijk was dat 
de gemeenteraad nadien aan een enkeling nog een toelage verschafte. 
Het ;s ook niet denkbeeldig dat in de uitgegeven publikaties fouten 
werden gedrukt. We baseren ons m.a.w. in de eerste plaats op de handschrjf
telijke bronnen. 

Voorts wordt voor elke beurs jaarlijks aangestipt, welke studenten voor de 
eerste maal die subsidie in ontvangst mochten nemen. Door elke namenlijst 
van beursstudenten te vergelijken met die van het vorige jaar, kan dit pro
bleemloos verlopen. 

Betreffende de provinciebeurzen kunnen we, op basis van het bronnenmateriaal 
per jaar ook noteren welke jongemannen afkomstig waren uit Oost-Vlaanderen 
en welke niet. Want vanaf het jaar 1841 was de regel van toepassing, dat 
een lO-tal subsidies toevertrouwd werden aan studerende jongelui van bui
ten de provincie. 
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Op de fi ches van de stads beurzen dui den we tenslotte ook aan ~ti eer 
een bedrag van 200 fr. ontving en wie één van 400 fr. 

Deze kaarten zullen in een later stadium van het onderzoek mogelijk 
maken een aantal aspecten te belichten i.v.m. de evolutie van de beur
zen tijdens de bestudeerde 14 jaar (20). Bovendien zal uit deze fiches 
kunnen afgeleid worden welke overheidssubsidie elke student ooit heeft 
mogen ontvangen en voor hoeveel jaren. 

2.1.2. Geografische en sociale afkomst van de beursstudenten 

Eenmaal de namen van de beursstudenten gekend zijn, wordt een volgende 
fase in dit onderzoek ingeluid. Het opzet bestaat erin de geografische 

en sociale herkomst van de beursgenieters na te gaan (21). 

Eerst en .voora1 zoeken we de geboorteplaats op van elke beursstudent. 
We "gaan daarbij als volgt te werk: in het A.R.U.G. nemen we dOe alfabe
tische inschrijvingslijsten in de hand. Deze vermelden voor elk acade
miejaar welke studenten ingeschreven waren aan de R.U.G. Het is niet 
moeilijk om de beursgenieters hierin op te sporen. Van éénieder weten 
we immers in welke jaren hij zeker aan de universiteit vertoefde, nl. 
in die jaren waarin hij een studiebeurs genoot (22). Vanuit deze alfa
betische namenlijsten kunnen we de desbetreffende student opzoeken in 
de inschrijvingsregisters. Hierin vinden we naast het rolnummer en de 
nàam i:van elk, telkens ook de geboortep1 aats, de 1 eefti jd; de vroegere 
studies en de gekozen studierichting (23). 

I.v.m. de geboorteplaats kunnen we alvast enkele bedenkingen formu1e- . 
ren. Ten eerste zijn een klein aantal plaatsnamen in de inschrijvings
registers onleesbaar. Ten tweede vinden we bij éénzelfde persoon soms 
2 geboorteplaatsen terug. Waarsch~jn1ijk staat één van beide plaatsna
men voor de woonplaats van de student. Het is immers niet denkbeeldig 
dat geboorteplaats en woonplaats wel eens verward werden met elkaar. Dit 
gevaar schuilt trouwens ook achter elke plaatsnaam die we lezen. Ten 
derde merken we dat bij s~mmige studenten de plaats van herkomst onver
mel d b1 ijft. 
Deze aspecten maken dat we niet altijd juiste en volledige informatie 
aantreffen in deze registers en dat bijgevolg van enkele studenten de 
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geboortèplaats onbekend blijft. Maar dit aantal is wel miniem. 

Vervolgens wordt een brief gestuurd naar de bevolkingsdienst van de 
verschillende gemeenten en steden waar de studenten geboren zijn. Soms 
is het noodzakelijk om voor 1 persoon 2 brieven te versturen, precies 
omdat 2 geboorteplaatsen vermeld werden. 

In deze brief vragen we inlichtingen omtrent de juiste geboortedatum 
van de student en het beroep van zijn ouders. De gegevens die we op 
voorhand zelf kunnen invullen, zijn: de naam en de voornaam van de beurs
genieter, zijn geboorteplaats en zijn vermoedelijk geboortejaar. Dit 
laatste berekenen we op basis van de leeftijd die de student had in een 
bepaald academiejaar. Dat we het geboortejaar niet exact kunnen geven, is 
te wijten aan het feit dat de leeftijd van de student niet steeds correct 
werd ingevuld. Zo komt het in de inschrijvingsregisters verschillende 
keren voor dat de student 3 jaar lang dezelfde leeftijd had. Een ande-
re jongeman zou op 1 jaar tijd 2 tot 3 jaren ouder geworden zijn. 

In -de brief wordt als bestudeerde periode "1836-1856" vermeld. Oorspron:'" 
kelijk was het namelijk de bedoeling de eerste 20 jaren te onderzoeken 
na het verschijnen van de wet van 1835. Wegens tijdsgebrek dienen we ons 
echter te beperken tot de periode 1836-1849. 

De correspondentie verloopt vrij vlot. Op het merendeel van de brieven 
krijgen-we vrij snel een positief antwoord. JalTdTler genoeg loopt liet niet 
alti~d van een- leien dakje. Een 5-tal Devolkingsdi~nsten vragen verzen- I 

dingskosten. Twee steden sturen een rekening op voor het gedane opioekings
werk, één ervan loopt op tot meer dan duizend frank. In eeh andere gel1]een
te wordt onze vraag niet ernstig genomen en men vult het formulier luk
raak in (de student zou geboren zijn in 1990, zijn vader zou gepensioneer
de zijn). In een tweede brief, gericht aan het College van Burgemeester 
en Schepenen van deze gemeente, verantwoorden we waarom we .dit opzoekings
werk _niet zelf kunnen verrichten en waarom de gegevens van belang Zijn 
voor onze studie. Enkele weken later valt er opnieuw een brief van de be
wuste gemeente in de bus, ditmaal is hij perfect ingevuld! 
S,oms gebeurt het ook dat vanuit éénzelfde bevolkingsdienst tegenstrijdige 
informatie wordt meegedeeld: de ene keer is de gevraagde informatie niet 
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ter beschikking, de andere keer is er geen vuiltje aan de lucht en kan 
er op diezelfde vraag een volledig antwoord gegeven worden. 
Dat we een beroep moeten doen op zoveel gemeente- en stadspersoneel, 
houdt dus wel een aantal beperkingen in. 

Maar er dient gezegd te worden dat deze minder prettige ervaringen 
uitzonderingen zijn. Want van de meeste gemeenten en steden kunnen we 
wel de juiste gegevens vernemen. In heel wat brieven vinden we ook een 
kopie terug van de geboorteakte van de student .. Hieruit zijn de gewenste 
data gemakkelijk af te leiden. 
Bovendien mogen we van een aantal gemeentebesturen meer informatie ont
vangen dan gevraagd werd. In kopieën uit een regionaal tijdschrift bijv. 
treffen we nuttige biografische gegevens aan over de beursgenieter (o.m. 
de latere functie van de persoon). 

Globaal genomen geeft de briefwisseling buiten alle verwachtingen om zeer 
bevredigende resultaten. Slechts op 5 brieven is tot op heden niet gerea
geerd, op 161 exemplaren daarentegen is een antwoord gegeven. Dit succes 
is zeker te danken aan het feit dat we de brieven konden versturen onder 
de hoofding van het A.R.U.G. 

Dat zovele brieven beantwoord zijn, impliceert nog niet dat alle gevraagde 
informatie kon ingevuld worden. Dm verschillende redenen kan men een nega
tief antwoord gegeven hebben: 

1. De beursstudenten zijn in die bepaalde gemeente of stad niet geboren. 
In het inschrïjvingsregister werd m.a.w. een verkeerde plaatsnaam ge
noteerd. 

2. De archieven zijn niet volledig bewaard. Bijv. in Doornik zou het ar
chief uit de bestudeerde periode tijdens W.O. Ir in de vlammen zijn 
opgegaan. 

3. Op de bevolkingsdienst heeft men de geboorteakte van de desbetreffen
de student niet teruggevonden (bijv. omdat het vermoedelijk geboorte
jaar te veel afweek van het werkelijk geboortejaar). 

4. De gevraagde informatie bevindt zich niet op de bevolkingsdienst maar 
wel ~n één of ander archief. Verwijzingen komen m.a.w. regelmatig voor. 
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Als we ,uiteindelijk de optelsom maken, dan komen we tot de conclusie 
dat sle:chts van 13 studenten (op een totaal van 305) de geboorteplaats 
onzeker is. D.w.z. dat de desbetreffende gemeente of stad geen bevestiging 
kon geven van het feit dat de beursgenieter daar geboren is. Van 3 stu
denten blijft de geboorteplaats totaal onbekend. 

Van de ·74 beursgenieters, geboren in de Arteveldestad, zoeken we de no
dige informatie zelf op. Eerst nemen we een kijkje in de bevolkingsre
gisters van de stad. Hier blijkt al vlug ·dat het archiefmateriaal uit 
de periode 1836-1849 veel hiaten vertoont. We ontdekken maar een beperkt 
aantal namen van de bestudeerde jongelui. 

Vervolgens begeven we ons naar het bureau van de burgerlijke stand. In de 
geboorteregisters vinden we van alle Gentse beursstudenten (op één na) de 
precieze geboortedatum en het beroep van beide ouders. 
Nu we deze data zelf opsporen, ligt het in onze mogelijkheid wat meer 
gegevens te verzamelen. Om die reden ' nemen we de registers van huwelijk 
en overlijden door. Van de personen die in Gent getrouwd en overleden 
zijn, treffen we zo ook de latere functie aan. Jammer genoeg blijft deze 
informatie beperkt. 

Voordien werd reeds duidelijk gesteld dat we bij deze opzoekingen vertrek
ken van het vermoedelijk geboortejaar van de student. Dit houdt wel een 
beperking in bij het raadplegen van de geboorteregisters. Een aantal ke
ren komt het voor dat we in een tijdspanne van 2 a 3 jaar meer dan 1 
persoon aantreffen die de naam draagt van de beursgenieter. Hier rijst 
vanzelfsprekend de vraag: wie was nu eigenlijk de student die wij zoe-
ken? In een dergelijke sitûatie noteren we van beide mensen alle nut-
tige informatie: d.w.z. naast de geboortedatum en het beroep van de ou
ders, ook de naam van deze laatsten. Een antwoord op bovenstaande vraag 
komt vervolgens uit de bus, wanneer we nadien in het geraadpleegde archief
materiaal (voornamelijk uit het P.R.A.B. en S.A.G.) toevallig verdere 
gegevens terugvinden. Vooral de naam van de moeder kan tot verheldering 
strekken. 

Het spreekt voor zich dat het bronnenmateriaal m.b.t. de studiebeurzen qua 
waarheidsgehalte betrouwbaarder is dan de gegevens uit de geboorteakten. 
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Van deze laatste bron zijn we immers niet altijd zeker dat het wel om 
de beursstudent zelf gaat. 

Wanneer we de lijn doortrekken, dan concluderen we dat ook achter de 
informatie, ontvangen uit de verschillende gemeenten en steden, een 
dergelijke fout kan schuilgaan. Af en toe vermeldt men in de brieven 
wel dat er 2 mogelijke personen zijn. Maar in hoeveel gevallen werd 
dit over het hoofd gezien? 

De briefwisseling en de opzoekingen in het bureau van de burgerlijke 
stand te Gent leveren al heel wat data op omtrent de geografische en 
sociale afkomst van de beursgenieter. Maar zoals uit bovenstaande be
schrijving blijkt, bevat het bronnenmateriaal in de archieven ook een 
niet te miskennen rijkdom aan informatie (24). Deze gegevens laten toe 
de data die we reeds in ons bezit hebben te verifiëren en verder aan te 
vullen. 

Laat ons hier nog even aanstippen dat we steeds meer waarde hechten aan 
het bronnenmateriaal uit de bezochte archieven dan aan de informatie uit 
de geboorteakten. Het eerstgenoemde archiefmateriaal bevat immers speci
fieke data aangaande de studiebeurzen en de personen die deze subsidie 
mochten ontvangen. De mensen die hier ter sprake komen, zijn dus ~/el de
gelijk de bestudeerde jongelui. Bovendien lichten deze bronnen ons in o
ver de toestand waarin de beursstudent zich bevond op het moment dat deze 
aan de R.U .G. verbleef. Deze data zijn m.a.w. "recenter" en dus waardevol
ler dan wat we in de geboorteakten lezen. Denken we bijv. aan het beroep 
van de vader. Het hoeft ons niet te verwonderen dat de vader van de stu
dent na 20, 25 jaar een 'ander beroep uitoefende. Het is vanzelfsprekend 
dat de recentste gegevens het meest relevant zijn in functie van deze stu
die. Wij stellen immers de vraag naar de situatie waarin de beursstudent 
zich bevond tijdens zijn academische studies aan de R.U.G. 

Vooral de dossiers van de studenten en de jaarlijkse rapporten van de 
Permanente Deputatie van Oost-Vlaanderen geven inlichtingen i.v.m. de fa
miliale herkomst van de jongemannen. 

In de eerste vinden we bewijsstukken terug van de gemeente of stad waar 
de student woonachtig was. Vaak treffen we bij deze attesten een kopie 
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aan van de geboorteakte van de student. Verder bevat bijna elk dossier 
een brief van de plaatselijke autoriteiten, waarin zij de weinig gefor
tuneerde situatie van de desbetreffende familie beschreven. Het ene ge
meentebestuur besprak dit veel meer in detail dan het andere. Voor een 
voorbeeld van zo'n dossier verwijzen we naar bijlage la (25). 
In de jaarlijkse verslagen van de Permanente Deputatie werd bondig de 
meest relevante informatie over elke beursgenieter neergepend. Volgende 
items werden erin opgenomen: naam, voornaam, leeftijd, geboorteplaats, 
instelling waar de student zijn humaniorastudies had gedaan, woonplaats 
en beroep van de ouders, aantal kinderen, financiële toestand van de 
familie en tot slot het studiegedrag van de jongeman. De lezer treft in 
bijlage 2 een illustratie aan van een dergelijk rapport. 

De verzameling van dit bronnenmateriaal geschiedt aan de hand van een 
kaartsysteem. Voor elke student wordt een fiche opgesteld. Deze worden 
alfabetisch gerangschikt en krijgen meer vulling naarmate het archiefwerk 
vordert. 
De fiche ziet er als volgt uit: 

NAAM (van de beursstudent) 
Voornamen: 
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 
STUDIEVERLOOP (zie 2.1.3.) 
GEZINSSITUATIE 
Vader (van de beursstudent) 

naam: 
burgerlijke stand: 
beroep: 

Moeder (van de beursstudent) 
naam: 
burgerlijke stand: 
beroep: 

Kinderen: aantal: 
plaats van de student in de kinderrij: 

FINANCIELE TOESTAND (van de ouders en/of van de student): 
OPMERKINGEN: (Hier noteren we de aanvullingen die interessant kunnen Z1Jn 

in functie van dit onderzoek maar die op een meer toevallige 
basis ontdekt zijn. Bijv. van een aantal studenten hebben we 
de latere functie teruggevonden en onder deze rubriek geno
teerd). 

BIBLIOGRAFIE: (Hier wordt genoteerd in welke bronnen en/of literatuur de 
gegevens gevonden werden). 
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2.1.3. Studieverloop van de beursstudent 

a. Studiemogelijkheden aan de R.U.G. (1836-1849) 
Vooraleer we de bronnensituatie en -verzameling uiteenzetten inzake 
het studieverloop van de beursgenieters, lijkt het ons zinvol even een 
blik te werpen op wat de universitaire studies in die tijd inhielden. 
Welke studiemogelijkheden hadden deze jongemannen? Welke academische 
graden werden er binnen elke faculteit verschaft? Door deze aspecten 
even toe te lichten, wordt het voor de lezer allicht duidelijker wat het 
beschikbare bronnenmateriaal te bieden heeft, welke beperkingen het in
houdt, waarom we op die bepaalde manier het bronnenmateriaal benaderen. 

De eerste organiek wet op het hoger onderwijs van 1835 bepaalde dat de 
R.U.G. over 4 faculteiten kon beschikken: de Geneeskunde, de Rechtsge
leerdheid, de Letteren en Wijsbegeerte en tot slot de Wetenschappen (26) . 
Aan deze laatste faculteit werd een speciaal opgerichte school verbonden: 
Ecole du Génie Civil. Hier werden de toekomstige ingenieurs opgeleid. Om
wille van het belang van deze Speciale School voor de Gentse universiteit, 
opteren wij ervoor om de groep beursstudenten die hier terechtkwamen a

part te beschouwen (27). 

In onderstaande tabel zetten we de te behalen academische graden even op 
een rijtje (28). Aangezien de Speciale School een eigen structuur ver
toonde, zullen we deze apart behandelen. 

Letteren en 
Wijsbegeerte 
(P) 

kandidaat P 

doctor P 

Rechtsgeleerd
heid 
(R) 

kandidaat P 

kandidaat R 

doctor R 

Wetenschappen 
(W) 

kandidaat W 

ofwel: 
doctor in de 
natuurl. wet. 

ofwel: 
doctor in de 
wis- en nat. 
wetenschapp. 

Geneeskunde 
( G) 

kandidaat W 

kandidaat G 

ofwel: 
doctor in de 
geneeskunde 

ofwel: 
doctor in de 
genees- en 
verloskunde 

ofwel: 
doctor in de 
genees- en 
verloskunde 
en in de chi
rurgie 
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Zoals uit de tabel kan afgeleid worden, dienden de studenten in de 
Rechtsgeleerdheid en in de Geneeskunde eerst een graad te behalen resp. 
in de Letteren en Wijsbegeerte en in de Wetenschappen. Een groot aantal 
jongemannen kwamen dus in de loop van hun studies in 2 faculteiten te
recht. 

Verder zal het de lezer ook wel opgevallen zijn dat de studenten bij 
het afstuderen tot doctor promoveerden. We kunnen deze titel verge
lijken met de thans geldende graad van licentiaat. 
Voorts stipuleerde de wet van 1835 dat niemand kon toegelaten worden 
tot het examen van kandidaat in de wetenschappen indien hij niet eerst 
een voorbereidende proef had afgelegd voor de centrale examenjury te 
Brussel (29). 

De Speciale School kende tijdens de eerste 3 jaren van haar bestaan 
(1835-1838) 3 richtingen: Bruggen en Wegen, Kunsten en Fabriekswezen 
en Architectuur. De studies namen 4 jaar in beslag. 
In 1838 werden de afdelingen "Ponts et chaussées" en "Architecture Civile" 
samengevoegd onder de benaming "Ecole Spéciale du Génie Civil". Daar
naast bestond dan de "Ecole Spéciale des Arts et Manufactures" . De alge
mene structuur van deze Speciale Scholen zag er als volgt uit: 

Ecole Spéciale du Génie Civil Ecole Spéciale des Arts et 
Manufactures 

Ecole Préparatoire Ecnle Préparatoire 
(2 jaar) (2 jaar) 

Ecole Spéciale du Génie Civil Ecole Spéciale des Arts et 
Manufactures 

ofwel: (2 jaar) 
Ingenieursopleiding 
(3 jaar) 

ofwel: 
Conducteursopleiding 

, (2 jaar) 



Van zodra de studenten geslaagd waren in het toelatingsexamen voor 
de Ecole Spèciale du Gênie Civil, kregen ze de titel van "êlêve-
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i ngeni eur" of "è 1 êve-conducteur". Na het afs tuderen i n deze Speci ale 
School legden de meeste ingenieurs en conducteurs een staatsexamen 
af. Dit gaf hen de kans opgenomen te worden in het korps van Bruggen 
en Wegen. Zij die slaagden, kregen de titel van "sous-ingênieur". 
De personen die geen staatsexamen aflegden en bijgevolg geen overheids
functie wensten uit te oefenen, droegen de titel van "ingênieur-ho
norai re". De studenten uit de Speci ale School voor Kunsten en Fabri eks
wezen kwamen doorgaans terecht in de industrie.(30). 

b. Bronnensituatie en bronnenverzameling 
Tijdens het opsporen van de geboorteplaats van elke student, stoten 
we reeds op een aantal studiegegevens. In het archief van de R.U.G. raad
plegen we nl. de inschrijvingsregisters waarin de studenten jaarlijks 
heringeschreven werden. Naast het rol nummer, de naam en de geboorteplaats 
van elke jongeman vinden we ook de leeftijd, de vorige studies en de ge
volgde faculteit. De opmerking die vroeger reeds gegeven werd betreffende 
deze registers, is ook nu van toepassing. Onjuiste en onvolledige infor
matie blijft steeds een beperking inhouden. 

Het eerste dat we van elke student wensen na te gaan, is het aanvangs
jaar aan de R.U.G. We vertrekken van het eerste jaar dat de student een 
studiebeurs genoot en gaan zo geleidelijk aan terug in de tijd. Van zodra 
de jongeman gedurende 3 opeenvolgende jaren niet meer ingeschreven was, 
veronderstellen we dat hij toen nog niet aan de universiteit vertoefde. 

Vervolgens pogen we een kijk te krijgen op het studieverloop zelf van de 
beursgenieter. We merken echter vrij snel dat er over dit aspect maar 
weinig gegevens voorhanden zijn. 

Om te beginnen werd in de inschrijvingsregisters per academiejaar enkel 
en alleen de gekozen studierichting vermeld (bv. geneeskunde). Pas vanaf 
1851 noteerde men in de registers ook het studiejaar. Maar dit register 
diende nog slechts voor een klein aantal studenten geraadpleegd te worden. 
M.a.w. van de meeste beursgenieters ontbreekt deze informatie. En aange
zien de studies in die tijd een vrij grillig verloop kenden, kunnen we ook 
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niet veronderstellen dat de student per academiejaar een jaartje 
hogerop kwam. De jongeman had vaak verschillende jaren nodig vooraleer 
hij een graad kon behalen. De inschrijvingen waren bovendien zeer on
regelmatig. Het gebeurt niet zelden dat een bepaalde naam gedurende één 
of twee jaren niet terug te vinden is, maar nadien opnieuw in het in
schrijvingsregister verschijnt. 

Daarbij komt nog dat ook via de examenuitslagen dit studieverloop moei
lijk kan nagegaan worden. Er zijn maar zeer weinig examenregisters uit 
die periode beschikbaar. Bovendien vertonen deze veel lacunes (31). 
Enkele losse brieven waarin uitslagen werden genoteerd, brengen ook 
niet veel aarde aan de dijk (32). 

We hopen vervolgens wat meer gegevens aan te treffen in het Belgisch 
Staatsblad uit die jaren. Hierin werden wel de examenprogramma's gepu
bliceerd maar van examenuitslagen werd geen spoor teruggevonden (33). 
De gegevens die we tenslotte aantreffen in het archiefmateriaal be
treffende de studiebeurzen (vooral P.R.A.B. en S.A.G.), blijkt voor een 
aantal studenten wel wat informatie op te leveren. Een bewijsstuk van de 
centrale examencommissie, gevoegd bij het dossier, geeft inlichtingen 
over een behaalde graad; een brief van een aanvrager verduidelijkt soms 
in welk studiejaar deze student zich bevond; de trimesteriële rapporten 
van de faculteiten vermelden naast het studiegedrag van de studenten af 
en toe ook de behaalde graden (zie bijlagen 1-2-3). Van elke student 
het studieverloop nakijken op basis van deze bronnen zou een zeer om
slachtig werk omvatten. En vermoedelijk zou na afloop van dergelijke op
zoekingen nog veel duister blijven. We kunnen m.a.w. van het merendeel 
van de beursstudenten het studieverloop moeilijk of niet reconstrueren. 

Dit heeft gevolgen voor de resultaten van ons onderzoek. Vermits het ver
loop der studies niet te vatten is, kunnen we ook niet bepalen op welk 
tijdstip de studenten geneeskunde en rechtsgeleerdheid overgingen van de 
voorbereidende faculteit naar de faculteit van hun uiteindelijke bestem
ming. M.a.w. een jaarlijkse verdeling van de beursstudenten over de ver
schillende faculteiten zal in het cijfermateriaal ontbreken. Gezien de 
bronnensituatie zijn we genoodzaakt enkel de eindbestemming van de stu
dent in rekening te brengen. Deze vinden we gemakkelijk terug in de in-
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schrijvingsregisters. Hier lezen we nl. onder "destination" de facul
teit waarin de beursstudent wou afstuderen. Het gebeurde wel eens dat 
onder deze rubriek de voorbereidende faculteit werd genoteerd. Maar 
dit komt maar zelden voor. Het levert tenslotte geen probleem op om voor 
alle studenten na te gaan met welk einddiploma zij de universiteit 
verlieten of wilden verlaten. Want bij diegenen van wie de studiekeuze 
twijfelachtig is, kunnen we de nodige informatie afleiden uit het bron
nenmateriaal inzake de studiebeurzen. 

Ook al is het verloop van de studies in de periode 1836-1849 een moeilijk 
te onderzoeken aspect, toch proberen we nog een kijk te krijgen op het 
al of niet afstuderen van deze jongelui. 

Dit onderzoekspunt levert dezelfde problemen op als het navorsen van 
het studieverloop. Hoe kan het ook anders. Van plusminus 50% van de 
onderzochte studentenpopulatie weten we op basis van de examenuitsla
gen of zij de eindmeet haalden of vroegtijdig de universiteit verlieten. 
We doen echter een poging om dit percentage aan gekende gegevens op te 
voeren. We gaan bijgevolg op zoek naar informatie die een indicatie kan 
zijn voor het al of niet afstuderen. Om die reden kijken we het laatste 
jaar na dat elke beursgenieter aan de R.U.G. verbleef. We werken op een 
gelijkaardige manier als bij het opzoeken van het aanvangsjaar. Van zo
dra we een student gedurende een aantal jaren in de inschrijvingsregis
ters niet meer terugvinden, nemen we aan dat hij de Gentse universiteit 
verlaten had. 

Eénmaal het laatste jaar van de studenten gekend is, berekenen we de stu
dieduur. Het aantal jaren dat de jongeman in totaal aan de universiteit 
vertoefde, kan vervolgens een aanwijzing geven betreffende het al of niet 
afgestudeerd zijn. We durven veronderstellen dat een student binnen elke 
faculteit een zeker aantal jaren studies achter de rug moest hebben, al
vorens hij zijn einddiploma kon behalen. De wet van 1835 voorzag dat de 
student binnen elke faculteit op 3 jaar tijd zijn studies kon beëindigen 
(34). We kunnen ervan uitgaan dat dit het theoretische, strikte minimum 
aangaf en dat in de praktijk meer jaren noodzakelijk waren. 
De studietermijn van de ingenieurs- en conducteursopleiding was duidelijk 
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afgebakend. Inzake de' 4 facul teiten ste 11 en wi j voorop dat, om doctor 
in de letteren · en wijsbegeertè te worden, doctor in de wetenschappen, 
doctor in de rechtsgeleerdheid en doctor in de geneeskunde resp. 3 ä 4 
jaren nodig waren, nogmaals '3 ä 4,' 4 ä 5 tot slot 6 ä 7 jaren. Deze cij': 
fers blijven echter schattingen. Niettemin kunnen ze een aanwijzing geven 
i.v.m. het al of niet afgestudeerd zijn. Een student bijv. die slechts 
2 jaar aan de R;U.G. ingeschreven was en voordien geen graad behaald had 
i n een andere' 'uni vers; te; t. kl asseren we onder .de ni et-afgestudeerden. Van 
zodra de studieduur geen uitsluiting meer mogelijk maakt, blijft h.et een 
raadsel of de beursgenieter zijn studies al dan niet tot een goed einde 
bracht. 

Maar we krijgen ook een hint. uit de. - eventueel gekende - latere functie 
van de persoon.· Indien we bv. wèten dat de beursgenieter advo~aat gewor
den was, dan'veronderstellen we dat hij de R.U.G. ooit eens verlaten had 
met het diploma van doctor in de rechten onder de arm. 

Om de s tudi egegevens van 'e 1 ke student. te verzamelen, voorzi en we op elke 
individuele fiche plaats waarin deze data kunnen genoteerd worden. Dit 
deel van de .fiche ziet er als volgt' uit: 

STUDIEVERLOOP 
Voorbereidende studies: (onderwijsinstelling en plaats van de m;ddel-. . 

bare studies) 
Faculteit: 
Academiejaar Nr. (0) Leeftijd Studiejaa.r Examenuitsl.ag 

(0) Nr.= inschrijVingsnummer op de studentenrol. 

Zoa.ls de lezer kan opmerken, noteren we voor elke student oçk waar deze 
zijn voorbereidende studies gedaan had. Dat de voorziene ruimten voor 
"studiejaar" en "examenuitslagIl op heel wat fiches hiaten vertonen, is in 
bovenstaande tekst duidelijk geëxpliciteerd. 

2.1.4. Aanvragen. toekenning en uitbetaling van de studiebeurzen 

Vanuit de geraadpleegde bronnen kunnen we een aantal persoonlijke gegevens 
over elke student bijeenscharen. Maar daarnaast laat het aanwezige 
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archiefmateriaal ook toe dat we enige informatie inwinnen i .v.m. de toe
kennings- en uitbetalingsprincipes die bij de verdeling van de studie~ 
beurzen door ministerie, provincie .en de stad gehanteerd werden. 

De familiale toestand van de student was een belangrijk criterium waar
mee rekening gehouden werd. De aanvrager diende met voldoende attesten 
te bewijzen dat hij aan de gestelde voorwaarden voldeed. In individuele 
dossiers en jaarlijkse rapporten vinden we hierover nuttige informatie 
terug (35). 

Andere eisen die aan de beursgenieters gesteld werden, waren het vertonen 
van een goed studiegedrag en het maken van studievorderingen. Infor
matie hierover treffen we aan in diverse documenten. 

Dm te beginnen vinden we bij de aanvraag van de beursgenieter af en toe 
een verklaring van een professor of van de faculteit waartoe de student 
behoorde. Hieruit moest blijken dat de beursgenieter aan de vooropgestel
de criteria beantwoordde (zie bijlage 1). 

Daarnaast vinden we in de notulen van de faculteitsraden (36) bespre
kingen terug over de aanvragers van een staats-, stads- of provinciebeurs. 
Soms werd over een student uitvoerig uitleg gegeven. Maar in de meeste 
gevallen bleven deze besprekingen vrij beknopt. Deze gegevens zijn ook 
zeer verspreid weergegeven over de verschillende vergaderingen. 

Een betere bron die dezelfde informatie biedt, is een samenvattend rap
port dat uitgaat van de universiteit. Dit verslag geeft over alle studen
ten die een aanvraag indienden voor een welbepaalde beurs, de nodige 
inlichtingen op studievlak (zie bijlage 3). Het betreft hier m.a.w. een 
bespreking van elke student zoals die voordien plaatsgevonden had in 
de afzonderlijke faculteitsraden. Op grond van dit verslag besloot de o
verheidsinstantie tot de toekenning van de beurzen . Dergelijke docu
menten treffen we aan zowel in het P.R.A.B., in het S.A.G., in het A.R.A.B. 
als in het A.R.U.G. (37) . 

Een laatste soort document dat ons data verschaft over het studiegedrag 
van de beursgenieters, is het trimesteriële rapport van de universiteit. 
Dit verscheen nadat de studiebeurzen toegekend waren. Op basis hiervan 
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kon de verdere uitbetaling van een provinciebeurs of een stadsbeurs 
plaatsgrijpen. Uit brieven kunnen we opmaken dat voor de staats
beurzen gelijkaardige semestriële rapporten circuleerden (38). 
Deze verslagen geven plusminus dezelfde informatie weer als bovenver
meld bronnenmateriaal. Kenmerkend voor al deze documenten is de beknopt
heid waarmee het studiegedrag omschreven wordt. 

Wanneer we al deze gegevens samenvoegen. dan blijkt onvolledigheid een 
vaak waargenomen fenomeen te zijn. Daarbi j dri ngt de vraag zi ch op: " Hoe 
gaan we deze materie aanpakken?" We stipten reeds aan dat we de uitspra-
ken van de professoren over de studenten centraal willen stellen. Het 
lijkt ons bijgevolg weinig relevant een massa aan gegevens (met veel 
hiaten) te verzamelen en kwantitatief te verwerken. Hoe zou dit trouwens 
zinvol kunnen gebeuren? Elke beoordeling is zo persoons- en tijdsgebonden. 
We opteren voor het nemen van een steekproef: er wordt een jaar uitgeko-
zen waarvan voldoende informatie voorhanden is. Dit wensen we grondig 
uit te pluizen, we zullen student per student bekijken. Zo hopen we. de 
nadelen van een steekproef inbegrepen (we bestuderen nu afzonderlijke geval
len en niet een grote groep studenten). een kijk te krijgen op wat een 
"goed" student was in de ogen van de hoogleraar. Omdat de verwerking van 
deze materie niet zo veel omvat, komen we op dit aspect ook niet meer te
rug i n het deel "bronnenverwerki ng". We menen dat de verdere gang van za
ken beter op zijn plaats is bij de bespreking van de resultaten. 

2.2. Bronnenverwerking 

Een eerste reeks fiches geeft alle informatie weer betreffende de staats-, 
provincie- en stadsbeurzen (39). We kunnen deze gegevens gemakkelijk kwan
tificeren. Verdere aanvullingen die ons hierbij van nut zijn, halen we 
uit gepubliceerde werken. Vooral het werk van L. Beckers en J. Sauveur 
leveren enig cijfermateriaal op. Ook de rapporten over het hoger onder
wijs, gericht aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. stellen enige 
informatie ter hand (40). 

We stellen enkele tabellen op waarin het cijfermateriaal genoteerd wordt. 
Op basis hiervan zijn we in staat om van een aantal punten de evolutie 
te schetsen gedurende de bestudeerde periode. Het aantal toegekende staats-. 
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provincie- en stads beurzen per jaar, het totaal aantal verleende 
studiebeurzen, het aantal studenten die een cumulatie hadden van beurzen, 
het aantal "ni euwe" versus het aantal "oude" beursgerechti gden, het per
centueel aandeel van de beursgenieters in het totaal aantal ingeschreven 
studenten aan de R.U.G. enz. Deze en andere aspecten kunnen we aan de 
hand van de tabellen toelichten (41). 
Kortom, deze gegevens zullen de lezer, reeds een eerste overzicht bie
den van de studiebeurzen, toegekend aan de studenten van de R.U.G. ge
durende de periode 1836-1849. Dit overzicht wordt gegeven in 3.1. 

Een aantal data kunnen na codering verwerkt worden via computer. Op die 
manier kan heel wat rekenwerk snel en accuraat verricht worden. Het be
treft hier in de eerste plaats de gegevens die we verzamelden op de in
dividuele fiches van de studenten. Maar ook bovenvermelde kaarten le
veren voor deze verwerkingswijze nog nuttige informatie op. 

Op basis van deze fiches worden 3 bestanden gecreëerd. Een eerste bevat 
naast de geboortedatum- en plaats alle nodige informatie i .V.m. de stu
dies van de student. In een tweede bestand stoppen we de gegevens m.b.t. 
de gezinstoestand en de financiële situatie. Een derde en laatste be
stand geeft per student weer welk type beurs deze genoot in welk jaar. 
Precies deze laatste gegevens kunnen we putten uit de fiches die inlich
tingen verstrekken over de 3 verschillende studiebeurzen. Binnen elk be
stand worden de beursgenieters alfabetisch geordend en van een volgnum
mer voorzien. Dit maakt het mogelijk de studenten snel en gemakkelijk op 
te sporen. Voor een illustratie van deze 3 bestande~ verwijzen we naar 
bijlage 8.a. 

De codering die we doorvoeren, vraagt enige verduidelijking. Daarom ge
ven we onmiddellijk aansluitend op het concrete voorbeeld een codebook 
(zie bijlage 8.b.). Voor een aantal items is het echter niet nodig sym
bolen te hanteren (bv. geboorteplaats). Deze hoeven dan ook geen verdere 
uitleg. 

Het codebook volstaat echter niet als toelichting bij deze manier van wer
ken. Een aantal aspecten die aan het coderen vooraf gaan, dienen nog nader 
verklaard te worden. Denken we bijv. aan de gebruikte socio-professionele 
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ordening van het ouderlijk milieu. Hoe en op basis waarvan classifi
ceren we het beroep van de ouders? 
Bij het expliciteren van deze punten wensen we de volgorde te respec
teren waarin deze aspecten aan bod komen binnen de bestanden. 

2.2.1. Eerste bestand: Geboorteplaats en -datum + studiegegevens 

a. Voorbereidende studies 

Waarom maken we een onderscheid tussen studieïnstelling 1 en 2? En waar 
duidt dit dan eigenlijk op? Onder de eerstgenoemde verstaan we die in
stelling waar de jongeman studeerde vlak voor hij naar de R.U.G. kwam. 
Het merendeel van de beursgenieters deed humaniorastudies. Maar een be
perkt aantal onder hen vertoefde reeds aan de universiteit te Leuven of 
te Brussel (geen enkele jongeman studeerde voordien aan de R.U.L.). Om 
nu van deze laatste personen ook te vernemen waar zij hun middelbare stû
dies volbracht hadden, weerhouden we studieïnstelling 2. Hieronder ver
staan we het instituut waar de jongeman verbleef voor hij in studieïnstel-
1ing 1 terecht kwam. 
Deze informatie is voorhanden in het bronnenmateriaal (vnl. in de dossiers 
van de beursstudenten). Het lijkt ons m.a.w. zinvol om deze gegevens niet 
onachtzaam voorbij te gaan. 

b. Studieverloop aan de R.U.G. 

Verder kan men in het eerste bestand opmerken dat de studiegegevens minder 
uitvoerig worden weergegeven als tijdens de bronnenverzameling. Dit kan een
voudig verklaard worden door de geringe informatie die we bijeenschaarden 
inzake het studieverloop. Het was immers onmogelijk om van elke jongeman te 
bepalen hoe zijn universitaire studies precies verlopen waren vanaf het 
eerste academiejaar aan de R.U.G. tot en met het laatste. 
Toch menen we dat de data waarop verder gewerkt wordt nog heel wat nuttig 
cijfermateriaal kunnen opleveren. We weerhouden nl. volgende gegevens: 
faculteit, leeftijd bij de aanvang van de academische studies, eerste jaar 
en laatste jaar aan de R.U.G. (waaruit de studieduur zal kunnen berekend 
worden), het al of niet afgestudeerd zijn. 



69 

c. Latere functie 

De latere functie wordt als item opgenomen ook al hebben we hier geen 
systematisch onderzoek naar verricht. De omvang van dergelijke navor
singen konden binnen het voorziene tijdsbestek niet meer plaatsgrijpen. 
Doch de weinige informatie wie we ter beschikking hebben, lijkt ons te 
belangrijk om onvermeld te laten. 

2.2.2. Tweede bestand: gezinssituatie en financiële toestand 

a. Voorafgaande opmerkingen 

Onderzoek verrichten naar "het sociaal milieu" van de beursstudent is geen 
eenvoudige zaak. Het beroep van de vader alleen zegt nog niet veel over 
dit complex begrip. Om de maatschappelijke achtergrond van de student te 
kunnen benaderen dient onder meer ook rekening gehouden te worden met de 

(waar plaatste men zichzelf op de sociale ladder?), de financiële situa
tie van het gezin, de politieke en religieuze overtuiging, de samenstelling 
van het gezin, de gezinsgrootte e.a. 

Het ligt niet in onze bedoeling "het sociale milieu" van de beursstudent 
hier klaar en duidelijk te schetsen. Het zou zeker misplaatst zijn indien 
we onszelf daartoe bekwaam achten. Wij willen enkel nagaan uit welke middens 
de beursstudenten afkomstig waren. We stellen o.a. de vraag naar de mate 
waarin de lagere sociale klassen vertegenwoordigd waren. Zien we arbeiders
kinderen aan de universiteit verschijnen of blijft de opvatting geldig dat 
het hoger onderwijs eliteonderwijs was? 

Gezien het object van onze studie, beschikken wij wel over een aantal gege
vens die het beroep van de vader enigszins kunnen nuanceren. In de dossiers 
van de studenten treffen we nl. informatie aan over de toestand van het ge
zin op financieel vlak, over de burgerlijke stand van de ouders, over de 
gezinsgrootte en sporadisch ook over het prestige dat de vader genoot in 
het dorp. Maar we mogen ons op deze data niet blind staren. 

Om te beginnen vertoont de verzamelde informatie hieromtrent veel hiaten. 
Bovendien - en dit is naar mijn insziens de belangrijkste beperking - is 
dit geen objectieve maar wel een subjectieve bron. Wie zou er niet jamme
ren over de netelige toestand waarin hij zich bevindt, indien hij op die 
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mani~r een mooi bedrag in handen kan krijgen? Bovendien garandeert een 
schriftelijk attest van de plaatselijke autoriteiten geen objectiviteit 
aangaande het financieel vermogen van de vader. De tegenstrijdige infor
matie die we terugvinden in het dossier van een jongeman kan dit mooi 
illustreren. De politiecommissaris van het dorp deelde mee dat het ge
zinshoofd de academische studies van zoonlief niet kon bekostigen. De 
provinciegouverneur sprak dit tegen en schreef een halve bladzijde vol 
over de vele landerijen die de man in zijn bezit had. 
De subjectieve inslag van deze bronnen mag m.a.w. niet over het hoofd 
gezien worden. 

Deze beperkingen houden in dat we niet in staat zlJn een socio-econo
mische indeling (op basis van het bezit) te geven van het ouderlijk mi
lieu van de beursstudenten. Daarvoor zouden meer objectieve bronnen moe
ten geraadpleegd worden, bijv. het kadastraal inkomen, kiezerslijsten, 
erfenisaangiften (42). We zijn niet bij machte deze bronnen te raadplegen 
binnen het kader van ons onderzoek. De behandelde studentengroep is im
mers afkomstig uit alle delen van het land. Ter plekke dit bronnenmateriaal 
navorsen, is onbegonnen werk. 
We mogen ook in geen geval het bezit rechtstreeks afleiden uit het beroep 
van de ouder. Niets garandeert immers dat het beroep overeenstemt met het 
financieel vermogen dat wij eraan koppelen. Denken we bijv. aan "een land
bouwer". Onmiddellijk hebben we een boer voor ogen die een aantal lande
rijen in zijn bezit heeft. Maar de term landbouWer kan even goed slaan 
op een kleine pachter of zelfs op een landbouwersknecht. 

Uitgaande van deze gedachte stellen we de hypothese voorop of we niet 
precies met deze studie kunnen aantonen dat er inderdaad een discrepan
tie kan bestaan tussen het beroep van iemand en zijn veronderstelde be
zit. Want stel dat onder de beursgenieters ook personen aangetroffen 
worden uit hogere sociale klassen, om welke reden genieten zij dan een 
studiebeurs? Konden zij door de mazen van het net glippen en zodoende 
misbruik maken van het beurzensysteem? Of hadden zij financieel werke
lijk nood aan deze geldelijke steun? Bij de bespreking van de resulta
ten zullen we deze vraag trachten te beantwoorden. 
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Een socio-economische indeling van het ouderlijk milieu van de beurs
genieter zit er voor deze studie dus niet in, een socio-professionele 
indeling echter wel. Door de beroepen van de ouders in categorieën 
onder te brengen, kunnen we deze gegevens kwantificeren. Alvorens een 
blik te werpen op de gehanteerde classificatie, moeten we nog enkele 
bedenkingen formuleren. 

Bij het onderbrengen van de beroepen in verschillende categorieën moet 
er steeds een eigen subjectiev~ betrokkenheid in rekening worden gebracht. 
Wanneer we een beroep vernemen, dan zijn we geneigd dit concreet inhoud 
te geven vanuit het eigen referentiekader. En dit wordt in de eerste 
plaats bepaald door de huidige samenleving. 

Daarbij komt dat de gegevens die we aantreffen in de geboorteakten en in 
de dossiers niet altijd verstaanbaar en volledig zijn (43). Hoe het be-
roep in die tijd geïnterpreteerd werd, was bovendien verschillend van streek 
tot streek. Onder een landman bijv. werd doorgaans een kleine boer verstaan. 
Maar dit sluit niet uit dat men in een bepaalde regio een rijke hereboer 
als landman definieerde (44). 
Voorts beseffen we dat er soms arbitrair te werk gegaan wordt. Want waar 
ligt bv. de grens tussen groothandel en kleinhandel? 

Tot slot dienen we de lezer nog van een laatste beperking op de hoogte 
te stellen. Conclusies trekken uit de achterhaalde sociale achtergrond van 
de beursgenieter is maar echt verantwoord wanneer we een vergelijking 

aan de R.U.G. uit de periode 1836-1849. Pas dan kunnen we onderzoeken 
of het verkregen hebben van een studiebeurs een aantal sociale groepen be
voordeelde. Deze studie blijft echter beperkt tot de groep beursstudenten 
zodat bij de bespreking van de resultaten de grootste voorzichtigheid 
dient geboden te worden. 

b. Socio-professionele indeling van het ouderlijk milieu 

Een duidelijk, afgebakende ordening voorstellen op basis van het beroep, 
kan voorlopig nog geen enkel wetenschappelijk vorser die zich op dit ter
rein begeeft. Uit de literatuur blijkt nl. dat er geen algemeen geldende 
indeling bestaat. Het betreft hier immers een complex veld en vermoedelijk 
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is er geen eenduidige classificatie op te bouwen die geldig is voor 
elke plaats en tijd (45). 
De indeling die wij voorstellen, is geïnspireerd op artikels van Dr. J. 
De Belder en op de licentieverhandelingen van S. De Spaey en V. Van Ren
terghem (46). 
We geven eerst de indeling weer van het beroep van de vader. Bij elke 
categorie worden enkele voorbeelden genoteerd. 

ZONDER BEROEP 
eigenaar, rentenier, particulier 

VRIJ (INTELLECTUEEL) BEROEP 
geneesheer, advokaat, notaris, architect, apotheker 

GROOTHANDELAAR 
fabrikant, negociant, zaakwaarnemer 

KLEINHANDELAAR 
winkelier, herbergier, kleine handelaar 

HOGERE AMBTENAAR (EN BEDIENDE) 
rechter, president van de rechtbank, procureur, gerechtsdeurwaarder, 
divisiechef van de provincie, rector, legerofficier 

LAGERE AMBTENAAR (EN BEDIENDE) 
griffier, belastingontvanger, gemeentesecretaris, onderwijzer, sol
daat, bediende 

AMBACHTSMAN 
kleermaker, schoenmaker, leerlooier (van zodra het beroep laat ver
onderstellen dat de persoon in kwestie zelf produkten vervaardigde, 
plaatsen we hem onder deze categorie; de mogelijkheid bestaat immers 
dat deze ook zijn waren verhandelde en dus tevens kan ondergebracht 
worden bij de handelaars). 

LANDBOUWER 
landbouwer, landman 

ARBEIDER 
arbei der-vol der 

VARIA 
di ens tbode 

We stipten voordien reeds aan dat· de gegevens uit het dossier van de 
beursstudent altijd de voorkeur krijgen op de informatie, verkregen 
uit de geboorteakte. Het interesseert ons nl. in de eerste plaats welk 
beroep de vader uitoefende ten tijde van de universitaire studies van zijn 
zoon. Om precies te weten.te komen van hoeveel studenten we de meest 
"recente" informatie bijeen kunnen scharen, maken we bij het invoeren van 
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de gegevens een onderscheid. Het beroep dat we kennen uit de geboorte
akte duiden we aan met het teken "+". Zo kunnen we achterhalen dat we 
van ongeveer de helft van de studenten het beroep van de vader kennen 
toen de jongeman aan de R.U.G. vertoefde. 

In een later stadium van de verwerking zullen we een aantal beroepscate
gorieën samennemen en verder bestuderen. Bij het indelen van de beroepen 
in grotere klassen, gaan we uit van het volgende principe: we nemen eerst 
die mensen eruit die werkten in overheidsverband. We stellen nl. de vraag 
of er geen verband kan bestaan tussen het feit dat de zoon een beurs in 
handen kreeg van overheidswege. 
De personen die in deze sector werkzaam waren, treffen we aan in de 2 groe
pen ambtenaren. Slechts één uitzondering uit deze categorieën was werk
zaam als bediende in de privé-sector. We mogen bijgevolg de personen uit 
deze 2 klassen wel typeren als mensen die in overheidsdienst werkzaam waren. 

Naast het beroep van de vader weerhouden we tevens het beroep van de moeder 
van de beursstudent. Zij die eigenares was of particuliere had zeker ook 
haar inbreng in het financieel vermogen van het gezin. Bovendien is dit 
beroep van belang wanneer de vrouw weduwe was en zelf moest instaan voor 
haar gezin. 

Deze beroepsindeling komt in grote lijnen overeen met die van de vader. 
Alleen nemen we nu ook de term "huisvrouw" op. Tenslotte geven we enkel 
die categorieën weer die bij de moeders van de beursgenieters voorkwamen. 

HUISVROUW 
ZONDER BEROEP 
VRIJ BEROEP 

vroedvrouw, vrouw die een privé-schooltje heeft 
KLEINHANDELAARSTER 
AMBACHTSVROUW 

naaister 

Na de codering en het invoeren van de gegevens verkrijgen we heel wat cij~ 
fermateriaal. Op een aantal van deze gegevens wordt verder statistisch on
derzoek verricht. Hiervoor baseren we ons op het boek van Sidney Si egel 
"Nonparametric Statistics" (47). 
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In dit boek worden de verschillende tests opgedeeld in functie van 
4 meetniveaus: nominale, ordinale, interval en ratioschaal. Onze ge
gevens behoren, op de studieduur na, tot de nominale schaal. 
Een tweede onderscheid tussen de tests is het al of niet werken met 
verwante doelgroepen. Men spreekt van een verwante doelgroep wanneer 
eenzelfde groep aan verschillende condities wordt onderworpen. Onze ge
gevens echter zijn onafhankelijk. Immers, iedere student wordt niet 
aan alle mogelijke condities onderworpen. We vergelijken steeds een groep 
studenten met een andere groep. 

Onze gegevens behoren dus tot de nominale schaal en het gaat hem daaren
boven om onafhankelijke doel~roepen. In functie van de beschikbare gegevens 

resten er ons nog 3 tests: 
- de chi-kwadraat test 
- de binominale test 
- de Fisher test 
We hebben voldoende data voorhanden zodat steeds de chi-kwadraat test geko
zen wordt boven de Fisher test. Een paar maal hebben we de keuze tussen de 
binominale en de chi-kwadraat test. We opteren dan steeds voor deze laatste 
omdat op basis van deze test de contingentie coëfficiënt berekend kan wor
den. Dit maakt het mogelijk om de resultaten van de verschillende toetsen 
onderling te vergelijken (tenminste indien men over evenveel vrijheids
graden beschikt). 

In functie van het aantal beschikbare gegevens voor een combinatie van 
2 factoren wordt wel een andere formule gebruikt binnen de chi-kwadraat 
test (48). 

Deze laatstgenoemde test heeft ook een aantal beperkingen. Vaak dienen we 
de gegevens te hergroeperen. We moeten daarbij soms rudimentaire indelingen 
maken. 

Wat de rapportering van deze verwerking betreft, zullen we enkele aspecten 
aan bod laten komen die een significant verband opleveren. Deze vastgestel
de, betekenisvolle relatie tussen 2 factoren laat ons dan toe een aantal 
hypothesen te formuleren. 
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3. Resultaten 

3.1. Studiebeurzen van overheidswege: de evolutie van 1836 tot 1849 

Alvorens een beeld te schetsen van "de beursstudent" willen we eerst aan 
de hand van enkele cijfers een overzicht bieden van de studietoelagen, 
toegekend gedurende de bestudeerde periode. 
Dit deel zal er zich toe lenen een link te leggen naar het eerste hoofd
stuk van deze studie: de wetgeving. Komt de liefde van de stad Gent voor 
"haar" universiteitsstudenten werkelijk tot uiting in de mate waarin zij 
studiebeurzen verleende? Hoeveel subsidies gaf de provincie Oost-Vlaanderen 
aan studenten van buiten de eigen grenzen? Werden de bedragen vastgelegd 
in de wettelijke bepalingen, in de praktijk ook besteed? 
Op deze en andere vragen wensen we in onderhavige tekst een antwoord te 
geven. 

3.1.1. Het aantal toegekende studieb~urzen 

Wanneer we tabel 4.1 en figuur 4.2 in ogenschouw nemen, dient eerst 
ter verduidelijking gezegd dat de studiebeurzen verleend werden voor de 
duur van één jaar. Als vanzelfsprekend zou men denken dat het hier een 
academiejaar betreft, doch hier heeft men het mis. Alle studietoelagen 
van overheidswege werden toegekend voor de termijn van 1 kalenderjaar (49). 

Bij een eerste vluchtige blik op de grafiek springt de stijging van het 
totaal aantal toegekende studiebeurzen in de eerste jaren vlug in het oog. 
Vanaf 1836 t/m het jaar 1842 blijft dit aantal immers geleidelijk aan 
stijgen: van 20 beurzen tot niet minder dan 105. 
Van zodra in 1838 provincie en stad ook toelagen verschaften, is een eerste 
forse stijging op te merken. Vooral de stadsbeurzen dragen hier hun steen
tje bij want meer dan de helft van de subsidies kwam van de stad. Deze 
tendens zet zich trouwens verder ·doorheen de ganse periode: het aantal 
stadstoelagen bedraagt steeds ongeveer de helft van het totaal aantal toe
gekende beurzen. Na 1838 krijgen we nog een geleidelijke stijging tot een 
hoogtepunt van 105 studiebeurzen. Nu is het aandeel van de provinciebeurzen 
niet weg te denken. 
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De piek zit duidelijk in de jaren 1841 en '42 waarbij steeds meer dan 
100 beurzen werden toegekend. Met studiebeurzen werd destijds dus niet 
karig omgesprongen, wetend dat naast deze subsidies van overheidswege 
ook nog particuliere beurzen werden toevertrouwd. 
Na 1842 krijgen we een geleidelijke daling met een dieptepunt in het 
jaar 1847. Dit gaat gepaard met een verminderd aantal provinciebeurzen. 
Doch deze daling is niet spectaculair. We merken tijdens de laatste 
jaren een vorm van stabilisatie op. 

Bij een onderlinge vergelijking van de 3 overheidsbeurzen, bemerken we 
geen opvallende schommelingen. De verhoudingen blijven gedurende deze 
periode gelijk: de stad Gent nam de helft van de studietoelagen voor 
haar rekening, dan volgde de provincie Oost-Vlaanderen. 
Het is duidelijk dat het Gentse stadsbestuur meer investeerde in de uni
versiteit dan de provincie. Ook het totaal aantal toegekende beurzen 
gedurende deze 14 jaar weerspiegelt mooi dat de stad in het aantal toe
kenningen de eerste plaats bekleedde: 557 tgo. 342 vanwege de provincie 
en 216 vanwege de staat. Het ministerie verschafte m.a.w. het minst aan
tal studiebeurzen. Hierbij mogen we wel niet vergeten dat van staatswege 
ook beurzen werden toevertrouwd aan de overige 3 universiteiten, samen 
goed voor een jaarlijks aantal van 60 studietoelagen ter waarde van 400 fr. 
elk. Deze sommen werden elk jaar ook effectief besteed (50). 

3.1.2. Het aantal cumulaties van studiebeurzen 

Het jaarlijks aantal toegekende subsidies impliceert niet noodzakelijk 
dat ook evenveel studenten een toelage in handen kregen. Want het ge
beurde dat in eenzelfde jaar enkele jongemannen 2 beurzen op zak staken. 
Om het jaarlijks aantal beursstudenten te bekomen, moeten we dus het aan
tal cumulaties van studietoelagen in rekening brengen. Figuur 4.3.geeft 
hiervan het beeld weer. 

Opvallend is dat een geleidelijke stijging plaatsgrijpt van het aantal 
studenten die 2 beurzen ontvingen tijdens een zelfde jaar. Het hoogte
punt ligt in 1848: 17 studenten hadden een cumulatie, een niet te mis
kennen hoog aantal in vergelijking met het totaal aantal toegekende stu
diebeurzen dat jaar. 
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Is het aan toeval te wijten dat precies op het einde van de jaren '40 
meer studenten een cumulatie nodig hadden, dat precies in die periode 
één enkele beurs voor een aantal jongemannen niet meer volstond? 
Van 1845 tot 1847 heerste er immers een landbouwcrisis die op het 
Vlaamse platteland hongersnood tot gevolg had (51). Of het stijgend 
aantal cumulaties in deze periode hiermee verband houdt, kan niet met 
zekerheid gezegd worden. Tal van andere factoren kunnen immers een rol 
gespeeld hebben. Doch het toevallig samengaan van de feiten spoort wel 
aan tot deze reflectie. 
Natuurlijk zou het verdere verloop van de cumulaties in de jaren nadien 
al iets meer kunnen verduidelijken. Indien het aantal studenten met 2 
studiebeurzen, in vergelijking hiermee, inderdaad een piek vertoont op 
het einde van de jaren '40, dan zou onze bedenking hierbij enige aanslui
ting vinden. 

Dit stijgend aantal cumulaties in de loop van de jaren impliceert dat, in 
verhouding tot het aantal toegekende beurzen, minder studenten hiervan 
konden genieten maar meer studenten een hoger bedrag op zak konden steken. 
We zien dan ook dat in 1848 het totaal aantal beursgenieters tot 72 her
leid wordt. In het piekjaar 1842 daarentegen kregen precies 99 personen 
een beurs van overheidswege in handen. 

De som die gemaakt wordt van de 14 jaren samen, mag de lezer niet mis
leiden (tabel 4.1.). 103 slaat niet op het aantal studenten die ooit eens 
2 beurzen ontvingen in eenzelfde jaar, maar wel op het aantal cumulaties 
dat gedurende deze periode voorkwam. D.w.Z. dat enkele studenten een aantal 
jaren na mekaar een cumulatie gehad hebben en bijgevolg ook verschillende 
keren in de tabel genoteerd werden. Het betreft hier nl. 51 personen die 
gedurende tenminste 1 jaar 2 toelagen kregen. Dit betrekkelijk hoge aantal 
maakt 17% uit van de totaal bestudeerde populatie. 

Een cumulatie van beurzen was toegestaan binnen de wettelijke bepalingen. 
Indien een eerste beurs de waarde van 200 fr. niet overschreed, dan kon de 
student nog aanspraak maken op een tweede subsidie van overheidswege (52). 
Nu rijst de vraag of de 51 beursgenieters allemaal binnen de regel van 
de wet vielen? En hoelang konden deze gelukkige studenten van dit uitzonder
lijk voordeel genieten? Laten we deze studenten eens eveh van dichterbij 
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bekijken. 

We vinden 9 jongemannen terug die een uitzondering vormden op de wet
telijke verordeningen. Twee onder hen kregen 1 jaar lang het mooie be
drag van 700 fr. (300 fr. + 400 fr.). De overige personen hebben allen 
800 fr. (2 maal.400 fr.) mogen ontvangen en dit gedurende tenminste 1 
jaar. Een student heeft zelfs voor een periode van 5 jaar dit maximum
bedrag op zak kunnen steken! Onze nieuwsgierigheid wordt groot en we 
willen met deze persoon van naderbij kennismaken. Wat blijkt nu? De heer 
J. Crocq die 5 jaar lang vanwege de stad Gent en vanwege het rijk deze 
gunst had mogen ontvangen, studeerde niet af aan de R.U.G. Hij vertrok 
naar Brussel waar hij nadien aan de U.L.B.' zijn diploma van geneesheer 
behaalde! 

Onder de 51 studenten die ooit twee beurzen ontvingen, waren er 28 voor 
wie dit voordeel na 1 jaar afgelopen was. Vier personen konden op deze 
gunst rekenen voor een termijn van 5 jaar, het maximum aantal jaren dat 
cumulatie voorkwam. 

3.1.3. Het aantal beursstudenten 

Eenmaal het aantal cumulaties in rekening is gebracht, verschijnt het 
beeld van het aantal beursstudenten per jaar. 
We willen voor alle duidelijkheid ook hier opmerken dat de totale som van 
1012 niet het aantal studenten uitdrukt dat ooit een studiebeurs genoten 
heeft (tabel 4.1.). Dit zijn er integendeel "maar" 305. Aangezien jaarlijks 
zowel de "oude" al:; de "nieuwe" beursgerechtigden genoteerd werden, kan 
ook hier een verkeerde indruk gewekt worden. Een groot aantal studenten 
ontvingen immers enkele jaren na elkaar een toelage en werden dan ook ver
schillende keren in de tabel opgenomen. 

Om de werkelijke betekenis van het aantal beursgenieters te kunnen vatten, 
is een vergelijking met het totaal aantal ingeschreven studenten aan de 
R.U.G. noodzakelijk (53). Bij het bestuderen van de figuur 4.4. merken we 
in de beginperiode de plotse daling op van het totaal aantal ingeschreven 
studenten. Dit aantal vermindert van 372 in 1836 naar nog slechts 290 uni
versiteitsstudenten in 1837. Het verbaast ons bijgevolg niet dat in de 
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Gentse gemeenteraad tijdens de zomer van '37 alarm werd geslagen. Hier 

werd nl. onomwonden meegedeeld dat de stad dringend aan maatregelen toe 
was om de universiteit jaarlijks een zeker aantal studenten te waar
borgen. Dientengevolge kwam het besluit m.b.t. de stadstoelagen uit de 
bus. De provincie volgde deze maatregel binnen afzienbare tijd na en 

loofde op haar beurt studiebeurzen uit voor de studenten van de R.U.G. (54). 

In het jaar 1838 neemt het percentueel aandeel van de beursstudenten dan 
ook flink toe: er wordt een stijging waargenomen van 16% (figuur 4 .5.). 
Dit percentage blijft relatief stabiel in het verdere verloop van de ja

ren. D.w.z. dat met een stijging of daling van het totaal aantal inge
schreven studenten ook een stijging of daling van het aantal beursstudenten 
gepaard gaat. 

In 1841 en 1842, de piekjaren, wordt de hoogste waarde gehaald: 28%. Niet 
minder dan een vierde van de totale studentenbevolking genoot m.a.w. een 
studiebeurs van overheidswege. 

Tijdens de laatste 3 jaren daalt het percentueel aandeel van de beursge
nieters tot 20% maar dit kan aan toeval te wijten zijn . Een kijk op het 
verloop in de daaropvolgende periode zou ook meer informatie kunnen bie
den. 

Twee jaar nadat het aantal beursstudenten goed de hoogte in ging, begint 
het totaal aantal ingeschrevenen geleidelijk aan te stijgen. Durven ver
onderstellen dat de studiebeurzen hierin een rol hebben gespeeld, is wel 
heel gewaagd. Een aantal andere factoren zullen wellicht wel een belang

rijker aandeel gehad hebben in dit toenemend aantal studenten. Denken 
we maar aan de pas opgerichte Speciale School die van in het begin succes 
oogstte (55). 
Maar misschien heeft het feit dat een vrij hoog aantal studietoelagen ter 
beschikking werden gesteld, toch wel een aantal personen aangetrokken. Wie 
zal dit echter met zekerheid kunnen beweren? 

3.1.4. "Nieuwe" versus "oude" beursstudenten 

We stipten reeds aan dat vele studenten gedurende meer dan 1 jaar eenzelfde 
studiebeurs konden genieten. Per jaar willen we nu een kijk krijgen op het 
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aantal studenten die voor de eerste maal een bepaalde beurs ontvingen en 
op het aantal dat voordien reeds diezelfde beurs genoten had. Is er 
hierbij een evolutie op te merken gedurende de periode 1836-1849? Neemt 
het aandeel "nieuwe" studenten bij een bepaalde beurs toe of neemt dit 
af? Is er bij vergelijking van de 3 studietoelagen een verschil op te mer
ken? Geeft de ene instantie relatief meer beurzen aan "nieuwe" beursge
rechtigden, de andere meer aan "oude"? 

In bijlage 5 treft de lezer de tabel en figuur aan. We brengen pas vanaf 
het tweede jaar dat de toelagen toegekend werden, de cijfers in rekening. 

Het eerste jaar incalculeren zou immers een vertekend beeld geven en de 
totale som van 14 jaar vervalsen. In het eerste jaar dat de beurzen ver
leend werden, kan immers geen onderscheid gemaakt worden tussen beide groe
pen studenten. 

De 3 grafieken brengen weinig opzienbarende informatie aan het licht. Bij 
de verschillende beurzen treffen we gelijkaardige curven aan: het aantal 
studenten die voor de eerste maal een subsidie ontvingen, maken steeds 
het laagste aantal uit en dit gedurende gans de bestudeerde termijn. 

Opmerkelijk is wel het aantal beursstudenten die voor de eerste keer een 
provincietoelage kregen in het jaar 1841. Hun aantal stijgt plots sterk en 
neemt nadien weer af. Deze stijging is het gevolg van een beslissing, ge
nomen in de provincieraad in de zomer van 1840. Er werd hier nl. bepaald 
het aantal beurzen van 25 tot 35 te verhogen om zo ook aan studenten van 
buiten de provincie toelagen te kunnen verschaffen (56). 

De vraag rijst nu welke bedoeling hier precies achter schuilde. Hoopten de 
provincieraadsleden via de uitvaardiging van zo'n besluit de aantrekkings
kracht van de R.U.G. te vergroten? Of kan deze maatregel in verband gebracht 
worden met de eerste stijging van het totaal aantal inschrijvingen (326 in 
het academiejaar 1839-1840)? En wou men bijgevolg voor meer studenten meer 
beurzen ter beschikking stellen? 

Het is verkeerd beide stellingen tegenover mekaar te plaatsen: ze speelden 
wellich~ allebei een rol. 
Voor he't eerste argument krijgen we alvast afdoende bewijzen uit de provin
cieraadsverslagen (57). Vermoedelijk gaat ook het tweede argument op. 
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We vinden in ieder geval aanwijzingen terug die sterk in die richting 
wijzen. Een eerste indicatie treffen we aan in de schommelingen van het 
aantal toegekende studiebeurzen. Zowel provincie als ministerie en stad 
pasten hoogstwaarschijnlijk hun budgetaire uitgaven aan aan de momentane 
behoeften. Een tweede indicatie is de vrij stabiele curve van het percen
tueel aandeel beursstudenten in het totaal aantal ingeschreven studenten. 
Een hoger aantal ingeschrevenen gaat gepaard met een hoger aantal beurs
genieters, en omgekeerd. Maar hoe het oorzakelijk verband hier juist ligt, 
weten we wel niet. 
Een derde, belangrijke indicator had kunnen komen uit de vergelijking aan
vraag - aanbod. Hieruit hadden we wellicht gemakkelijk kunnen afleiden of 
de betrokken instanties inspeelden op het aantal aanvragen en dus het aan
tal toekenningen daaraan aanpasten. Bovendien had deze materie nog andere 
interessante gegevens aan het licht kunnen brengen. Hoeveel studenten werden 
jaarlijks afgewezen? En om welke reden? 
Jammer genoeg hebben we het precieze aantal aanvragen per beurs en per jaar 
niet kunnen nagaan. Het bronnenmateriaal gaf maar af en toe een cijfer 
weer. Deze beperkte informatie kon bovendien niet getoetst worden op haar 
waarheidsgehalte. 

Dat bij een eerste aanblik van de grafieken niet veel spectaculairs te 
merken valt, is misschien juist spettaculair op zich. Want wanneer we de 
totalen bekijken na 14 jaar en voor elk type beurs het percentage "nieuwe" 
versus het percentage "oude" beursgerechti gden uitrekenen, dan komt iets 
opmerkelijks uit de bus. 

Het percentage studenten die voor de eerste keer een staatsbeurs ontvingen 
een provinciebeurs en een stadsbeurs, bedraagt resp. 30%, 31% en 30%. 
Het percentueel aandeel van de "oude" beursstudenten bedraagt bijgevolg 
resp. 70%, 69% en 70%. Zonder dat bij wet enige bepaling hieromtrent 
was vastgelegd, blijken zowel het ministerie, de provincie Oost-Vlaandern 
als de stad Gent na verloop van 14 jaar evenveel subsidies geschonken te 
hebben aan "nieuwe" beursstudenten t.O.V. hen die reeds voordien die toe
lage ontvangen hadden. 
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3.1.5. Provinciebeurzen: bij voorkeur Oostvlaamse studenten? 

In deze studie is enerzijds reeds verschillende malen aangestipt dat de 
provincie Oost-Vlaanderen bij de toekenning van de studiebeurzen haar voor
keur voor de eigen studenten niet onder stoelen of banken stak. Anderzijds 
beschreven we in voorgaande paragraaf dat vanaf 1841 jaarlijks toch ook 10 
toelagen verleend werden aan personen van buiten de Oost-vlaamse grenzen. 
We willen de cijfers uit de praktijk eens even visualiseren ( zie bijlage 6). 

De grafiek leert ons dat de verdeling van de studiebeurzen onder provincie
en niet-provinciestudenten mooi evenwichtig verliep. Bij een verminderd aan
tal studenten met een provincietoelage, daalt het aantal jongemannen uit 
Oost-Vlaanderen relatief even sterk als het aantal uit andere provincies. 
Een gelijkaardige tendens wordt opgemerkt bij een stijging van het aantal 
beursgenieters. 

Ondanks deze "gelijke" behandeling vanwege het provinciebestuur is het toch 
duidelijk dat gedurende de ganse periode heel wat meer provincietoelagen 
terecht kwamen bij Oostvlaamse studenten da~ bij studenten uit de overige 
streken. We stellen hier zelfs een significant verband vast. 66% van de 
jongelui die een provinciale beurs ontvingen, kwamen uit het Oostvlaamse 
landsgedeelte. De beursstudenten uit deze provincie maakten daarentegen 
"slechts" 52% uit van het totaal aantal beursgenieters. Wanneer we de stu
denten uit de overige provincies samen bekijken dan merken we dat maar 
34% van deze mensen een provincietoelage genoten tegenover 56% die een 
andere beurs kregen (zie bijlage 6). 

3.1.6. De bedragen besteed aan de studiebeurzen 

Het opzet bestaat erin de bedragen die door de 3 instanties (ministerie, 
provincie en stad) aan studietoelagen besteed werden, onderling te verge
lijken. Met dit doel voor ogen is het noodzakelijk de stadsbeurzen eerst 
op te splitsen in volle en halve beurzen, resp. 400 fr. en 200 fr. Voor 
de tabel met de bijhorige figuren verwijzen we naar bijlage 7. 

Figuur 7.2 geeft een schets van de verschillende beurzen, opgesplitst vol
gens de waarde van elk. Hieruit blijkt dat de provinciebeurzen van 
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300 fr. na een geleidelijke stijging meestal het hoogst in aantal blij
ven. Vervolgens verleende men het meest beurzen van 200 fr. maar deze 
moesten in de eerste 3 jaren (1838-1840) veld ruimen voor de stadstoe
lagen ter waarde van 400 fr. Het aantal toegekende subsidies van het rijk 

blijft doorgaans' het laagst in aantal. 

I.v.m. de stadsbeurzen merken we op dat de volle en halve beurzen mekaar 
in zekere mate compenseren. Werden er minder toelagen van 400 fr. toe
gekend dan kwamen er meer van 200 fr. uit de bus, en omgekeerd. Op die 
manier schommelt het totaal aantal stadstoelagen maar relatief weinig. 

Wanneer we een blik werpen op de bedragen die besteed werden, dan valt 
het op dat de stad ruimschoots voorligt op de provincie en het ministe
rie met een totaal bedrag van 163.000 fr. tegenover resp. 102.600 fr. en 
86.400 fr. (tabe 1 7.1). 

Het maximumbedrag aan stadstoelagen in het jaar 1841 (15.200 fr.) over
schrijdt zelfs de bij wet bepaalde som van 15.000 fr. Het Gentse stads
bestuur kwam in de praktijk dus wel na wat ze bij wet uitgevaardigd had. 
In de laatste 2 jaren zien we echter een opvallende daling. Vooral in 1849 

werd er minder uitgegeven ("slechts" 10.600 fr.). Het totaal aantal toege
kende stadsbeurzen daarentegen daalt in verhouding minder omdat er meer 
beurzen van 200 fr. werden verschaft. Lag het in de bedoeling van de gemeen
teraad om minder geld te besteden aan deze subsidies maar het aantal zo 
stabiel mogelijk te houden? Of werden er eenvoudig minder studenten waar
dig bevonden om het mooie bedrag van 400 fr. op zak te steken? Het antwoord 
op deze vragen moeten we schuldig blijven. 

Voorts stippen we aan dat in de verordeningen, uitgevaardigd door de provin
cie, ook een jaarlijkse som van 15.000 fr. werd voorgesteld (58). Zoals 
blijkt uit de cijfers kwam dit in de praktijk niet tot uiting. We noteren 
een maximum van "slechts" 10.500 fr. 

Hierbij aansluitend kunnen we de vraag formuleren of de verschillende beurzen 
mekaar niet compenseerden. Welke'instantie vaardigde in de loop van het 
jaar als eerste een besluit uit inzake de toekenning van de studietoelagen? 
Mogelijk is immers dat de 2 betrokken partijen die daarop volgden, hun bud
get aanpasten naargelang de noden die zich op dat moment nog deden gevoelen. 
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In de hoop een duidelijk antwoord op deze vraag te kunnen geven, sporen 
we de wettelijke bepalingen op en kijken de data na wanneer de subsidies 
verleend werden. 

Het beeld dat hieruit tevoorschijn komt, is niet erg duidelijk. Inzake 
een bij wet vastgestelde termijn wordt enkel informatie aangetroffen m.b.t. 
provincie- en stadsbeurzen. De Permanente Deputatie kondigde af dat een 
besluit moest genomen worden tussen 1 januari en 15 maart (59). Vanaf 1840 
werd deze maatregel gewijzigd: de toekenning zou plaatsgrijpen op een jaar
lijks vastgesteld tijdstip (60). 
Aangaande de stadsbeurzen werd in de gemeenteraadszitting van 7.8.1837 be
slist dat de subsidies zouden toevertrouwd worden van 15 september tot 
1 januari en van 15 maart tot 1 mei (61). 
Uit het bronnenmateriaal kunnen we afleiden dat een besluit uit de eerst
genoemde periode nog betrekking had op datzelfde kalenderjaar (62). 

We zouden m.a.w. kunnen veronderstellen dat eerst de provincie haar be
sluit uitvaardigde en daaropvolgend de stad Gent. De Oostvlaamse provincie
raad zou dus in geen geval zijn budgettaire uitgaven aanpassen aan wat 
het Gentse gemeentebestuur voordien reeds aan studiebeurzen had uitgegeven. 
Doch dit vermoeden gaat maar op tot het jaar 1840. 

Indien we vervolgens de data nakijken wanneer de toelagen werkelijk werden 
verschaft, dan constateren we in de eerste plaats dat geen enkele over
heidsinstatie er een vaste datum op nahield (63). Ook van rijkswege werden 
de studiebeurzen jaarlijks op een verschillend tijdstip toebedeeld. Zo
wel de staat, de provincie als de stad kozen in het voorjaar de gelukkige 
studenten uit. Enkel de Gentse gemeenteraad voegde daar op het einde van 
het kalenderjaar nog enkele namen aan toe. 

Samenvattend kunnen we stellen dat vooral de stad Gent de taak op zich nam 
om een laatste aantal studenten die voor een beurs in aanmerking kwamen, van 
de nodige middelen te voorzien. Kunnen we dit, samen met de jaarlijkse hoge 
bedragen, al niet als een bewijs beschouwen van een sterke drang om de eigen 
universiteit in haar groei te bevorderen? 

Dat we deze cijfers niet kunnen vergelijken met het totale budget waarover 
ministerie, provincie en stad jaarlijks konden beschikken, houdt wel een 
beperking in. Indien uit een kleiner budget een relatief grote som voor de 
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studiebeurzen opzij werd gelegd, dan zou dit kunnen getuigen van een 
grote vrijgevigheid t.a.v. de Gentse universiteit. 

Indien bovenstaande opmerkingen de indruk wekken dat we een negatieve 
kijk hebben op de bedragen die de overheidsinstanties uitgaven voor de 
studietoelagen, dan lieten we een verkeerde indruk na. Want alles op een 
rijtje gezet, kon de Gentse universiteit toch wel op aanzienlijke sommen 
geld ter aanmoediging van haar studenten rekenen. Tijdens de eerste 14 
jaren na de organieke wet van 1835 bedroeg de totale som niet minder dan 
352.000 fr. 

3.2. De beursstudenten 

3.2.1. Geografische en sociale afkomst 
a. Geboorteplaats 
Om een duidelijke kijk te krijgen op de geografische herkomst van de beurs
studenten, stippen we de verschillende geboorteplaatsen aan op de Belgische 
kaart (zie bijlage 9). 

Een eerste aspect dat in het oog springt, is het groot aantal jongeman
nen die in de Arteveldestad zelf geboren waren. Zij maakten maar liefst 
een kwart van de totaal onderzochte studentengróèp uit. 

Verder bemerken we dat de beursgenieters die de Gentse universiteit be
volkten, uit alle delen van het land kwamen. Ja, zelfs een student uit 
Aarlen zakte naar Gent af. Vooral de steden Brugge en Doornik brachten 
een aanzienlijk aantal personen aan, resp. 13 en 12. Andere noemenswaar
dige aantallen kwamen uit Torhout, Oudenaarde, Deinze, Ronse, Antwerpen, 
leper en Aalst. 

Opvallend weinig beursstudenten waren afkomstig uit het Noorden van de 
Westvlaamse provincie. Toeval of niet, maar de Westhoek en de rijke polder
gronden in het Noorden van het Vlaamse land vormden een zone van rijke 
landbouwers met kapitaalkrachtige bedrijven (64). Dat er weinig beursge
nieters uit deze streek kwamen, houdt daarmee wellicht verband. 

Verder bemerken we ook de geringe aanwezigheid van studenten uit het 
Waasland, uit de provincie Antwerpen en Limburg. 
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Ook de omringende landen waren vertegenwoordigd aan de Gentse univer
siteit: het Groot-Hertogdom Luxemburg (4 studenten), Frankrijk en Neder
land (3 studenten) en tenslotte Duitsland (1 student). 

b. Provincie van herkomst 
Meer dan de helft van het totaal aantal beursgenieters kwam uit Oost
Vlaanderen: 158 studenten of 52% van de bestudeerde groep (zie bijlage 10). 
De Westvlaamse provincie bekleedde een tweede plaats met een vertegenwoor
diging van 49 jongemannen of 16%. Dit cijfer ligt onmiddellijk al een 
flink stuk lager dan het aantalOostvlaamse beursstudenten. 

Henegouwen nam met een derde plaats ook een groot aantal jongelui voor 
zijn rekening. Vanuit deze provincie stevenden 37 beursstudenten (12%) op 
de Gentse universiteit af. Dit relatief hoge aantal bevestigt wat ooit 
in briefwisseling werd teruggevonden. We vernamen immers dat de provincie
raad z'n eerste reglement inzake de toekenning van de studiebeurzen moest 
herzien omdat dit vooral in het nadeel uitviel van de Henegouwse studenten. 
Dezen waren nl. in groten getale vertegenwoordigd aan de R.U.G. Om die re
den besloot men tot de jaarlijkse toewijzing van 10 provinciebeurzen aan 
studenten van buiten de provincie Oost-Vlaanderen (65). 

Na deze top 3 volgden dan de provincies Brabant, Antwerpen en Namen met 
resp. 19, 12 en 8 studenten. 

c. Beroep en financiële situatie van de ouders 
Uit welke lagen van de samenleving waren de beursstudenten afkomstig? 
Betekende de studiebeurs voor een aantal jongemannen uit de lagere so
ciale milieus een springplank naar de universiteit toe? Zien we bijv. 
arbeiderszonen aan de R.U.G. of was universitair onderwijs destijds dan 
toch alleen bestemd voor de elite? En hoe was de middenklasse vertegen
woordigd? In tabel .lO.b.1 en figuur 10.b.2 geven we weer in welke mate 
de verschillende sociale groepen vertegenwoordigd waren. 

Een eerste blik op deze cijfers leert ons dat het merendeel van de stu
denten afkomstig was uit de middenklasse. Vooral lagere ambtenaren (21%), 
kleine handelaars en winkeliers (17%) en ambachtslieden (14%) zonden hun 
zonen naar de universiteit en deden daarbij beroep op een studietoelage. 
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Deze middengroepen brachten m.a.w. meer dan de helft van het totaal 

aantal beursstudenten aan. 
Dat de middenklasse sterk vertegenwoordigd was, wijst waarschijnlijk in 
de richting van een hoog aspiratieniveau van deze vaders. Zij wensten 
wellicht dat hun zoon door middel van het genoten onderwijs, sociaal 
gezien een trapje hogerop geraakte. Jammer genoeg hebben we onvoldoende 
informatie in ons bezit betreffende de latere functie van de studenten in 
kwestie. Dit zou de mate van een opwaartse sociale mobiliteit kunnen ont
kennen of bevestigen. 

Hogere en lagere ambtenaren (en bedienden) samen maakten niet minder dan 
29% uit van de totaal onderzochte populatie. Voordien stipten we reeds 
aan dat tot deze beroepscategorieën nagenoeg alleen maar personen. behoorden 
die een overheidsfunctie uitoefenden. Slechts van 2 personen kunnen we 
met zekerheid zeggen dat ze in de priVé-sector als bediende werkzaam waren. 
Opmerkelijk is dat zeer vele ambtenaren in de rechterlijke en in de ad
ministratieve branches werkten. 

Is het aan het toeval te wijten dat jUist de mensen met een overheids
ambt de ': talrijkste groep uitmaakten? Vergeten we niet dat de bestudeerde 
jongelui zich kenmerkten doordat ze van overheidswege een studiebeurs ont
vingen. We kunnen poneren dat men precies in deze milieus op de hoogte was 
van het studiebeurzenstelsel, dat men bijgevolg daarvan ook gebruik wist 
te maken en dat men zo een kans zag om zoonlief een universitair diploma 
te laten behalen. 

De burgerij was minder vertegenwoordigd dan de middengroepen, doch hun 
aantal blijft aanzienlijk. Van 12% van de beursstudenten oefende de 
vader een vrij beroep uit. Het betreft hier voornamelijk geneesheren. 
Van het totaal aantal beursgenieters was 15% afkomstig uit het milieu 
van de hogere ambtenaren en de groothandelaars. We zien tenslotte nog 
een miniem aantal mensen opduiken uit de groep van de eigenaars en rente
niers. 
Eenmaal het optelsommetje gemaakt, komen we tot maar liefst 87 beursge
nieters (29%) die uit de duidelijk meer gegoede middens kwamen, een eerste 
gedachte die door het hoofd flitst. Doch onmiddellijk rijst de vraag: 
hoe komt het dat studenten uit deze maatschappelijke groepen hun kandida
tuur stelden voor een studietoelage? Laat dit al niet vermoeden dat deze 
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middens niet zo gegoed waren als aanvankelijk gedacht? 

Bij het onderzoek naar de financiële situatie van de ouders gaat er een 
licht op. Uit de dossiers die ter beschikking waren, durven we nl. con
cluderen dat een groot aantal van deze personen tot een verarmde burge
rij kan gerekend worden. Regelmatig vernamen w,e dat een geneesheer onvol
doende cliënteel had, dat een handelszaak failliet verklaard was, dat 
gronden bezwaard waren met een hypotheek. Kortom deze mensen bleken voor 
hun zoon best een studiebeurs te kunnen gebruiken. Maar een kritisch oog 
mag hier niet ontbreken. De subjectiviteit van het geraadpleegde bronnen
materiaal moet onder ogen genomen worden. Vertelde men steeds de waarheid 
bij het dingen naar een studietoelage? In een aantal gevallen zal dit ze
ker wel ontkend kunnen worden. 
Doch de informatie die we bijeenschaarden laat geen twijfel bestaan: de 
meeste mensen uit deze klasse die een beroep deden op de overheidssubsi
dies, waren minder gefortuneerd. 

Naast beursstudenten, afkomstig uit de middenklasse en de burgerij, werd 
nog een relatief belangrijke plaats ingenomen door 27 landbouwerszonen (9%) . 

Al heel wat minder mensen doken op uit de lagere sociale klassen: we tref
fen slechts 6 arbeiderskinderen aan en 2 zonen van dienstboden. Deze zeer 
lage aantallen duiden er dus op dat de studiebeurs geen voldoende reden 
kon zijn om door te stromen naar het hoger onderwijs. Maar hierbij kunnen 
we ons natuurlijk ook afvragen: hoeveel arbeiderskinderen genoten er eigen
lijk al een middelbare opleiding? Onze studie impliceert automatisch dat 
alle beursgenieters reeds middelbare studies achter de rug hebben. Om echt 
een kijk te kunnen krijgen op het aantal arbeiderskinderen dat verder stu
deerde, zou de totale populatie arbeiders moeten kunnen onderzocht worden. 
Daarbij is de vraagstelling naar het aspiratieniveau van deze groep een 
niet te verwaarlozen aspect. Gaven deze mensen zin aan het verder studeren 
van één van hun kinderen? Een dergelijke probleemstelling is echter weg
gelegd voor een andere studie. 

Van 21 beursstudenten kon de sociale origine niet nagegaan worden. Van 
4 anderen weten we dat het onechtelijke kinderen waren. Betreffende deze 
laatsten vonden we geen sporen terug van een huwelijk dat de moeder nadien 
eventueel was aangegaan. Om die reden blijft het beroep van een vader onbekend. 
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Tot slot viel het ons op dat de industriële sector bijna niet vertegen
woordigd was. We noteerden o.a. een 2-tal werkopzichters, een suikerraf
finadeur, een conducteur en 6 arbeiders, maar daar bleef het ongeveer ook 
bij. Onder meer het feit dat in de eerste helft van de 19de eeuw de indus
triële doorbraak in Vlaanderen nog niet echt tot stand was gekomen, is 

daar wellicht niet vreemd aan (ó6). 

Bij nader onderzoek naar de streken waaruit de verschillende beroepscate
gorieën afkomstig waren, valt een significant verschilpunt in het oog 
(zie tabel IO.c). Proportioneel gezien waren jongelui uit Oost- en West
Vlaanderen vooral afkomstig uit de volgende beroepscategorieën samen: 
de ambachtslieden, de kleinhandelaars, de landbouwers, de arbeiders en het 
dienstpersoneel. Uit deze milieus kwamen niet minder dan 87 Oost- en West
vlaamse studenten. Jongemannen uit de overige provincies daarentegen kwa
men relatief meer uit de klasse van de burgerij nl . 36 studenten tgo. 23 
en 24 studenten uit de 2 andere beroepsklassen (67). 
Een opmerkelijk verschilpunt weliswaar maar in welke mate kunnen we hier 
een verklaring aan geven? 

Al deze studenten hebben ooit een studiebeurs ontvangen. Hoe komt het nu 
dat er in het Vlaamse land een grotere spreiding is van de studenten over 
de verschi 11 ende beroepscategori eën (aangezi en het aandeel van mi ddenkl as
se, landbouwersklasse en lagere sociale klassen hier relatief meer verte
genwoordigd is)? 

Een mogelijke hypothese houdt verband met de toekenningen van de provincie
beurzen. We weten reed$ dat de voorkeur van het Oostvlaamse provinciebe
stuur naar de studenten van de eigen provincie ging. Er werd hierbij een 
significant verband vastgesteld (zie figuur 6.3). Nu durven we stellen, 
aangezien 1 van de 3 overheidsbeurzen duidelijk meer ging naar studenten 
uit de Oost-Vlaamse provincie, dat hierdoor een drempelverlaging ontstond 
voor een aantal personen uit "lagere" beroepscategorieën, in vergelijking 
dan met de zonen van de burgerij. 

Dit is 1 mogelijke hypothese. We ontkennen niet - integendeel zelfs - dat 
nog heel wat andere factoren een rol kunnen gespeeld hebben en dat wellicht 
een samenhang van omstandigheden maar richtinggevend kan zijn voor een plau
sibele verklaring hieromtrent. Andere aspecten als bijv. de afstand tot de 
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universiteit, de gekozen studierichting aan de R.U.G., de voorbereiden
de studies kunnen in min of meerdere mate van belang zijn voor de ver

klaring van dit verband. 

Naast de functie van de vaders, weerhouden we ook het beroep van elke 
moeder. Van zodra we informatie vernemen uit de dossiers van de beurs
studenten, tekenen we deze op. De resultaten die hierbij uit de bus ko
rnen, zijn niet spectaculair (tabel IO.d). Van de gekende beroepen (53%) 
werd het gros van de moeders als huisvrouw getypeerd (32%). Van enkele 
anderen werd vermeld dat ze naast hun echtgenoot in de winkel stonden, 
van een nog geringer aantal (4%) troffen we aan dat ze werkzaam waren in 
het landbouwbedrijf. Tenslotte was 2% van deze vrouwen eigenares of ren
tenierster. 

Geen ophefmakende informatie dus. En ook hier kunnen we eenzelfde kri
tische opmerking laten horen als voorheen. Van hoeveel moeders werd nut
tige informatie m.b.t. de financiële toestand van het gezin verzwegen? 
We kunnen vermoeden' dat bijv. een aantal echtgenotes voor een tweede in
komen zorgden (bv. als herbergierster). 
Voortgaande op de gegevens die we in handen hebben, kunnen we besluiten 
dat het aangetroffen beroep van de móeder naast dit van de vader, weinig 
nieuwe informatie verschaft over de sociale achtergrond van de beursstu
dent. Onderzoek naar de functie van de moeder als opvoedster zou daaren
tegen waarschijnlijk wel nuttige gegevens kunnen opleveren. In welke mate 
stimuleerde de moeder haar kinderen om verder te studeren? In welke mate 
speelde zij een rol bij het dingen naar een studiebeurs? Kan de opleiding 
van de moeder bij deze vragen reeds richtinggevend zijn? Enkele bedenkingen 
die we ons stellen doch die wegens tijds- en plaatsgebrek binnen deze 
studie niet kunnen beantwoord worden. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de beursgenieters uit de meest diverse 
sociale milieus kwamen. Onder deze jongemannen bevonden zich in de eerste 
plaats zonen uit de middenklasse. Een opmerkelijk hoog aantal onder hen 
kwam uit het milieu van de lagere overheidsbeambten. 
Een verarmde burgerij werd vooral vertegenwoordigd door de sector van de 
vrije beroepen, de hogere ambtenaren en groothandelaars. Tenslotte bevon-
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den zich onder de studenten ook een miniem aantal kinderen van rente
niers en eigenaars. De landbouwersgroep stuurde op haar beurt een behoor
lijk aantal personen naar de R.U.G. en maakte daarbij gebruik van over
heidssubsidies. Tot slot was er nog de zeer geringe aanwezigheid van stu
denten uit de lagere sociale klassen. 

Van de meeste vaders werd vermeld dat hun beroep de enige bron van inkom
sten was. Voor zover we ingelicht zijn hadden 20 gezinnen naast hun in
komen uit het beroep ook een kleine eigendom: vaak een woonhuis of een 
stukje grond (zie tabel 10.e). Van 7 studenten waren de ouders pensioen

gerechtigd. Twinti9 andere jongemannen leidden financieel reeds een onaf
hankelijk bestaan en zorgden dus zelf voor hun broodwinning; Spijtig ge
noeg hebben we van de helft van de beursstudenten geen gegevens kunnen 
aantreffen i.v.m. de financiële toestand thuis. 

Al deze informatie moeten we natuurlijk met een korreltje zout nemen. 
Dat de academische studies gepaard gingen met behoorlijke financiële op
offeringen, was wellicht niet voor allen van toepassing. De subjectieve 
inslag van de bronnen moet immers opnieuw in rekening worden gebracht, het 
waarheidsgehalte in twijfel getrokken. 
Maar daarentegen kunnen we wel stellen dat het moeilijke tijden waren voor 
de meeste bevolkingsgroepen. Vlaanderen was in de jaren 1840-1850 immers 
in de greep van een ernstige crisis (68). 

d. De kinderen in het gezin 
Het beroep van de vader en de financiële toestand van het gezin verklaren 
reeds gedeeltelijk waarom de onderzochte universiteitsstudent beroep deed 
op een studietoelage. Tevens speelde het aantal kinderen in het gezin een 
rol. Hoe hoger het aantal, hoe groter immers de financiële lasten. Ook de 
overheidsinstanties hielden bij de toekenning van de beurzen rekening met 
deze factor. Dit was o.m. duidelijk tot uiting gekomen in de Gentse gemeen
teraadszitting van mei 1844. De commissie, belast met de toewijzing van de 
stadsbeurzen, had klaar en duidelijk laten verstaan dat de vader met een 
middelmatig inkomen maar met een talrijke kroost, ook recht had op een stu
diebeurs voor 1 van zijn kinderen (69). 

Wanneer we de cijfers in tabel 10.g bekijken dan valt meteen het hoog aantal 
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onbekenden op: van 49% van de beursstudenten hebben we geen data betreffen
de de grootte van het gezin kunnen terugvinden. 
De gegevens die we te onzer beschikking hebben, verduidelijken dat gezin
nen met 5 à 6 kinderen het meest frequent voorkwamen. Doch ook studenten 
die grootgebracht waren in een gezin met 8 nakomelingen, kwamen in vrij 
groten getale voor. Globaal benomen bemerken we de ruime vertegenwoordi
ging van families met 3 tot en met 9 kinderen. Het aantal beursgenieters 
dat uit deze gezinnen afstamde, loopt op tot maar liefst 83% van het to
taal aantal gekende informatie. 

Voor zover we ingelicht zijn merken we dat 9 studenten deel uitmaakten 
van een kroost van meer dan 9 kinderen. Twee beursgenieters waren geboren 
in een gezin dat zelfs 15 kinderen telde. Het aantal jongemannen die als 
enig kind opgegroeid waren, kwam in geringer aantal voor. Vermoedelijk kon
den deze laatsten een studiebeurs in handen krijgen omdat ze ofwel uit een 
zeer arm gezin kwamen ofwel zeer goede studieprestaties leverden. 

Een opmerkelijk gegeven treffen we aan bij het onderzoek naar de plaats van 
de beursstudent in de kinderrij . Op 39% gekende gevallen was 20% de oudste 
van het gezin. Hierbij dienen we wel te vermelden dat bij deze 60 beursstu
denten ook diegenen werden opgenomen die als enig kind opgegroeid waren. We 
weten dat dit 7 personen zijn. Desondanks valt het op dat het merendeel van 
de jongelui de eerstgeborene waren van de familie. Kregen zij in vergelijking 
met de anderen uit het gezin meer kansen om verder te studeren? Een moeilijk 
te beantwoorden vraag. We merken immers dat ook 16 beursgenieters de 2de 
oudste waren, dat 15 studenten de 4de plaats bekleedden, dat tot slot ook 
14 jongemannen de allerjongste waren. 

e. De burgerlijke stand van de ouders 
De jongeman die universitaire studies wou aanvatten en daarbij beroep deed 
op een studietoelage, had deze ofwel om één of andere reden nodig ofwel voor
al verdiend omwille van zijn studieprestaties. In vele gevallen bood het 
financieel vermogen van de vader onvoldoende middelen om deze studies te be
kostigen. We kunnen de vraag stellen of de situatie nog niet dringender 
werd voor de student van wie de vader overleden was of van wie zelfs beide 
ouders overleden waren? We wensen na te gaan in welke mate zo'n situatie 
bij de beursstudenten voorkwam (zie tabel 10.f.1 en tabel 10.f.2). 
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Een aantal aspecten vallen onmiddellijk reeds op. Ten eerste merken we 
het groot aantal onbekende gevallen m.b.t. de burgerlijke stand zowel van 
de vader als van de moeder (resp. 41% en 43%). Dit is te wijten aan het 
feit dat we onvoldoende dossiers van studenten in handen gekregen hebben . 
Deze bron leverde voor dit aspect immers de meeste data op. 

Eenmaal het aantal onbekenden buiten beschouwing gelaten, springt een 
tweede aspect in het oog. We bemerken nl. het hoge cijfer (nl. 62) dat 
staat voor de overleden vaders . Een logisch gevolg daaruit is dat een 
niet gering aantal moeders weduwe was: het betreft hier 44 personen. 
Op de totaal onderzochte studentenpopulatie blijkt bovendien 5,5% wees 
geweest te zijn: deze mensen hadden noch vader, noch moeder op het moment 
dat zij hun universitaire studies deden. Dit laatste cijfer konden we be
komen door bij de groep van de overleden vaders na te gaan wat de burger
lijke stand van de moeder was. De resultaten hierbij waren: 17 overledenen, 
44 weduwen en 1 vrouw die opnieuw gehuwd was. 

Onder de moeders van de beursgenieters bevonden zich dus vrij veel weduwen. 
Is het niet verwonderlijk dat zovele jongelui wiens vader overleden was, aan 
de universiteit konden studeren en daarbij een beroep konden doen op een 
studietoelage? Laat dit niet veronderstellen dat deze moeders vanuit hun 
maatschappelijke positie relatief gemakkelijk aanspraak konden maken op 
een overheidssubsidie? Laat dit ook niet veronderstellen dat van deze we
duwen een grote kracht kon uitgaan, dat zij een belangrijke stimulerende 
rol konden vervullen bij de studies van hun kinderen? 

3.2 •. Studiegegevens 

a. Voorbereidende studies 
Uit welke middelbare instellingen waren de beursgenieters afkomstig? Hoe 
ligt de verhouding tussen college- en atheneumstudenten? Waren het dëze . . -
laatsten die vooral een subsidie van overheidswege in handen kregen? Of 
dient deze veronderstelling ontkend te worden? We zijn benieuwd ... 

Tabel II.a verduidelijkt al vlug dat ons vermoeden inderdaad niet opgaat. 
124 beursstudenten uit een atheneum en 123 uit een college kozen voor uni
versitaire studies aan de R.U.G. Een opvallend evenwichtig aandeel van beide 
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instellingen. Tevens brachten zij ook het grootste aantal jongemannen 
aan. 81% van het totaal aantal beursgenieters deed hier nl. zijn middel
bare studies. 

Twaalf studenten (4%) hadden voordien reeds aan een andere universiteit 
vertoefd. Het betrof hier 11 jongelui die reeds een poging ondernomen 
hadden aan de K.U.L. en één enkel iemand die de academische studies had 
aangevat aan de U.L.B. Naast 10 beursstudenten die privaat onderwijs ach-

ter de rug hadden, treffen we ook 8 studenten aan uit andere instellingen. 
Ondanks dit kleine aantal is het toch vermeldenswaardig dat 6 onder hen een 
middelbare opleiding hadden genoten in de Brusselse "Ecole Centrale". Dit 
was een stadsschool die de studenten voorbereidde o.m. op de Speciale 
Scholen (70). 

Wanneer we dan de plaatsen van deze studieinstellingen bekijken, dan kun
nen we die ene uitschieter niet over het hoofd zien. De middelbare instel
lingen van de Arteveldestad zelf zorgden voor maar liefst 98 studenten. 
Na Gent brachten ook enkele andere grote centra een aantal studenten aan. 
Vermeldenswaardig zijn: Doornik, Sint-Niklaas, Aalst, Brugge en Kortrijk. 

Omwille van het groot aantal beursgenieters dat in Gent had school gelopen 
vó6r er de universitaire studies te beginnen, willen we hier even dieper op 
ingaan. De vraag dri ngt zi ch op welke i ns te 11 i ngen voor al deze stUdenten 
instonden? We pluizen dit uit en komen zo tot het volgende resultaat: 
18 leerlingen kwamen uit het Sint-Barbara college, 79 uit het atheneum en 
1 bleef onbekend. Zou bovenstaande veronderstelling dan toch in zekere zin 

opgaan? We kunnen enkele hypothesen formuleren die een mogelijke ver
klaring in zich dragen. 

Misschien waren de studenten uit het atheneum meer op de hoogte van de 
overheidssubsidies en wisten zij er bijgevolg ook van te genieten? Vergeten 
we niet dat in het atheneum zelf ook al beurzen van overheidswege werden 
verleend. Dit kunnen we afleiden uit het archiefmateriaal, uit de brieven 
die de studenten schreven naar de overheidsinstanties. Bij hun aanvraag re
fereerden sommige jongemannen immers naar toelagen die ze reeds hadden ont
vangen tijdens de humaniora-opleiding. 

Misschien kunnen we deze cijfers in verband brengen met wat in de Gentse 
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gemeenteraad ooit was bepaald? Het reglement inzake de studiebeurzen 
vermeldde immers dat leerlingen afkomstig uit het atheneum van Gent 
de voorkeur kregen op anderen. Dit was van toepassing wanneer een ge
lijkwaardige aanvraag voor een stadstoelage werd ingediend (71). 

Misschien lag het reeds aan de voorbereidende instellingen zelf? Stel 
dat de studies in het college duurder uitvielen dan die in het atheneum, 
dan bestaat de kans dat de bestudeerde studentengroep uit financiële over
wegingen gemakkelijker naar het atheneum ging en bijgevolg daar meer ver
tegenwoordigd was. Doch deze laatste veronderstelling kan ontkend worden. 
Uit een studie bleek nl. dat zowel het college als het atheneum destijds 
dure instellingen waren (72). 

Vele bedenkingen zijn voorlopig nog vraagpunten waarop een duidelijk 
antwoord uitblijft. Vooral het gebrek aan gegevens i.v.m. de totale stu
dentenpopulatie aan de R.U.G. houdt een belangrijke beperking in. Hoe was 
bijv. de verdeling van de college- en atheneumleerlingen in de totale 
studentenbevolking? 

b. Studierichting 
In welke faculteiten kwamen de beursstudenten terecht? Welke studierich
tingen droegen hun voorkeur weg? We kijken even de cijfers na (zie tabel 
11.c en figuur 11.d). 

Geneeskunde was blijkbaar de meest aantrekkelijke studierichting: 140 
beursgenieters wilden geneesheer worden. Meer dan een vierde van het to
taal aantal personen zocht het in de rechterlijke sfeer en had het doel 
voor ogen ooit als doctor in de rechtsgeleerdheid de universiteit te kun
nen verlaten. We merken dus dat de vrije beroepen de aantrekkingspool bij 
uitstek waren. 
Het ware echter verkeerd om de 60 beursstudenten over het hoofd te zien die 
zich lieten inschrijven in de Speciale School. We stipten vroeger reeds aan 
dat deze studierichting vooral een uitweg bood voor functies in overheids
verband. De afgestudeerde ingenieurs konden immers via een staatsexamen op
genomen worden in het korps van Bruggen en Wegen. Toch nog 20% dus die de 
vrije beroepen links lieten liggen en kozen voor een job in overheidsdienst. 
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Nog slechts een klein percentage wou doctor in de wetenschappen worden 
of doctor in de letteren en wijsbegeerte. Deze richtingen trokken heel 
wat minder studenten aan wellicht omwille van de beroepsonzekerheid 
achteraf. 

Globaal gezien zijn deze gegevens analoog aan de tendens die te merken 
viel binnen de totale studentenpopulatie. De faculteiten Geneeskunde en 
Rechtsgeleerdheid namen het leeuwedeel van de studenten voor zich. De 
Wetenschappen en de Letteren en Wijsbegeerte waren maar dun bevolkt. De 
Speciale School daarentegen kende van bij het ontstaan een groeiende 
belangstelling (73). 

c. Studieverloop 
In deze paragraaf werpen we even een licht op de aanvangsleeftijd van de 
studenten, de gemiddelde studieduur en het al of niet afgestudeerd zijn 
(zie bijlage 11). 

De meeste beursgenieters begonnen de universitaire studies op 18 à 19-
jarige leeftijd. We kunnen dus wel veronderstellen dat zij een volwaar
dige middelbare studie achter de rug hadden. Van het relatief hoge aantal 
personen die zich op 16 à 17-jarige leeftijd voor de eerste maal aan de 
R.U.G. lieten inschrijven, kunnen we vermoeden dat dit niet het geval was. 
In de bestudeerde periode (1836-1849) was de toegang tot de universiteit 
immers volledig vrij. Er werd geen enkele toelatingsvoorwaarde gesteld met 
als gevolg dat een aantal studenten de middelbare school vroegtijdig ver
lieten om de universitaire studies reeds te kunnen aanvatten (74). 

Betreffende de gemiddelde studieduur tonen de cijfers aan dat de meeste 
studenten (42%) na een normale studieduur van 4 à 6 jaar de R.U.G. verlie
ten. Daarentegen staat dat toch nog meer dan een vierde van de bestudeerde 
studentenpopulatie (28%) 7 à 9 jaar aan de universiteit vertoefde. Een op
merkélijk hoog aantal dus dat behoorlijk lang studeerde. Maar daarmee zijn 
we het rijtje nog niet ten einde. Maar liefst 6,5% liet zich inschrijven 
gedurende een periode van 10 jaar of langer! 

Bij deze cijfers dienen we wel onmiddellijk een aantal opmerkingen te ma
ken. Ten eerste was het studieverloop in die tijd veel grilliger dan we 
nu gewend zijn. Het gebeurde wel vaker dat een student gedurende 1 of 2 
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jaren niet meer aan de universiteit verscheen maar zich nadien opnieuw 
liet inschrijven. 
Ten tweede werd het afgestudeerd zijn nog niet in rekening gebracht. De 
formulering dat zoveel studenten na een normale studieduur de universiteit 
verlieten, impliceert niet dat deze mensen ook hun einddiploma behaalden. 
Ten derde hangt de studieduur nauw samen met de gekozen faculteit. Het is 
vrij logisch dat de cijfers een significant verband aanduiden tussen deze 
2 factoren. In de groep jongelui die meer dan 7 jaar studies nodig had, 
liggen de studenten geneeskunde relatief gezien ruim voorop (zie tabel II.h). 
En aangezien zij het gros uitmaakten van de beursgenieters, hoeft het ons 
niet te verwonderen dat een aanzienlijk aantal onder hen zolang studeerde. 

Maar toch stellen we de vraag hoe het komt dat beursstudenten - die het 
financieel dan toch niet zo breed hadden - zo lang aan de universiteit 
konden vertoeven. Laat dit vermoeden dat voor een aantal onder hen de 
beurs geen echte noodzaak was maar eerder een ruggesteuntje, dat gedurende 
onbeperkte tijd studiebeurzen werden verleend? 
Dit laatste kunnen we met zekerheid ontkennen. Er was nl. een maximum van 
6 jaar vastgesteld voor het verkrijgen van een studietoelage. Een termijn 
van 6 jaar moest volstaan om de academische studies te beëindigen. Iemand 
die meer jaren nodig had, was niet langer een beurs waardig omdat deze op 
studievlak tekort schoot (75). Uit de bijeengeschaardé informatie blijkt 
nu dat een aantal studenten door de mazen van het net glipten. Na reeds 
ettelijke jaren een bepaalde overheidssubsidie genoten te hebben, dien
den zij een aanvraag in bij een tweede instantie. Niet zelden verkregen 
zij dan opnieuw een toëlage. Op die manier kon men dus langer dan 6 jaar 
een studiebeurs op zak steken. 

In de beschrijving van de geraadpleegde bronnen is tot uiting gekomen dat 
het geen gemakkelijke klus was om het aantal afgestudeerden op te sporen. 
Het bronnenmate'riaal was op dit gebied verre van volledig. Toch zijn we van 
73% van de totale groep beursgenieters informatie te weten gekomen (zie 
tabel II.g). 

Twee derde van deze studenten behaalde z'n einddiploma (49%), een derde 
verliet vroegtijdig de universiteit (24%). Een behoorlijk aantal mensen 
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dus die afgestudeerd raakten. Of de studiebeurs daar een steentje toe 
bijgedragen heeft, dat is een andere zaak. 
Het viel ons op dat in vergelijking met de faculteiten Geneeskunde en 
Rechtsgeleerdheid proportioneel veel mensen uit de Speciale School niet 
afgestudeerd geraakten (zie tabel 11.i). Dat de aspirant-ingenieurs en 
-conducteurs een zware opleiding moesten doormaken, is daar wellicht niet 
vreemd aan (76). 

Ook al behoort het niet meer tot ons studieterrein, toch wensen we bij mid
del van de aangetroffen data reeds een eerste indruk weer te geven van de 
richting die de beursgenieters nadien zijn uitgegaan (zie tabel 14.b). 
Globaal genomen zien we dat velen het vrij beroep van geneesheer of ad
vokaat uitoefenden of als ingenieur tewerkgesteld waren. Doch hier mag men 
zich niet laten misleiden. Toevallig hebben we van deze beroepen ook het 
meest informatie in handen gekregen. 
Verder valt het op dat 12 studenten gekwalificeerd werden. tot hoogleraar. 
Dit wijst er dus op dat een aantal professoren uit minder gefortuneerde 
milieus kwamen. 
Het onderwijs bleek voor velen een aantrekkingspool te zijn. We zien dat 
zowel geslaagden als niet-geslaagden nadien voor de klas stonden. 

3.3, De financiële kant van de zaak 

In dit deel van het onderzoek wensen we enkele bedenkingen te formuleren 
m.b.t. de waarde van de studiebeurs. We weten wel dat er toelagen waren 
van twee-, drie- en vierhonrl~rd fr. maar konden deze bedragen de academische 
studiekosten dekken? Wat betekende deze financiële steun voor de persoon 
in kwestie? 

De wet van 1835 stipuleerde welke kosten een student moest incalculeren 
alvorens hij universitaire studies aanvatte (77). Laten we dit even op 
een rijtje zetten: 

= jaarlijks inschrijvingsgeld 
= faculteit der Rechtsgeleerdheid (R): 

cursus/semester 
cursus/jaar 

15 fr. 

50 fr. 
60 fr. 



="facu1teit der Geneeskunde (G), Letteren en Wijsbegeerte (P) 

en Wetenschappen (W): 
cursus/semester 
cursus/jaar 

examenkosten: 
kand. P 
kand. W (incl. voorbereidende proef) 
kand. G 
kand. R 
doet. P 
doet. W 
doct~ G (lste examen) 
doet. G (2de examen) 
doet. G (chirurgie en verloskunde) 
doct. R 

Eco1e Préparatoire 
Ecole Spéciale 

40 fr. 
60 fr. 

50 fr. 
80 fr. 
80 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
80 fr. 
100 fr. 
50 fr. 
300 fr. 
o fr. 
100 fr. 
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We wensen een idee te krijgen van de som die elke student besteedde aan 
zijn universitaire studies. Daarbij gaan we als volgt te werk: in de 
"Annales des universités de Belgique" vinden we per academiejaar de les
senprogramma's terug. We kiezen een willekeurig jaar uit: het academiejaar 
1841-1842 (78). Per faculteit en per graad werden de te volgen cursussen 
genoteerd. Tevens vermeldde men daarbij of de cursus liep over een semester 
of over een jaar. Op basis van deze informatie kunnen we uitrekenen hoe
veel bijv. een student in de rechtsgeleerdheid aan cursusgeld betadid had 
na de vereiste 3 graden behaald te hebben ( kand. letteren, kand. rechts
geleerdheid, doet. rechtsgeleerdheid). We zijn in staat om deze optelsom 
te maken voor de studenten uit de 4 faculteiten. Wat een aspirant-ingenieur 
of -conducteur moest betalen, kan echter niet nagegaan worden. 

De cursusgelden worden vervolgens samengeteld met de examenkosten. De resul
taten zien er als volgt uit: 

doet. in de letteren en wijsbegeerte: 870 fr. 
doet. in de rechtsgeleerdheid: 1.730 fr. 

= doet: in de natuurlijke wetenschappen: 660 fr. 
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doet. in de wis- en natuurkundige wetenschappen: 520 fr. 
doet. in de geneeskunde (excl. verloskunde en chirurgie): 1.450 fr. 

In bovenvermelde bedragen zijn de inschrijvingskosten nog niet inbegrepen. 
Precies omdat de studieduur niet vast bepaald was, is het moeilijk om weer 
te geven hoeveel een student aan inschrijvingsgeld betaalde. ~~ar stel dat 
een jongeman in de natuurlijke wetenschappen 4 jaar tijd nodig had om zijn 
diploma te behalen, dan had hij 60 fr. inschrijvingsgeld betaald. In to
taal zou hij aan zijn academische studies dus 720 fr. gespendeerd hebben. 

Laten we even een vergelijking maken met de studiebeurs. Stel dat diezelf
de student 4 jaar lang een provinciebeurs kon genieten, dan had hij in 
totaal 1.200 fr. gekregen. Ruimschoots voldoende dus om zijn studies te 
bekostigen. Maar gold dit ook voor de student in de rechtsgeleerdheid? 

Deze bedragen zijn slechts een benadering omdat we ons baseren op de cur
sussen gegeven in 1 academiejaar. T0ch kunnen we reeds concluderen dat 
studeren aan de universiteit een dure aangelegenheid was. Dit wordt pas 
echt duidelijk wanneer we de vergelijking maken met de gemiddelde jaar
wedde, schoolgelden inbegrepen, van een Belgische leerkracht lager onder
wijs: 445 fr. in 1843 (79). Dit bedrag verduidelijkt onmiddellijk ook dat 
de verleende studiebeurzen geen kleine bedragen waren. 

We hebben het optelsommetje nu wel gemaakt, maar daarmee is de kous niet 
af. Uit bovenstaand voorbeeld (de vergelijking tussen de student in de 
wetenschappen en die in de rechtsgeleerdheid) kan men al afleiden dat het 
geen eenvoudige zaak is om te besluiten of de studiebeurs voor de persoon 
in kwestie al dan niet volstond. Laat ons hierbij nog enkele bedenkingen 
formuleren. 

Een eerste belangrijk probleem waarmee we te kampen hebben, is het grillige 
studieverloop destijds. We stipten dit in bovenstaande tekst reeds aan. 
De wet voorzag geen vastbepaalde studieduur voor elke richting zodat iede
re student bijna op eigen tempo kon studeren. Dit had bijv. tot gevolg 
dat de ene student zijn studies in de rechtsgeleerdheid op 4 jaar tijd 
voltooide, een andere op 6 jaar. Het is vanzelfsprekend dat de laatstge
noemde zijn studiekosten beter kon spreiden. Indien deze dan ook 6 jaar 
lang een beursgenoot, dan kwam hem dit zeker voordeliger uit in verge
lijking met de eerste. 
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Als beursgenieter had je dus kunnen redeneren: een jaartje langer stu
deren, dat kan geen kwaad. Doch de overheidsinstanties stelden daar 
in zekere mate paal en perk aan. Regelmatig vinden we in het bronnenma
teriaal terug hoe de stok achter de deur werd gezet: geen beurs meer zo
lang een bepaald examen niet was afgelegd! Door de schenkers van deze 
mooie bedragen werd het studieverloop van de beursgenieters op de voet 
gevolgd (80). Men bepaalde bovendien dat een termijn van 6 jaar moest 
volstaan om het einddiploma te kunnen behalen. Langer dan deze periode 
een toelage genieten, kon dus niet. 

Een tweede aspect omvat het feit dat niet elke student gedurende de ganse 
studieperiode een toelage nodig had of toegestaan werd. Daartegenover 
staat dat anderen een cumulatie van 2 subsidies verkregen (81). 
De vraag rijst wat het gemiddeld aantal beurzen was per student? We onder
zoeken dit bij alle personen die vóór 1850 de R.U.G. verlieten. Diegenen 
incalculeren die na '49 nog aan de universiteit vertoefden, zou een verte
kend beeld geven. We weten immers niet of deze mensen nadien nog een stu
diebeurs ontvingen (zie bijlage 12). 
De resultaten geven weer dat op een totaal van 225 beursgenieters 23% ooit 
2 toelagen ontving in de loop van de hogere studies. De meeste studenten 
(55%) genoten 1, 2 of 3 beurzen. Nog 34% kreeg 4, 5 of 6 subsidies in handen! 
En om het rijtje af te ronden, ongeveer 10% van de beursgenieters mocht 7 
of meer studietoelagen ontvangen. Het valt ons op dat vele mensen een groot 
aantal beurzen ter beschikking kregen! Laat dit reeds toe met zekerheid 
te besluiten dat de studiekosten inderdaad hoog opliepen voor deze jonge
mannen? 

Tot nu toe spraken we alleen over de ' specifieke studiekosten. ~Iaar daar 
bleef het wellicht niet bij. Denken we maar aan het kot dat door een aan
tal mensen betaald moest worden (82), levensmiddelen, aan extra studie
kosten .•. 

Daartegenover staat dan weer dat de jongemannen naast een studiebeurs nog 
andere voordelen konden genieten. Zo bestond de mogelijkheid om uitstel 
of zelfs vrijstelling te krijgen van betaling van de cursusgelden. Bij het 
doornemen van de notulen van de faculteitsraden merken we op dat heel wat 
beursgenieters hiervoor in aanmerking kwamen. Regelmatig lezen we dat een 
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beursstudent uitstel van executie vraagt tot hij een toelage in handen 
heeft gekregen (83). 

Dit aspect maakt duidelijk dat de studiebeurs voor een aantal jongelui 
een bittere noodzaak was. 
Ook andere voordelen dienen we nog even in herinnering te brengen: de 
prijzen verbonden aan de universitaire wedstrijden, de reisbeurzen en de 
particuliere beurzen (84). Bij dit alles zwijgen we nog over de verdoken 
steun die sommigen misschien kregen. Bestaat niet de kans dat ook de kerk 
haar materiële bijdrage leverde om een aantal jongelui te laten studeren? 
Zo vernemen we in het dossier van een student dat hij niet langer beroep 
kon doen op de financiële steun hem verleend door een priester. Bijgevolg 
diende hij een aanvraag in voor een subsidie van overheidswege. 

Enkele studenten van de totaal bestudeerde groep bleken tijdens hun studies 
ook een job uit te oefenen. De ene was privê-leraar, de andere had een ad
ministratieve betrekking. Een aantal personen dienden inderdaad zelf voor 
hun broodwinning te zorgen aangezien zij financieel niet meer konden steu
nen op een thuis. 

Stilaan kunnen we tot het besluit komen dat vele jongelui met een overheids
subsidie niet gemakkelijk de universitaire studies konden bekostigen. 
De mooie bedragen waren voor enkelen waarschijnlijk nog niet mooi genoeg. 
Hierbij aansluitend willen we tot slot nog een laatste bedenking kwijt. 
Wat voor de ene voldoende was om in een gegeven situatie rond te komen 
was dit daarom nog niet voor de andere. M.a .w. de waarde van elke studie
beurs is ook afhankelijk van het subjectief beleven ervan en dit ligt ver
schillend bij elk individu. Ieder heeft immers een eigen levensstandaard 
en naargelang de normen die men hanteert, kan een studietoelage wel of niet 
voldoende zijn. 

3.4. Hoe de professoren de studenten beoordeelden 

Een goed studiegedrag was een zeer belangrijke voorwaarde om in aanmerking 
te kunnen komen voor een overheidssubsidie. Dit werd reeds herhaalde malen 
aangestfipt. In het bronnenmateriaal vinden we dan ook heel wat informatie 
terug o~er dit aspect. Vanwege ministerie, provincie en stad werd aan het 
professprenkorps immers gevraagd inlichtingen over elke student door te spelen. 
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Vanuit onze pedagogische opleiding interesseert het ons hoe de profes
soren deze jongelui beoordeelden. Wat was voor hen een goed student? 
Welke attitudes werden verwacht? Met welke bewoordingen omschreven zij 
het studiegedrag en de prestaties van de beursgenieter? 

Allerlei verklaringen en rapporten geven ons inlichtingen hieromtrent. 
Om deze documenten gemakkelijk te kunnen situeren binnen de ganse aan
vraagprocedure, zetten we eerst even op een rijtje welke stappen onder
nomen werden alvorens de student zijn beurs in handen kreeg: Onderstaand 
overzicht is van toepassing voor de staats-, provincie- en stadsbeurzen. 

1. De aanvragen werden ingediend bij de overheidsinstantie. We treffen 
volgende documenten aan in het dossier (85): 

- een brief van de student waarin deze zijn aanvraag motiveerde; 
- een aantal bewijsstukken van de lokale autoriteiten: een brief met 

beschrijving van de familiale en financiële situatie, een uittrek
sel uit de geboorteakte, een attest van goed zedelijk gedrag; 

- een bewijs van de middelbare school waarin beschreven werd op welke 
manier de beursgenieter zijn studies daar doorlopen had; 

- een verklaring van de professor i.v.m. het studiegedrag van de student 
in diens lessen; 

-een bewijsstuk van de centrale examenjury waarin bevestigd werd dat de 
student een bepaalde graad behaald had (86). 

2. Bijkomende inlichtingen werden aan ministerie, provincie en stad meege
deeld. Volgende personen kregen daarbij inspraak: 

- de professoren van de verschillende faculteiten beoordeelden het stu
diegedrag van e~ke aanvrager; 

- de Rector stelde een samenvattend rapport op op basis van de informa
tie die hij kreeg uit de verschillende faculteiten. Voor elke aanvra
ger werden de criteria opgesomd op grond waarvan een positief of nega
tief advies werd verstrekt; 

- de Beheerder-Inspecteur besprak het gedrag van elke beursgenieter. 

3. De overheidsinstantie vaardigde een besluit uit waarin de namen van de 
beursgenieters gekend werden gemaakt. 
Voor de 3 afzonderlijke studiebeurzen lag de bevoegdheid tot de toe-
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wijziging van de subsidies in handen van: 
- het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor wat de staatsbeurzen betreft; 
- de Permanente Deputatie van Oost-Vlaanderen voor wat de provinciale 

beurzen betreft . Jaarlijks werd door deze instantie verslag uitge
bracht aan de provincieraad. Dit rapport gaf weer wie er een toelage 
had verkregen en op basis van welke criteria; 

- de gemeenteraad van de stad Gent voor wat de stadsbeurzen betreft. 

4. De uitbetaling van de studietoelagen gebeurde per trimester of per se
mester. 
De beursgenieters kregen een deel van de toegekende subsidie in handen 
nadat door de verschillende faculteiten advies was uitgebracht. De pro
fessoren moesten bevestigen of de studenten in kwestie nog steeds aan de 
gestelde studievoorwaarden voldeden. 
Inzake de staatstoelagen stelde elke faculteit een dergelijk rapport op 
per semester . Inzake de provincie- en stadstoelagen schreef men doorgaans 
een trimesterieel verslag. 

Ter illustratie treft de lezer in de bi jlagen 1 tot 3 voorbeelden aan van 
enkele documenten . 

Na deze korte schets over de gang van zaken kunnen we gemakkelijk het rap
port situeren dat in onderhavige tekst grondiger zal besproken worden. Het 
betreft hier een samenvattend verslag van de rector van de R.U.G. Van 
elke student die een provinciebeurs aanvroeg voor het jaar 1847 wordt een 
bespreking gegeven met aansluitend daarbij een positief of negatief advies 
(B7). 

Waarom kiezen .we dit rapport uit, dit jaar, deze studietoelage! 
Met het doel voor ogen na te gaan hoe de professoren de studenten beoordelen, 
zoeken we een document uit waarin we vele uitspraken over het studiegedrag 
van de beursgenieters terugvinden. Een rapport van de rector houdt deze moge
lijkheid in zich. Het herhaalt wat de hoogleraren in de verschillende facul-

. . 
teiten aan bod brachten. Bovendien kenmerkt een dergelijk verslag zich door 
de vrij grondige bespreking die over elke student gegeven wordt. Dit is in 
tegenstelling met de trimestriële rapporten waarbij doorgaans minder infor
matie te bemerken valt. 
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We selecteren dit specifieke rapport (aanvragen voor een provincie

beurs in het jaar 1847) omdat het, op 2 uitzonderingen na, alle aanvra
gers omvat. Vele verslagen daarentegen vertonen meer hiaten. 
Dat we enkel aanvragen voor een provinciebeurs bestuderen en niet voor 
een staats- of stadsbeurs, kan geen bezwaar zijn gezien het doel dat we 
ons voor ogen houden. We wensen nl. te onderzoeken hoe de professoren 
de studenten beoordeelden. Het maakt daarbij geen verschil uit welke 
jongemannen zij precies bespraken. 

Tot slot zullen we ook nakijken welke studenten uiteindelijk een beurs 
in handen kregen. We stellen daarbij de vraag of het advies van de pro
fessoren wel degelijk in rekening werd gebracht. Of viel er een discre
pantie op te merken tussen de criteria gehanteerd door de universiteit 
en die gehanteerd door de overheidsinstantie? Het is vanzelfsprekend dat 
we hier dan enkel een uitspraak kunnen doen over hoe het provinciebestuur 
het zag, niet hoe gemeenteraad of ministerie oordeelden. 

Om deze gegevens te kunnen verwerken, stellen we een tabel op (zie bijlage 
13). Vertikaal geven we een namenlijst van de aanvragers weer, horizontaal 
noteren we de bewoordingen waarmee de professoren het studiegedrag van de 
beursgenieters omschreven. We opteren voor het behoud van de Franse termen. 
Op die manier kunnen we de bewoordingen die de hoogleraren gebruikten, in 
hun oorspronkelijke waarde bewaren. Het gevaar bestaat immers dat in een 
vertaling de eigen interpretatie wordt weergegeven. 
Bij elke student wordt vervolgens aangestipt op welke punten hij beoor
deeld werd en in welke mate dit voor hem opging. 

Uiteindelijk bekomen we een beeld waaruit kan afgeleid worden welke aspec
ten de professoren het meest accentueerden, welke eigenschappen en atti
tudes zij bij de studenten belangrijk achtten. 

Uit de tabel is gemakkelijk af te leiden dat de hoogleraren veel belang 
hechtten aan de mate waarin de studenten de lessen volgden. "Fréquenter les 
cours avec assiduité et avec ~pplication" is inmers het meest aangestipte 

item. Hoeft dit ons eigenlijk te verwonderen? 

Uit de wettelijke bepalingen weten we dat de universiteitsstudent tijdens 
de bestudeerde periode vrij was in het volgen van deze of gene les. 
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De gevolgen bleven niet uit: het studentenaantal in de auditoria ver
minderde aanzienlijk (88). Daarbij kwam dan nog dat het niet in de 
bevoegdheid lag van de universiteit zelf om examens af te nemen. Dit 
behoorde tot de taak van de centrale examencómmissie die zetelde te 
Brussel. We kunnen poneren dat het professorenkorps zijn greep op de 
studentenpopulatie verloor omwille van deze ongelukkige maatregelen. 
Het beurzenstelsel nu leende er zich toe een controlesysteem in te 
bouwen. Studenten die een toelage van overheidswege genoten, werden ver
plicht de lessen te volgen. Minister de Theux bekrachtigde dit zelfs via 
een ministeriële omzendbrief van oktober 1838 (89). 
De woorden van de rector, gericht aan de Gouverneur van de provincie Oost
Vlaanderen, laten aan duidelijkheid ook niets te wensen over. "En donnant 
avis aux boursiers de la décision favorable que vous auréz prise à leur 
égard; vous voudrez bien leur rappeler l'obligation qu'ils contractent 
de suivre assidument tous les cours en se conformant aux plans d'études ar-; 
rêtés par les facultés" (90). 
De studenten beseften wellicht wel dat ze best deze verplichting nakwamen. 
Het bestaan van de trimestriële verslagen hield in dat ze in de loop van 
het jaar altijd konden gesanctioneerd worden en hun beurs niet langer zou
den uitbetaald krijgen. 

Dat er maatregelen getroffen werden wanneer de student de lessen niet volg
de, kan bovendien mooi gelllustreerd worden aan de hand van de tabel. 
J. Barthels was niet ingeschreven voor de verplichte lessen en verscheen 
ook nooit in de colleges. Ondanks de onderscheiding die hij behaald had 
voor een exalilen werd toch een negatief advies verstrekt door de faculteit. 
Het advies werd opgevolgd: de student kreeg geen subsidie toevertrouwd. 
Beursgenieter A. Docquier verging het niet beter. 

Globaal genomen werd blijkbaar meer nadruk gelegd op het volgen van de les
sen dan op de eigenlijke "aptitude" van de student en het begiftigd zijn 
met talenten. Een frappant voorbeeld is hier op Zijn plaats. L. Paillet die 
voor de eerste maal aanspraak maakte op een provincietoelage, werd door de 
professoren geloofd omwille van zijn stiptheid in het volgen van de lessen. 
Ondanks zijn geringere aanleg werd toch een positief advies verstrekt. 
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De Permanente Deputatie besliste echter anders: precies omwille van deze 
geringere bekwaamdheid mocht de student geen beurs ontvangen. 

Naast het bijwonen van de colleges werd het ook ten zeerste op prijs ge
steld wanneer de beursgenieter een "bonne conduite" vertoonde. Een voor
treffelijk student was bovendien iemand die vooruitgang boekte in de stu
'dies en bijtijds een graad behaalde. 

Besluitend kunnen we formuleren dat een voortreffelijk student in de eers
te plaats getypeerd werd als ieman~ die nauwgezet de lessen volgde. Ook 
zijn bekwaamheid werd in rekening gebracht maar we kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat dit eerder van secundair belang was. Goed gedrag, 
vooruitgang boeken in 'de studies en op tijd en stond slagen in ' een examen 
waren verder ook belangrijke kenmerken van een goed universiteitsstudent. 

Werd het advies van de faculteiten ook opgevolgd? We mogen stellen dat in 
de meeste gevallen een positief oordeel vanwege de professoren ook een toe
kenning van de beurs tot gevolg had. Maar om welke reden kwam het tegendeel 
dan voor? 

Laat ons die personen eens van naderbij bekijken aan wie geen toelage werd 
verleend ondanks hun goed studiegedrag. Deze aanvragers konden om diverse 
redenen afgewêzen zijn: ofwel omdat zij reeds 6 jaar lang een beurs geno
ten hadden, ofwel omdat zij al een andere toelage ter beschikking kregen 
en geen cumulatie waardig waren, ofwel omdat zij voldoende bemiddeld waren. 
Dit laatste argument kwam vooral voor bij die studenten die voor de eerste 
keer dongen naar een provinciebeurs. Bij deze "nieuwe" studenten was het 
criterium van financieel onvermogend te zijn, nog meer van doorslaggevend 
belang dan bij de "oude" beursgenieters. Deze laatsten waren vroeger reeds 

op dit aspect beoordeeld geweest. Thans woog bij hen het studiegedrag meer 
door. 

Tot slot wensen we een incident aan te halen dat zich voordeed tussen de 
universiteit en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen (91). Het illus
treert mooi in welke mate de professoren gezag konden uitoefenen op hun 
studenten, mede dank zij het beurzensysteem. Tevens laat het een indruk na 
over de verwachtingen van de hoogleraren t.a.v. een goed student. 

Een beursgenieter, L. Van Broeck, kreeg vanwege de faculteit van de Rechts
geleerdheid een gunstig advies. Hij zou aanspraak kunnen maken op een pro-
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vincietoelage. De jongeman nam zich immers voor tijdens de volgende 
examensessie de graad van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte te 
halen. Twee anderen, Lauwers en Van Hoorebeke, hadden daarentegen heel 
onregelmatig de lessen gevolgd en ~Ierden bijgevolg niet aanbevolen om 
in aanmerking te komen voor dezelfde subsidie. Het advies werd door de 
Permanente Deputatie niet opgevolgd. De eerstgenoemde kreeg geen beurs: 
hij had reeds 4 jaar lang een toelage genoten en nog steeds was hij geen 
kandidaat in de letteren en wijsbegeerte. Aan de twee anderen werd wel een 
subsidie verleend. 

Deze beslissing werd door de faculteit der Rechtsgeleerdheid aangeklaagd 
bij monde van professor Laurent. "La faculté a appris ces décisions avec 
douleur. Elles détruisent l'autorité des professeurs sur les boursiers, 
et compromettent par cela même, leur influence sur les élèves en général; 
or 1 'autorité des professeurs est une condition indispensable de bonnes 
études". 

De repliek van het provinciebestuur was scherp: "Le corps professoral n'a 
pas la mission de controler les actes de la Députation Permanente ... " 

De rector schaarde zich om de zaak van de professoren. Volgens deze hechtte 
het provinciebestuur in de eerste plaats belang aan de examenuitslagen. 
De professoren daarentegen meenden dat "l'assiduité de fréquentation est 
la condition indispensable de la jouissance de la bourse qui peut être re
tirée, pendant 1 'année même, sur la demande motivée de la facultée". 

De Permanente Deputatie kwam niet terug op haar beslissing. Wel werd de 
verzoening ingeluid toen het provinciebestuur een brief zond naar de R.U.G. 
Hierin werd vermeld dat de studenten Lauwers en Van Hoorebeke moesten gewaar
schuwd worden. Indien hun studiegedrag er niet op verbeterde, zouden zij 
het volgende jaar hun toelage wel kunnen vergeten! 

4. Besluit 

In dit hoofdstuk poogden we aan de hand van het verzamelde bronnenmateriaal 
een beeld te schetsen van de beursstudent aan de R.U.G. uit de periode 1836-
1849. Daarnaast wilden we ook een aantal aspecten beschrijven betreffende de 
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studiebeurzen van overheidswege. Denken we maar aan het aantal verleende 
subsidies per jaar, aan het aantal cumulaties van beurzen, aan de bedragen 
die door de overheidsinstanties besteed werden enz. Vooral deze laatste 
gegevens zouden ons in staat stellen een link te leggen naar het eerste 
hoofdstuk, m.a.w. de wetgeving aan de praktijk te toetsen. 

Tot slot hadden we ook interesse voor de uitspraken die de professoren deden 
over hun studenten. Het studiegedrag van de beursgenieter bleek immers een 
zeer belangrijke voorwaarde te zijn voor het verkrijgen van een toelage. 
Welke attitudes verwachtte de hoogleraar van een voorbeeldig student? 
Onze pedagogische opleiding is allicht niet vreemd aan deze belangstelling. 

De tekorten die bij de geraadpleegde bronnen werden vastgesteld, hebben we in 
rekening gebracht bij de bespreking van de resultaten. Doch over deze beper
kingen heengestapt, kunnen we alvast besluiten dat er buiten alle verwach
tingen om veel informatie uit de bus is gekomen. Dit thema biedt trouwens 
nog een waaier aan mogelijkheden voor verdere studiés. 

Wat zijn we met dit concreet onderzoek precies te weten gekomen? Het zou ons 
zeker te ver leiden indien we alle gegevens hier nog eens mooi op een rij
tje zetten. We beperken ons tot enkele grote lijnen. 

De evolutie van de studiebeurzen in ogenschouw genomen, was het meest in het 
oog springende feit dat destijds behoorlijk wat overheidssubsidies werden ver
leend. Maar liefst 25% van de totale studentenbevolking genoot deze gunst, 
een onverwacht hoog aantal. Velen konden jaarlijks een mooi bedrag op zak ste
ken. Of mogen we het niet zo rooskleurig zien? Inderdaad bij het bestuderen 
van de universitaire studiekosten bleek al gauw dat deze mooie SOOI voor een 
aantal jongelui wellicht nog niet voldoende was. Dat v.oor sommigen deze toe
lage zelfs een bittere noodzaak was, kon ook uit deze gegevens afgeleid worden . 

Het merendeel van de beursgenieters was afkomstig uit de provincie Oost-Vlaan
deren. De personen, geboren in de Arteveldestad zelf, waren daarbij het tal
rijkst vertegenwoordigd. 

Betreffende de sociale hérkomst van de beursgenieter viel de opvallend hoge 
aanwezigheid op van jongemannen, afkomstig uit het milieu van de ambtenaren. 
We poneren daarbij de stelling dat er wel eens een verband zou kunnen bestaan 
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tussen het genieten van een overheidssubsidie en het opgroeien in dit mi
lieu van overheidsbeambten. Verder stippen we ook nog even aan dat er zich 
opmerkelijk veel weduwen bevonden onder de moeders van deze studenten. Blijk
baar wisten deze vrouwen de nodige financiële steun te verkrijgen om hun 
kinderen te laten verder studeren. 

Opvallend was dat het atheneum en het college als type instelling waar deze 
jongemannen hun voorbereidende studies hadden gedaan, in gelijke mate verte
genwoordigd waren. Doch waar we dit voor Gent afzonderlijk bekeken, ging deze 
vaststelling niet meer op. Hier kwam het gros van de middelbare scholieren 
uit het atheneum van de stad. 

M.b.t. de studierichting die de beursstudenten kozen, viel niet veel specta
culairs uit de lucht. De verdeling van de groep jongelui onder de faculteiten 
bleek in sterke mate overeen te komen met de studiekeuzes die gemaakt werden 
binnen de totale studentenpopulatie. 
Een behoorlijk aantal mensen tenslotte behaalde het einddiploma. De vraag of 
c;e beurs daarin een rol speelde, blijft voorlopig onbeantwoord. 

Een laatste aspect dat we in het hoofdstuk onderzochten, was de beoordelings
schaal die de professoren hanteerden bij de bespreking van de beursgenieters. 
Het leek ons interessant om na te kijken welke attitudes van de studenten 
verwacht werden. Doch de gebruikte bewoordingen van de professoren vertoon
den maar weinig variatie. "Frêquenter la leçon avec assiduitê" bleek het 
al omvattende criterium te zijn om als goed student bestempeld te kunnen wor
~e~. Het feit dat de hoogleraren niet veel gezag konden uitoefenen op wette
:1 Ske basis, gaf reeds gedeeltelijk een verklaring voor het grote belang dat 
gehecht werd aan dit kenmerk. 
Via het beurzenstelsel zagen de professoren immers de kans om een controle
systeem in te bouwen: de jongemannen moesten de lessen volgen, zoniet gaven 
j~ hoogleraren een negatief advies aan de betrokken overheidsinstantie. De 
student zou zijn beurs dan wel kunnen vergeten. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

In welke mate bestond er in de periode 1836-1849 reeds een financiële 
steun van overheidswege voor studenten aan de R.U.G.? Dit was één van de 
uitgangspunten van deze studie. Een positief antwoord blijft niet uit: 
zowel de staat, de provincie Oost-Vlaanderen als de stad Gent loofden ro
yaal hoge sommen geld uit onder de vorm van studiebeurzen. Het waren geluk
kige maatregelen voor de jongemannen van de Gentse universiteit. 
De overheidsinstanties hadden daarbij ook dieperliggende bedoelingen: de 
pasgeboren Gentse universiteit streed immers voor haar bestaan, de concur
rentiestrijd met de overige 3 universiteiten was hard. Het lag bijgevolg 
in de bedoeling van de wetgevers om via het beurzenstelsel een flink aan
tal studenten aan te trekken. Vooral de stad Gent toonde zich heel vrij
gevig. Slaagden de betrokken instanties in hun opzet? We merkten wel dat 
een 2-tal jaren na de uitreiking van deze beurzen het aantal studenten aan 
de R.U.G. opnieuw fors de hoogte in ging. We kunnen veronderstellen dat de 
studiebeurzen een rol hebben gespeeld, doch ongetwijfeld ook andere facto
ren zullen van belang geweest zijn. 

Globaal genomen waren het welgekomen maatregelen voor de beursgenieters. 
Hun academische studiekosten liepen immers aanzienlijk op. De meesten kon
den een toelage best gebruiken. Het hoog aantal cumulaties van beurzen was 
hier wellicht niet vreemd aan. 

Maar niet alleen voor de studenten waren dit gunstige bepalingen, ook het 
professorenkorps had er baat bij. De studenten moesten nl. een goed studie
gedrag vertonen om aanspraak te kunnen maken op een studietoelage. De hoog~ 
leraren grepen deze kans om hun gezag te laten gelden. De wet op het hoger 
onderwijs van 1835 had hen op dit vlak immers benadeeld. De professoren 
mochten nl. zelf geen examens afnemen en bovendien was de student niet ver
plicht om deze of gene les te volgen. Het eerste criterium dat de hoogle
raren vooropstelden was: "fréquenter la leçon avec assiduité et avec appli
cation". De vele rapporten en verslagen die door de hoogleraren opgemaakt 
werden en waarin zij de beursgenieters beoordeelden, lieten aan de student 
geen kans om te ontsnappen aan deze voorwaarde. De beursgenieter die toch 
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wegbleef uit de colleges. werden gesanctioneerd: de som geld die hem voor 
de duur van een jaar was toegewezen. werd niet verder uitbetaald. 

Andere vragen die we ons bij het begin van deze studie stelden. hadden be
trekking op de beursgenieter zelf. Wie was hij? Vanwaar kwam hij? enz. 
Het merendeel van de beursstudenten was afkomstig uit het milieu van de 
overheidsbeambten en uit dat van een verarmde burgerij. We kunnen wel stel
len dat er zich onder de beursgenieters geen elite-studenten bevonden, of 
althans toch niet elitair wat hun financiële vermogen betrof. 
Evenmin werden er veel studenten aangetroffen uit de lagere sociale klassen. 
We kunnen hier poneren dat deze jongemannen de kans niet kregen om hoger on
derwijs te volgen. Mogelijk is echter ook dat in deze lagere sociale klassen 
het bewustzijn niet aanwezig was van een mogelijke opwaartse sociale mobiliteit 
via het genoten onderwijs. Maar mogen we deze laatste stelling wel zo maar als 
een vaststaand feit aanvaarden? Binnen het kader van deze studie kunnen we die 
vraag niet beantwoorden. We stipten in de algemene inleiding reeds aan waarom 
dit niet binnen onze mogelijkheden ligt. Deze studie laat wel toe de tegen
overgestelde vraag aan bod te laten komen: "Denkt men wel eens aan een studie 
omtrent een 'neerwaartse' sociale mobiliteit?" Uit het onderzoek blijkt immers 
hoe een verarmde burgerij haar financieel vermogen moest prijsgeven en zich 
moest beroepen op een universitaire studiebeurs voor de zoon. 

Met deze vraag wordt onmiddellijk reeds een aanwijzing gegeven voor mogelijke 
verdere studies. In de loop van dit beschrijvend onderzoek werden bovendien 
regelmatig vragen en bedenkingen geformuleerd die een aanzet kunnen zijn tot 
verder onderzoek. Denken we bijv. aan een vergelijkende studie tussen de beurs
genieters en de totale studentenbevolking uit die perinde. Dit zou het aan
deel van de beursgenieters in welbepaalde aspecten (bijv. het al of niet afge
studeerd zijn) beter kunnen belichten. Denken we bijv. aan een diepgaander 
studie naar het sociaal milieu van deze beursstudenten. 
Tal van vragen die hopelijk een aansporing kunnen zijn om tot verder onder
zoek over te gaan binnen dit rijk, maar nog onontgonnen terrein. 



113 

AANTEKENINGEN BIJ DE INLEIDING 

(l)Uit: Informatiebrochure over de STUDIETOELAGEN, aangeboden door de 
Hoge Raad voor Studietoelagen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
1985, p. 3. 

(2) Cf. supra. 
Zie ook : STANDAARDENCYCLOPEDIE VOOR OPVOEDING EN ONDERWIJS, dl . 4. 
Antwerpen, Standaard, 1982, pp. 349-352. 
Hier treft de lezer specifieke informatie aan omtrent de preciese 
voorwaarden op pedagogisch en op financieel gebied. 

(3) Uit: HERMANS, R., Wat zullen we drinken? In: Knack, 16, 1986,46, p. 16 . 
Bij monde van R. De Potter (verbonden aan het Gentse Universitair Stu
diebureau) konden wij vernemen dat deze analyse werd doorgevoerd in het 
jaar 1982. 

(4) Uit: DE VROEDE, M., Actuele tendensen in het onderzoek betreffende de 
geschiedenis van het onderwijs. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis, IX, 1978, 1-2, p. 290. 

(5) Cf. supra p. 297. 

(6) Uit: DE RIDDER-SYMOENS, H., Universiteitsgeschiedenis als bron voor 
sociale geschiedenis. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, X, 
1978, 10, p. 102. 

(7) Cf. supra aant. 3. 
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AANTEKENINGEN BIJ HOOFDSTUK I 

(1) Cf. DE VROEDE, M., Onderwi js en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden 
181S-ca. 1840. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 11, Weesp, 
Fibula-Van Dishoeck, 1983, pp. 128-138. 

(2) Met dit reglement werd besloten tot de oprichting van 3 rijksuniversi
teiten, nl. te Leuven, te Gent en te Luik. 

(3) Ui t : NOTHOMB, J .B., Etat de l'i nstruction supérieure en Belgique, dl.I 
(1794-1835 ). Bruxelles , Devroye . 1844, pp. 287-290 (art. 140 t/m art. 
162); pp. XXXIII-XXXIV . 
Elke rijks uni vers iteit kon jaarl ijks 8 medailles geven ter waarde van 
50 flori j nen (=gulden) el k of de waarde hiervan in klinkende munt. Men 
organi see rde een "concours" waaraan studenten van de 3 universiteiten 
konden deelnemen. De beste verhandelingen, geschreven in het Latijn, 
we rden bekroond met een medail le (art. 141-149. art. 162). 

(4) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl .1, p. 288 

(5) Cf. supra p. XXXIV. 

(6) Dit is wel een voorlopige regeling, want i n het reg lement van 25 .9 .1816 
was de oprichti ng va'n 5 faculteiten voorzien . Pas in 1824 kwam de t heol o
gische faculteit tot stand met het ontstaan van het Fil osofisch Col lege 
te Leuven. Uit: DE CLERCK, K., De sti chti ng van de Gentse uni versi te i t . 
In : Hoofdmomenten ui t de ontwikke l ing van de Gen t se r ij ksuni versite i t 
(1817-1967) . Extra-nummer van De Brug , okt . 1967, p. 12. 
Uit een advies van 7.6.1826 , uitgevaardi gd door de Mini ster van Bi nnen
landse Zaken, bli jkt dat er voor de studenten van dit Coll ege ook staats 
beurzen ter beschikking \~erden geste l d. Uit : DOCUME NTS PARLHIENTA IRES: 
CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1842-1843 , nr. 232, pp. 333-334. 

(7) Het College der Curatoren was het hoogste plaatselijke gezag aan de rijks
universiteit. De bevoegdheid van dit College lag zowel op financieel als 
op admini stratief vlak. Uit: DE CLERCK, K., 1967, p. 13. 

(8) Cf. art. 151-157, art. 160-161. 

(9) Cf. art. 158-159. 

(10) Bijv.: bij testament van 9.9.1650 schonk de Brusselaar Jacobs beurzen 
aan Belgische studenten die hun opleiding genoten aan de universiteit te 
Bologne in Italië. Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl.I, pp. XXIII-XXV. 

(11) Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1842-1843, nr.232, 
pp. XXXV-XXXVII. 

(12) Oe geïnteresseerde lezer verwijzen wij graag naar: KUBORN~ E~, Les fonda
tions de bourses d'études. Bruxelles, J. Lebégue et Co. 
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(13) Cf. BECKERS, L., L'enseignement supérieur en Belgique. Code annoté 
des dispositions légales et réglementaires, précéde d'une notice his
torique sur la matière. Bruxelles, A. Castaigne, 1904, p. XIII. 

(14) Cf. supra pp. IX-XIV. 

(15) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl.I, pp. LXXXIV-LXXXV. 
Deze commissie diende het hoger onderwijs in de Noordelijke en in de 
Zuidelijke Nederlanden te bestuderen. 

(16) cf. supra p. 584. 

(17) Cf. supra p. LXXXVIII. 
Het gemotiveerd rapport van deze commissie werd jammer genoeg in de 
geraadpleegde bronnen niet teruggevonden. 

(18) Cf. DE CLERCK, K., 1967, pp. 5-27. 

(19) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 25 (lBl7-lBlB), 
pp. 32-33. 

(20) Ibid. 

(21) Cf. supra aantekening 19, pp. 61-62 (zitting 30.10 .1817). 
De bepalingen waaraan de jongelui met een staatsbeurs onderworpen waren, 
vindt de lezer terug in art. 154-159 en 161 uit het koninklijk decreet 
van 25.9.1816. 

(22) Cf. supra aantek. 19, pp. 194-195 (10.2.1818) 

(23) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen. nrs. 26- 33 (1818~1830) 

(24) Geraadpleegde bron: MEMORIAAL ADMINISTRATIEF VAN OOST-VLAANDEREN, dln. 
7-27 (1817-1830). Gent, A.B. Steven. 

(25) Cf. DE CLERCK, K., Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onder
wijs. Antwerpen, De Sikkel, 1975, pp. 5-12. 

(26) Cf. LUYKX, Th., De eerste organieke wet op het hoger onderwijs in België 
(1835). In: Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse universiteit 
(1817-1967). Extra-nummer van De Brug, okt. 1967, pp. 28-48. 
De wantoestanden aan de rijksuniversiteiten manifesteerden zich o.m. 
via een laag peil van academisch onderwijs. De twee belangrijkste knel
punten die naar voren kwamen tijdens de discussies inzake het hoger on
derwijs, hadden betrekking op het aantal universiteiten en op de wijze 
van toekenning van de academische graden. 

(27) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, p. 956. 

(28) Cf. supra aant. 26, p. 30. 
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(29) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, pp. 720-721. 

(30) 

(3 1) 

De Minister van Binnenlandse Zaken was destijds ook bevoegd inzake 
openbaar onderwijs. 

Uit: Discussion de la loi sur l'enseignement supérieur du 27.9.1835 
et de la loi sur les jurys d'examens du 8.4.1844, précédé d'un aperçu 
historique sur l'organisation universitaire en Belgique. Leipzig/Paris, 
1844, pp. 37-38. 

Deze rei sbeurzen zouden ook reeds bestaan hebben ten tijde van Will em J . 
Het reglement van 1816 maakte echter geen melding van deze vorm van staats
subsidies. Ui t : NOTHOMB, J . B. , 1844, dl . I. pp. CLXII -CLXIII . 
Een rei sbeurs kwam in pri ncipe hi erop neer: de toelage werd verleend aan 
een s t udent die op een voortreffel ij ke wi jze de gr aad van doctor had be
haal d; de gel ukki ge kreeg de kans om i n het buite nl and verder te studeren 
op staatskosten. 

(32) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, pp. 828-829. 

(33) Cf. supra p. 859. 

(34) Cf. LUYKX, Th., 1967, p. 31. 

(35) Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1833-1834, 
nr. 170, p. 44. 
Er bestonden wel nog 3 rijksuniversiteiten op dat moment, nl. Gent, Luik 
en Leuven maar in het wetsontwerp werden er maar 2 voorzien. Gent en Luik 
zouden bij wet van 1835 inderdaad de enige 2 rijksuniversiteiten van het 
l and worden . 
Het regeri ngsont~lerp bepaalde o.m. ook dat het vroegere College der Cura
toren vervangen zou ~Iorden door de Beheerder-Inspecteur van de ri j ksuni
versitei t . Ook dit werd door de wet van 1835 bekrachtigd. Uit: SIMON-VAN 
DER I~EERSCH, A.M., Inventaris van het archief van de R.U.G. (1817-1981). 
Gent , A.R. U. G., 1985 , p. 7, p. 13. 

(36) ~it: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1833-1834, nr. 170, 
pp. 26-27. 

(37) Cf. LUYKX, Th., 1967, pp. 31-35. 

(38) In MONITEUR BELGE van 23.1.1835. 
Er werden hier discussies gevoerd i.v.m. het budget van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken voor het jaar 1835. 

(39) In MONITEUR BELGE van 3.5.1835. 
Een sectie was zelfs van mening dat er maar 10 staatstoelagen mochten ver
leend worden, enkel en alleen bestemd voor de faculteit der wetenschappen. 
Rechten en geneeskunde zouden immers tot winstgevende carrières leiden 
en dus geen aanmoedigingen nodig hebben. 

(40) Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1835-1836, 
nr. 7, pp. 30-32. 
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(41) Deze examenjury zou benoemd worden door leden van Kamer, Senaat en 
regering. Uit: LUYKX, Th., 1967, p. 36. 

(42) 

(43) 

Cf. supra aant. 30, pp. 80-81. 
Het principe om alle universiteiten op gelijke voet te behandelen in
zake de staatstoelagen werd ook van toepassing op de medailles, uitge
reikt n.a.v. de universitaire wedstrijden. 

In MONITEUR BELGE van 12, 18 en 26 aug. 1835 (zittingen van de Kamer 
resp. 11, 17 en 25 aug.); 27 en 28 sept. 1835 (zitting van de Senaat 
van 23 sept.). 
Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1835-1836, nr. 
20, pp. 9-10; SENAT 1835-1836, nr. 2, p. 8 en nr. 6, p. 3. 
De laatste wijziging die aan het artikel 33 werd aangebracht ("à des 
jeunes Belges"), gebeurde tijdens de Kamerzitting van 17 aug. 1835. 

(44) Naast de studiebeurzen werden onder de aanmoedigingsmiddelen universi
taire wedstrijden en reisbeurzen voorzien. 

(45) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, p. 956. 

(46) Geraadpleegde bronnen: S.A.G. C11: Gemeenteraadsverslagen, nrs. 34-38 
(1830-1835). MEMORIAL ADMINISTRATIF DE LA FLANDRE ORIENTALE, dln. 28-
38 (1830-1835). Gand, Vanryckegem-Hovaere. 

(47) Cf. PLANCKE, R., Rijksuniversiteit Gent (1817~1967). Gent, R.U.G., 1967, 
pp. 19-24. 
Cf. KLUYSKENS, P., De wet van 20 mei 1876. In: Hoofdmomenten uit de ont
wikkeling van de Gentse universiteit (1817-1967). Extra-nummer van De 
Brug, okt. 1967, pp. 49-50. 
Ten gevolge van de wet van 1835 bleven de rijksuniversiteiten van Gent en 
Luik bestaan maar werd die van Leuven afgeschaft. Dit had als gevolg dat 
op 1 december 1835 de katholieke universiteit van Mechelen overgebracht 
werd naar haar thuishaven van v6ór de Franse revolutie. 
België beschikte voortaan dus over 4 universiteiten: 2 rijksinstellingen 
te Gent en te Luik, de vrije katholieke universiteit te Leuven en de 
vrijzinnige universiteit te Brussel. Uit: LUYKX, Th., 1967, p. 47. 

(48) Cf. DE CLERCK, K., 1975, pp. 20-21. 

(49) Uit: NOTHOMB, J.B., Etat de 1 'instruction supérieure en Belgique, dl.II 
(1835-1843). Bruxelles, Devroye, 1844, PI 1071. 

(50) Cf. supra pp. 1075-1076 (15.2.1836); p. 1093 (21.6.1836); pp. 1101-1103 
(19.8.1836); p. 1207 (17.7.1838); pp. 1223-1225 (1.10.1838); p. 1331 
(18.4.1839). In deel 3.4. van het concreet onderzoek dat we verrichten, 
staan we even stil bij de administratieve weg die moest afgelegd worden. 

(51) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, p. CXCVIII. 

(52) Ibid. 
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(53) Cf. PLANCKE, R., 1967, pp. 22-23. 

(54) Uit: PIERCOT, F., Etat de 1 'instruction supérieure donnée aux frais de 
l'Etat (1849-1852). Bruxelles, Devroye, 1854, pp. 3-4. 
Een belangrijk probleem waarmee de Belgische politici in die tijd af te 
rekenen hadden, was de nog steeds voortdurende bedreiging vanuit de Noor
delijke Provinciën. Pas in het voorjaar van 1839 met de aanvaarding van 
het Verdrag der XXIV Artikelen, viel deze druk voorgoed weg. 
Uit: LUYKX, Th., Politieke geschiedenis van België 1 (1789-1944) . 
Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1977, pp. 80-81. 

(55) Uit: PIERCOT, F., 1854, p. 4. 

(56) Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1841-1842, nr. 
360, pp. 44-45. 

(57) A.R.U.G. 2A1: ,Notulen College van Assessoren 1842-1863, pp. 22-23 
(8 .2.1845). ,De Raad der Assessoren had een adviserende functie en 
was 'samengesteld uit de secretaris van de Academieraad en de voor
zitters van de faculteiten. 
Uit: SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M., 1985, p. 7, p. 13 . 

(58) A.R.U.G., 2Bl: Notulen Academieraad 1842-1852 (27.5.1845). De Academieraad 
eveneens een adviserend orgaan, was samengesteld uit alle bezoldigde le
den van het onderwijzend personeel. Uit: SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M., 1985, 
p. 7, p. 13. 

(59) Cf. LUYKX, Th., 1977, pp. 90-91. 

{60) Cf. supra pp. 81-97. 

(61) Uit: PIERCOT, F., 1854, p. 4. 

(62) Uit: LUYKX, Th., 1977, p. 95. 

(63) Cf. DE CLERCK, K., 1975, p. 21. 

(0' ) Uit: ANNALES PARLEMENTAIRES . CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1848-1849, dl. 11, 
pp. 1611-1612 (18.6 . 1849) ; pp. 1616-1617, p. 1621, pp. 1625-1626 (19.6.1849); 
p. 1631, p. 1634 (20. 6.1849) ; pp . 1647-1648, p.1650 (22.6.1849); pp. 1669-
1671 (23.6.1849); pp. 1738-1741, pp. 1745-1750 (30.6.1849); pp. 1751-1758 
(3 .7. 1849); pp . 1759-1763, p. 1767; pp. 1770-1771 (4.7.1849); pp. 1787-
1788 , p. 1790 (6. 7. 1849 ). 
Uit: ANNALES ET DOCUMENTS PARLEMENTAIRES.:SENAT 1848-1850, p. '445 =449, 
pp. 451-454 (12.7.1849); p. 459, pp.461-470 (13.7.1849); p. 483 (14.7.1849). 

(65) Uit: DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1848-1849, nr. 193, 
p. 23 (22.3.1849). 

(66) Cf. supra nr. 291, p. 45 (22.6.1849). 

(67) Cf. supra nr . 193, p. 9 (22.3.1849). 
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Dat Leuven reeds over heel wat subsidies beschikte, werd onder meer aan
gehaald in het rapport van de Centrale Cornnissie, vool'gelegd aan de Kamer 
op 22.6.1849. 
Cf. supra nr. 291, pp, 17-21. 

(69) Uit: ANNALES PARLEMENTAIRES. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1848-1849, dl. 11, 
p. 1741 (30.6.1849). 

(70) Cf. supra, pp. 1669-1670 (23.6.1849). 

(71) Cf. supra, p. 1625 (19.6.1849). 

(72) Op 4 juli werd art. 33 aangenomen in de Kamer. 
Cf. supra p. 1763. 
De senaat keurde dezelfde bepaling goed op 13 juli. 
Uit: ANNALES ET DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. SENAT 1848-1850, p. 468. 
I ' v.m. de andere aanmoedigingsmiddelen werden in 1849 geen wijzigingen 
doorgevoerd. Een vergelijking van de wet van 1835 met die van 1849 treft 
men aan in PIERCOT; F •• 1854. pp. 433-455. 

(73) Uit: ANNALES ET DOCUMENTS PARLEMENTAIRES. SENAT 1848-1850, p. 483 (14.7.1849). 

(74) Uit: LUYKX, Th., 1977, p. 79. 
Gemeente- en provinciewet werden resp. op 30 maart 1836 en op 30 april 1836 
goedgekeurd. 

(75) Uit: RAPPORTS SUR LA VILLE DE GAND. Gand, Annoot-Braeckman, 1837, p. 24. 

(76) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 40 (1836-1837), pp. 205-207 
(19.7.1837) . 

(77) Ibid. 
Uit de gemeenteraadsverslagen van 1835 tot 1837 kunnen we afleiden dat 
er in die periode geen sprake was van stadstoelagen voor de universiteits
studenten. Cf. supra nrs. 38-40 (1835-1837). 

(78) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 40 (1836-1837), p. 228 (7.8.1837). 

(79) Cf. supra pp. 228-230. 

(80) Cf. supra aant. 76, p. 206. 

(81) Cf. supra aant. 78. 

(82) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nrs. 41-50 (1838-1849). 

(83) Cf. supra nr. 46 (1843-1844), pp. 99-101 (30.5.1844). 

(84) Cf. supra nr. 47 (1844-1845) p. 95 (16.8.1845). 

(85) Provinciaal Rijksarchief te Beveren. Provincieraad: processen-verbaal 
1836-1839, pp. 92-94. 
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(86) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. II, p. 1175. 

(87) Uit: MEMORIAL ADMINISTRATIF DE LA FLANDRE ORIENTALE, dl. 42 (1837). 
Gand, Vanryckegem-Hovaere, 1837, pp. 436-441. 

(88) Cf. supra pp. 436-437. 

(89) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, p. 37 (15.7.1840); 
p. 1 (16.7.1840). 

(90) Het gaat hi er om 3 brieven die de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaan
deren verstuurde naar het Coll ege van Burgemeester en Schepenen van de 
stad Doorni k (bri ef van 31.7 .1840 ) , naar de Gouverneur van de provi nci e 
Henegouwe.n (1. 8.1840) en naa r de Beheerder-Inspecteur van de R.U.G. 
(7.8. 1840) . In deze bri even 1 iet de Gouverneur aan de betrokkenen ~Ieten 
tot wel ke nieuwe maatregel besloten was en waarom deze we rd doorgevoerd . 
Uit: P.R.A.B., Provinciaal Bestuur van Oost- Vlaanderen 1830-1850. 
Nr. 23: Enseignement, nr. 3398. 

(91) Cf. supra aant. 87, pp. 436-441. 

(92) Cf. art. 6 en 7 uit het provinciale reglement en art. 12 uit het reglement 
van de stad Gent. 

(93) A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande bri.efwisseling, rectoraatsdiensten. 
Doos 2 (1837-1839), 3101: provinciale beurzen. 

(94) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, p. 118 (8.7.1842). 
Ook ~it de gemeenteraadsverslagen blijkt dat er na de jaarlijkse toe
kennlng van de stadsbeurzen meestal een klein bedrag ter beschikking 
bleef. 

(95) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. I, pp. CXCIII-CXCIV. 

(96) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, 1848-1850. Het re-
gister 1843-1848 ontbrak. 

(97) Cf. supra aant. 94, pp. 51-52 (22.7.1840). 

(98) Cf. supra p. 156 (6.7.1843); pp. 175-176 (19.7.1843). 

(99) A.R.U.G. 2A1: Notulen College van Assessoren 1842-1863, pp. 6-7 (12.7.1843). 

(100) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, pp. 175-176 (19.7. 
1843). 

(101) Ibid. 

(102) Geraadpleegde bron : MEMORIAL ADMINISTRATIF DE LA FLANDRE ORIENTALE, 
dln. 38-59 (1835-1846). Gand. Vanryckegem-Hovaere; dln. 60-68 (1846-1850). 
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Gand, Vanden Branden- De Schuyter. 
Ook uit de provincieraadsverslagen kan afgeleid worden dat er tot en met 
het jaar 1849 geen belangrijke wijzigingen meer werden aangebracht aan 
de bepalingen betreffende de provinciale beurzen. 
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AANTEKENINGEN BIJ HOOFDSTUK 11 

(1) A.R.U.G. 
Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. 
Dit archief werd geïnventariseerd door A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH. 

(2) P.R.A.B. 
Adres: Kruisbekesteenweg 39, 2750 Beveren Waas. 

(3J' S.A.G. 
Adres: Abrahamstraat, 9000 Gent 

(4) Zie 2.1.1. Aantal en identificatie van de beursstudenten. 

(5) A.R.A.B. 
Adres: Ruisbroeckstraat 2-6,1000 Brussel. 

(6) Dit kunnen we afleiden uit brieven van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken aan de Beheerder-Inspectell~ van de R.U.G. Een voorbeeld vinden we 
in: 
A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraatsdiensten. 
Doos 1 (1806-1837),3100: staatsbeurzen (brief van 6.5.1837). 

(7) Cf. ART, J., Les rapports triennaux sur l'état de l'enseignement supérieur: 
un arrière-fond pour des recherches ultérieures sur l'histoire des élites 
belges entre 1814 et 1914. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschie
denis, XVII, 1986, 1-2, pp. 187-189. 
Voor werken van de 3 genoemde auteurs verwijzen we naar de bibliografie. 

(8) Uit: SAUVEUR, J., Statistique générale de l'instruction publique en 
Belgique, dressée d'après les documents officiels. Bruxelles, F. Hayez, 
1880, pp. 702-703. 

(9) Uit: MEMORIAL ADMINISTRAT1F DE LA FLANDRE ORIENTALE, dln. 44-58 (1838-
1845). Gand, Vanryckegem-Hovaere; dln. 60-64 (1846-1848). Gand, Vanden 
Branden-De Schuyter. 
Het bedrag dat binnen het provinciale budget jaarlijks voorzien werd 
voor de beurzen, vindt men in dl. 44, p. 218; dl. 46, p. 572; dl. 48, 
p. 578; dl. 50, p. 532; dl. 52, p. 452, dl. 56, p. 612-613; dl. 58, 
p. 736; dl. 60, p. 730; dl. 62, p. 664; dl. 64, p. 810. Deel 54 ont
breekt. 

(10) Uit: RAPPORTS SUR LA VILLE DE GAND, 1839-1849. Gand, C. Annoót-Braeckman. 

(11) A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraatsdiensten. 
Dozen 1-9 (1806-1850), 3100: staatsbeurzen. 

(12~ P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1836-1839; 1839-1843, 1848-1850. 
Het register 1843-1848 ontbreekt. 

(13) A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraats
diensten. Dozen 1-9 (1806-1850), 3101: provinciale beurzen. 
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(14) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 40 (1836-1837), p. 314 (21. 
10.1837); nr. 41 (1838), pp. 43-46 (7.3.1838); nr. 42 (1839), pp. 60-61 
(2.4.1839), p. 99 (9.7.1839); nr. 43 (1840), p. 51 (1.6.1840), p, 109 
(5.9.1840); nr. 44 (1840-1842), p. 45 (10 .4.1841), p. 74 (3.7.1841), 
p. 149 en p. 154 (16.3.1842); nr. 45 (1842), pp. 43-44 (12.11.1842), 
p. 49 (29.11.1842), p. 111 (3.5.1843); nr. 46 (1843-1844), p. 11 (28. 
10 .1843), pp. 98-101 (30.5.1844), p. 126 (26.10. 1844); nr. 47 (1844-
1845), p. 80 (12.7.1845), p. 97 (16.8 .1845 ); nr. 48 (1845-1847), p. 27 
( 25 .3.1846), p. 144 (20.2.1847); nr. 49 (1847-1848), p. 33 (5.6.1847); 
nr. 50 (1848-1849), p. 4 (5.10.1848), p. 50 (31.3.1ê49), p. 97 (11.8.1849). 

(15) A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraatsdiensten. 
Dozen 1-9 (1806-1850), 3102: stadsbeurzen. 

(16) A.R.U.G. 601/1: Notulen Faculteitsraad Geneeskunde 1838-1848 (24.1.1844). 
We halen hier een voorbeeld aan van hoe enkele beurs aanvragen besproken 
werden in de faculteitsraad. 

(17) P.R.A.B. Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr. 23: En- , 
seignement, nr. 3396, nr. 3398, nr. 3400, nrs. 3402-3405. 
S.A.G. Modern Archief U-XX: Universiteit en burgerlijke genieschool , U5bl: 
Universitaire beurzen (2 dozen doorgenomen). . 

(18) In deze bijlage treft de lezer 3 maal de namenlijsten aan van de onder
zochte studenten. Via deze lijsten hebben we gepoogd zoveel mogelijk in
formatie weer te geven die we verzamelden. Naast de naam en de voornaam 
van elke student vindt men achtereenvolgens terug: de geboorteplaats en
datum, de leeftijd bij de aanvang van de studies aan de R.U.G., het aan
vqngsjaar en het laatste jaar van de studies, het. beroep van de vader, de 
gekozen studierichting, het al of niet afgestudeerd zijn, de latere functie 
van de beursstudent, het aantal jaren dat de jongeman een bepaalde over
heidssubsidie kunnen genieten heeft. Wat betreft de latere functie van de 
student dient vermeld te worden dat op dit aspect geen systematisch on
derzoek is verricht. Toch menen we dat de gegevens die we in ons bezit 
hebben, te belangrijk zijn om onvermeld te laten. 

(19) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 40 (1836-1837), p. 229 (7.8.1837). 
Tijdens deze zitting werd bepaald dat de stadstoelagen zouden toegekend 
worden tussen 15.9 en l.I. en tussen 15.3. en 1.5. 

(20) Zie 3.1. Studiebeurzen van overheidswege: de evolutie van 1836-1849. 

(21) Van een 20-tal studenten is de 'nodige informatie reeds voorhanden in 
het A.R.U.G . Het betreft hier nl. die beursgenieters die tijdens 'de pe
riode 1836-1846 als student waren ingeschreven in de "Ecole Spéciale du 
Génie Civil" te Gent. In het kader van 150 jaar ingenieursopleiding aan 
de R.U.G. (1835-1985) deed A.M. Simon-Van der Meersch immers een onder
zoek naar de jongemannen die tijdens de eerste 10 academiejaren inge
schreven waren in deze Speciale School. 
Cf. SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M., 150 jaar ingenieursopleiding aan de R.U.G. 
(1835-1985). R.U.G., 1985. p. 37. 
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(22) A.R.U.G. 4A4/4: Alfabetische registers van de ingeschreven studenten. 
We nemen deze registers door voor de bestudeerde periode nl. 1836-
1849. 
A.R.U.G. 4A4/5: Alfabetische registers van de ingeschreven studenten 
in de faculteit van Wetenschappen en de Rechtsgeleerdheid 1838-1839. 

(23) A.R.U.G. 4A4/1 en 4A4/2: Inschrijvingsregisters. Ook deze worden door
gekeken voor de jaren 1836-1849. 

(24) Cf. supra aant. 17. 

(25) 

(26) 

Misschien zal het de lezer opvallen dat we ter illustratie veel kopieën 
geven van materiaal dat we aantreffen in het P.R.A.B. Dit kan om volgen
de redenen verklaard worden. Om te beginnen werd hier de meeste informa
tie teruggevonden. Ten tweede konden we in dit archief zonder problemen 
kopieën laten nemen. In het S.A.G. daarentegen ging dit gepaard met een 
schriftelijke aanvraag. In het A.R.A.B. tenslotte treffen we haast geen 
info aan. Bijgevolg: ook geen kopieën uit dit archief. 

Uit: ANNALES DES UNIVERSITES DE BELGIQUE, ou recueil contenant les lois, 
arrêtés et règlements relatifs à 1 'enseignement supérieur, les mémoires 
couronnés aux concours universitLiires, et d'autres documents académiques. 
Bruxelles, Th. Lesigne, 1842, dl. I, p. 3. 

(27) Cf. supra aant. 21. In deze publikatie wordt het belang van de Speciale 
School voor de R.U.G. in de verf gezet. 

(28) Uit: ANNALES DES UNIVERSITES DE BELGIQUE, dl. 1 (1842), pp. 11-14. ; 

(29) Cf. supra p. 13. 

(30) Uit: SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M., 1985, op cit., pp. 24-27. 

(31) A.R.U.G. 4A4/12: Alfabetisch register van de examenuitslagen 1835-1850. 
A.R.U.G. 4A4/14: Registers van de examenuitslagen per faculteit. Facul
teit van de Rechtsgeleerdheid 1817-1935. 

(~,2) A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraatsdiensten. 

(33) 

(34) 

Dozen 1-13 (1806-1854), 303: examenuitslagen. 

Bij het raadplegen van het Belgisch Staatsblad, nemen we een steekproef. 
We kiezen 2 willekeurige jaren uit en zoeken vervolgens naar examenuit
slagen rond de periode van de zittijden (maart, april en augustus, sep~ 
tember). We stàten echter alleen op examenprogramma's. 

Uit: ANNALES DES UNIVERSITES DE BELGIQUE, 1842, dl. I, p. 22, art. 4: 
"Les cours sant distribués dans les programmes, et les leçons sont don
nées de manière que les étudiants puissent, dans chaque faculté, suivre 
indistinctement les cours des professeurs ou ceux des agregés, et ache
ver 1 eurs études en trol s années". 
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(35) Zie 2.1.2. Geografische en sociale afkomst van de beursstudenten. 

(36) Voor de geraadpleegde notulen van de faculteitsraden verwijzen we 
naar de bibliografie. 

(37) In het A.R.U.G. vinden we deze gegevens terug in de ingekomen en uit
gaande briefwisseling van de rectoraatsdiensten (4A4/2). 

(38) Ter illustratie halen we een brief aan waaruit dit kan blijken: A.R.U.G. 
4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraatsdiensten. Doos 
9 (1849-1850), 3100: staatsbeurzen (brief van 21.5.1850). 

(39) Zie 2.1.1. Aantal en identificatie van de beursstudenten. 

(40) Voor de vermelde werken van J. Sauveur, L. Beckers en J.B. Nothomb 
(rapporten aan de Kamer) verwijzen we naar de bibliografie. 

(41) Zie bijlagen 4-7. 

(42) Uit: DE BELOER, J., Beroep of bezit als criterium voor de sociale door
snede. Een aanzet tot uniformjsering van reconstructiemethoden. In: Tijd
schrift voor sociale geschiedenis, VIII, okt. 1976, 6, p. 262. 
En zelfs met dergelijke bronnen voorhanden blijkt het geen gemakkelijke 
klus te zijn om een bezitshiërarchie op te stellen. Dit moge blijken uit 
de woorden van Dr. J. De Selder, die in hetzelfde artikel aanhaalt (p. 275): 
"Geen enkele bezitsbron is opgebouwd voor de historicus, die de verhou
ding wil bepalen ten opzichte van het werkelijke bezit". 

(43) Voor verdere informatie rond deze problematiek verwijzen we naar het reeds 
geciteerde artikel van Dr. J. De Selder. 

(44) DE SELDER, J., op cito (mondelinge getuigenis). 

(45) Uit: DE BELOER, J., 1976, p. 258. 

(46) Cf. supra aant. 42. 
DE BELOER, J., PREVENIER, W., VANDENBROEKE, C .• Sociale mobiliteit en 
sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late Middeleeuwen 
tot de 20ste eeuw. In: Studia Historica Gandensia, nr. 257, Gent, 1983. 
DE SPAEY, S., Sint-Barbara 1833-1914~ Onuitgegeven licentiaatsverhande
ling, R.U.G., 1982. 
VAN RENTERGHEM, V., Het belang van Gent voor de universiteits- en stu
diekeuze van de Brugse studenten (1817-1914). Gent, archief R.U.G., 1986 
(Uit het verleden van de R.U.G., nr. 23). 

(47) SlEGEL, S., Nonparametrie statistics for the behavioral sciences. London, 
McGraw-Hill Kogakusha, 1956 

(48) Cf. supra nrs. 4.5, 6.3, 6.4. 

(49) Ter illustrati,e: bij koninklijk besluit van 31 oktober 1836 werd bepaald 
~at aan 19 studenten een staat~beurs zou verleend worden voor het jaar 
1837. Deze verordening ging van kracht vanaf 1 januari 1837. 
Uit: A.R.U.G. 4A2/4: Ingekomen en uitgaande briefwisseling, rectoraats
diensten. Doos 1 (1806-1837), 3100: staatsbeurzen. 
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(50) Een overzicht van de jaarlijkse verdeling van de staatstoelagen onder 
de 4 universiteiten vindt de lezer in: SAUVEUR, J., 1880, pp. 702-703. 

(51) Uit: WITTE, E. & CRAEYBECKX, J., Politieke geschiedenis van België sinds 
1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Antwerpen, Standaard, 
1983. 

(52) Zie hoofdstuk I: Oe wetgeving (1836-1849). 

(53) Deze cijfers vinden we terug in: BECKERS, L., L'enseignement supérieur 
en Belgique, population detaillée des quatre universités Belges de 
1835-1836 à 1902-1903. Bruxelles, A. Castaigne, 1904, p. 653. 

(54) Zie hoofdstuk I: Oe wetgeving (1835-1849). 

(55) Uit: SIMON-VAN OER MEERSCH, A.M., 1985, op cit., p. 37. 

(56) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, p. 37 (15.7.1840); 
p. 1 (16.7.1840). 

(57) Ter illustratie verwijzen we naar de woorden die provincieraadslid 
Balliu uitsprak in de zitting van 19.7.1843. Zie hoofdstuk I: Oe wetgeving 
(1835-1849). ' 

(58) Zie hoofdstuk I: De wetgeving (1835-1849). 

(59) Uit: NOTHOMB, J.B., 1844, dl. 11, p. 1170. 

(60) P.R.A.B. Provincieraad: processen-verbaal 1839-1843, p. 1 (16.7 .1840). 

(61) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 40 (1836-1837), p. 229 (7.8.1837). 

(62) Dit kunnen we gemakkelijk afleiden uit een eerste reeks fiches waarop we 
alle informatie verzamelden m.b.t. de 3 beurzen. Zie 2.1.1. 

(63) Cf . supra. 

(64) Uit: VANDENBROEKE, C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Beveren, 
Orbis en Drion uitgevers, 1981. 

(65) Zie hoofdstuk I: Oe wetgeving (1836-1849). 

(66) Cf. supra aant. 64, p. 128. 

(67) Onder de burgerij verstaan wij hier: de vrije beroepen, de groothande
laars en de eigenaars/renteniers. Oe hogere ambtenaren worden er niet 
in opgenomen omdat we deze groep apart wilden onderzoeken (zie 2.2.2.b.). 

(68) Cf. supra aant. 64, p. 31. 

(69) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen, nr. 46 (1843-1844), pp. 99-101 
(30.5.1844). 
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(70) Uit: SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M., 1985, p. 38. 

(71) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen. nr. 40 (1836-1837), p. 228 
(7.8.1837). 

(72) Uit: DE SPAEY, S., 1982, p. 126. 
Naast deze studie werd ook een verhandeling gewijd aan het Koninklijk 
Atheneum te Gent. Jammer genoeg b~gon dit onderzoek pas vanaf het jaar 
1850. Een studie over de voorgaande periode had interessante gegevens 
kunnen opleveren m.b.t. die beursstudenten die in het atheneum hun voor
opleiding genoten hadden. We halen hier de studie aan van DAEM, J., Konin
klijk Atheneum Gent 1850-1914. R.U:Go; onuitgegeven licentiaatsverhande
ling, 1984. 

(73) Cf. SIMON-VAN DER MEERSCH. A.M .• 1985. p. 37. 

(74) Cf. DEPAEPE, M., De toelatingsvoorwaarden tot de universiteit in België. 
Een historisch overzicht. In: Onze Alma Mater. XXXIX, 1985, 2, pp. 120-
150. 

(75) S.A.G. C 11: Gemeenteraadsverslagen. nr. 46 (1843-1844). pp. 99-101 (30. 
5. 1844). 

(76) Cf. SIMON-VAN DER MEERSCH, A.M .• 1985. p. 38. 

(77) Uit: ANNALES oDES UNIVERSITES DE BELGIQUE. ~842. dl. I, p. 8. p. 16, 
p. 52, p. 63. 

(78) Cf. supra, pp. 103-117. 

(79) Uit: SIMON, F., De Belgische leerkracht lager onderwijs en zijn beroeps· 
vereniging 1857-1B95. Gent, Centrum voor de studie van de historische 
pedagogiek, 1983, p. 30. 

(80) Zie 3.4, Hoe de professoren de studenten beoordeelden. 

(BI) Zie 3.1.2. Het aantal cumulaties van studiebeurzen. 

(82) Wegens een gebrek aan bronnenmateriaal kunnen we van de beursstudenten 
uit deze periode niet nagaan wie er een kot huurde in Gent en wie er 
pendelde. De eerste inschrijvingsregisters die de verblijfplaats van de 
student vermelden, lopen maar vanaf het jaar 1849. Deze registers kunnen 
geraadpleegd worden in het A.R.U.G. 

(B3) Ter illustratie pikken we er een voorbeeld uit. Aan beursstudent A. Wallem 
werd in november lB46 uitstel van betaling toegestaan tot hij een stads· 
toelage zou ontvangen. 
Uit: A.R.U.G. 601/1: Notulen Faculteitsraad Geneeskunde 1838-1848 
(25.11.1846). 
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(84) 

(85 ) 

De wet van 1835 $tipuleerde dat van staatswege 8 gouden medailles ter 
waarde van 100 fr. ter beschikking werden gesteld. Studenten van de 4 
universiteiten konden aan de universitaire wedstrijden deelnemen, die 
aan een uitreiking van de medailles vooraf gingen. 
Jaarlijks werden ook 6 reisbeurzen voorzien voor doctors die met uit
muntendheid afstudeerden. Dit zou deze laatsten de kans bieden om op 
staatskosten verder te studeren in het buitenland. 
Uit: ANNALES DES UNIVERSITES DE BELGIQUE, 1842, dl. I, pp. 10~11. 

Het is vanzelfsprekend dat niet.in elk dossier deze documenten werden 
aangetroffen. Onvolledigheid enerzijds en individuele verschilpunten 
anderzijds kenmerkten.deze informatie. 
We geven enkel een.beeld weer van die zaken die in de dossiers ooit 
werden teruggevonden. 

(86) Tijdens de onderzochte periode moesten de studenten hun examens afleggen 
voor een centrale examencommissie te Brussel. 

(87) We verwijzen naar bijlage 2 waarin men kopieën terugvindt van de eerste 
2 en de laatste 2 bladzijden van dit rapport. 

(88) Zie hoofdstuk I: De wetgeving (1835-1849). 

(89) Cf. supra 

(90) P.R.A.B. provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr. 23: 

(91) 

Enseignement, nr. 3404. 
Zie ook bijlage 2, blz. 155. 

. . 
P.R.A.B. Provinciaal Bestuur van Oost~V]aanderen 1830-1850. 
Nr. 23: Enseignèment, nr. 3404. Het betreft hier aanvragen voor een 
provincietoelage voor het jaar 1850. We halen deze informatie uit een 
aantal brieven .. die gestuurd werden van de universiteit naar de provin
cie en omgekeerd. 
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- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr. 23: 
Enseignement, nr. 3398: Enseignement supérieur. 
= Université: demandes de subsides (bourses) sur les fonds de la 

Province 1840-1841. 
- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr . 23: 

Enseignement, nr. 3400: Enseignement supérieur. 
= Université: demandes de subsides (bourses) sur les fonds de la 

Province 1843-1844. 
- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr . 23: 

Enseignement, nr. 3402: Enseignement supêrieur. 
= Université: demandes de subsides (bourses) sur les fonds de la 

Province 1846-1847. 
- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr . 23: 

Enseignement, nr. 3403: Enseignement supérieur. 
= Université: demandes de subsides (bourses) sur les fonds de la 

Province 1848-1849. 
- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr . 23: 

Enseignement, nr. 3404: Enseignement supêrieur. 
= Université: demandes de subsides (bourses) sur les fonds de la 
Province 1850 . 

- Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr . 23: 
Enseignement, nr. 3405: Enseignement supérieur. 
= Liquidations 1841-1850. 
= Université: bourses communales. 

Stadsarchief te Gent 
- C 11: Gemeenteraadsverslagen, nrs. 25-50 (1817-1849). 
- Modern Archief U-XX: Universiteit en burgerlijke genieschool, U5bl: 

Universitaire beurzen ( 2 dozen doorgenomen). 

Bevolkingsdiensten van verschillende Belgische gemeenten en steden en van 
e~kele buitenlandse gemeenten en steden. 

11. Gedrukte bronnen 
ANNALES DES UNIVERSITES DE BELGI QUE , ou receui l contenant les lois, arrêtés 
et rêg' ements rel a tifs à " ensei anement supér i eur, 1 es mémoi res couronnés 
aux concours un; vers ;ta1 res , et 'autres documents académi gues . Bruxelles. 
l h. Les igne, 1842, dl. 1. 
ANNALES et dócuinents parlementaires. SENAT 1848-1850. 
ANNALES parlementaires. CHAMBRE ~ES REPRESENTANTS 1844-1850. 
DISCUSSION DE LA LOl SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR du 27.9.1835 et de la loi . 
sur les jur s d'examen du 8.4.1844. rêcédê cl' un a erçu hl stor lque sur "or
ganl sa l on unl versl tal re en e glque. e'lpzl g arlS, 



DOCUMENTS parlementaires. CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1833-1849 . 
DOCUMENTS parlementaires. SENAT 1835-1850. 
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Informatiebrochure over de STUDIETOELAGEN, aangeboden door de Hoge Raad 
voor studi etoe lagen . Mlni ster ie van Vlaamse Gemeenschap, 1985. 
MEMORIAAL ADMINISTRATIEF VAN OOST-VLAANDEREN, 1817-1830. 
MEMORIAL ADMINISTRATIF DE LA FLANDRE ORIENTALE, 1830-1850 . 
Le MONITEUR BELGE, 1835. 

ue, dl. I 
~nr~~~~~.~r~u~xe~~e7s~,~e~v=ro~y=e~,~~~ 

PIERCOT, F., Etat de ,'instruction supérieure donnée aux frais de l'Etat 
(1849-1852 ) . Bruxe lles, Devroye , 1854. 
RAPPORTS SUR LA VILLE DE GAND , 1836-1850. 
SAUV~UR, J., Statisti gue générale de l'instruction publi gue en Bel gique , 
dressée d' après l es documents offi cie ls. Bruxell es, F. Hayez, 1880 . 

lIl. Literatuur 
ART,J., Les rapports triennaux sur 1 'état de l'enseigpement supérieur : 
un arrière-fond pour des recherches ultérieures sur l'histoire des élites 
belges entre 1814 et 1914, Belgische Ti j dschrift voor Nieuws te Geschiedenis, 
XVII, 1986, 1-2, pp. 187-224. 
BECKERS, L., L'ensei fnement supêrieur en Belgi gue. Code annoté des disposi
tions légales et rég ementaires, prêcêdê d'une noti ce historique sur la ma
tière. Bruxelles, A. Castaigne, 1904. 
DAEM, J., Koninkli j k Atheneum Gent 1850-1914. R.U.G.,onuitgegeven licentiaats
verhandel i ng, 1984. 
DE BELOER, J., Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede. 
Een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden, Tijdschrift voor 
social e geschiedenis , VIII, okt. 1976, 6. pp. 257-279. 
DE BELDER, J., PREVENIER, W., VANDENBROEKE. C., Sociale mobiliteit en so
ciale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late Middeleeuwen tot de 
20ste eeuw, Studia Historica Gandensi a, 257; Gent, 1983. 
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De Brug, okt. 1967, pp. 5-27. 
DE CLERCK, K., Momenten uit de geschiedenis van het Bel gisch onderwi j s. Ant
werpen, De Si kkel, 1975 . 
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geschiedenis, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, X, 1978, 10, pp. 87-115. 
DE SPAEY , S., Sint-Barbara 1833-1914. Onuitgegeven licentieverhandeling, 
R.U.G., 1982. 

DE VROEDE, M., Actuele tendensen in het onderzoek betreffende de geschi ede
nis van het onderwijs, Belgi sch Ti jdschrift voor" Nieuwste Geschiedenis, IX, 
1978, 1-2, pp. 289-303. " 
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DE VROEDE, M., Onderwijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden 1815-
ca. 1840, Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 11, Weesp, Fibula
Van Oishoeck, 1983, pp. 128-144. 
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HERMANS, R., Wat zullen we drinken? In: Knack, 16, 1986, 46. 

KLUYSKENS, P., De wet van 20 mei 1876, Hoofdmomenten uit de ont~~kkeling 
van de Gentse universiteit (1817-1967), extra-nummer van De Brug, okt. 1967, 
pp. 49-57. 
KUBORN, E., Les fondations de bourses d'études. Bruxelles, J. Lebègue et Co, 
s.d. 
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El sevi er, 19 
PLANCKE, R., Rijksuniversiteit Gent (1817-1967). Gent, R.U.G., 1967. 
SIEGEL, S., Nonpa rametric statistics for the behavioral sciences. London, 
McGraw-Hill kogakusha, 1956. 

150 jaar ingenieursopleiding aan de R.U.G. 

Inventaris van het archief van de R.U.G. (1817-

VANDENBROEKE, C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Beveren, Orbis 
en Orion Uitgevers, 1985. 
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BIJLAGE 2: Een bladzijde uit het rapport (zomer 1849) van de Permanente 
Deputatie van Dost-Vlaanderen, gericht aan de provincieraad, 
waarin informatie wordt verstrekt over de studenten van de 
R.U.G. die in 1849 een provinciale beurs ontvingen. 

BRON: P.R.A.B. Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. 
Nr. 23: Enseignement, nr. 3398. 
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Samenvattend rapport van de Rector van de R.U.G. waarin aan de Permanente Deputatie 
van Oost-Vlaanderen een advies wordt verstrekt ~.b.t. die studenten die een provin
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BRON P.R.A.B. Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 1830-1850. Nr.23 
Enseignement, nr: 3403. 
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Tabel 4.1: 
Het. aantal toegekende staats-, provincie- en stadsbeurzen ; het totaal aantal toegekende 
studiebeurzen ; het aantal studenten die 2 studiebeurzen ontvingen ; het totaal aantal 
beursstudenten ; het percentueel aandeel van de beursstudenten in het totaal aantal 
ingeschreven studenten aan de R.U.G. (1836-1849). 

1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 

Aantal toegekende 20 19 18 11 14 16 16 17 17 17 13 13 staatsbeurzen 

Aantal toegekende / I 10 17 23 35 35 30 28 35 34 27 provinciebeurzen 

Aantal' toegekende I I 46 46 44 52 54 51 49 40 44 46 stadsbeurzen 

Totaal aantal toegekende 20 19 74 74 81 103 105 98 94 92 91 86 beurzen 

Aantal studenten die I I 6 2 2 7 6 7 10 9 11 12 2 beurzen ontvingen 

Totaal aantal 21* 19 68 72 79 96 99 91 B4 B3 BO 74 beursstudenten 

Totaal aantal ingeschreven 372 29Q 292 290 326 343 357 347 357 348 322 342 studenten aan de R.U.G. 

% beursstudenten op het 
6 7 23 25 24 28 2B 26 24 24 25 22 totaal aantal ingeschreven 

studenten aan de R.U.G. 

* . ' 1 beurs werd verdeeld onder 2 studenten 

1848 1849 

11 14 
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44 41 

89 89 
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Fi guur 4,.3: 
Het totaal aantal toegekende studiebe0rzen ; het aantal studenten die 2 studiebeurzen 
ontvingen; het totaal aantal beursstudenten aon de n.u.G. (IU36-1U49). 

c:> ..... 
c... 
r 
3:> 
In 
rn 
~ 

.... 
0"1 
W 



1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 

100 

90 

80 

70 

60-

50 / .--.. . .../ ~--""- ..... .. 
40 

30 

20 

,~----~---~ ~,-----, ,-----
",'" --.._- ~,.,"" '.....,' " --.... '..... ",. ,,,,.; ,,"" 

" 

10 

...... ,; 
,~.;~-:.: ............................................................... -........... -............. -... . 

Aantal toegekende staatsbeurzen .............. 
Aantal toegekende provinciebeurzen --------
Aantal toegekende stadsbeurzen • • 
Totaal aantal toegekende beurzen 

Figuur 4.2: . Het aantal toegekende staats-, provincie- en stadsbeurzen het totaal aantal toegekende 
studiebeurzen aan studenten van de R.U.G. (1836-1849). 
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Figuur 4.5: 

------
Het percentueel aandeel van de beursstudenten in het totaal aantal ingeschreven 
studenten aan de R.U.G. (1836-1849). 
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Tabel 5.1 

Staatsbeurzen 

Provinciebeurzen 

. 

Stadsbeurzen 

Het aantal studenten aan de R.U.G. die voor de eerste maal een staats-, provincie-
of stadsbeurs ontvingen in vergelijking met het aantal studenten aan de R.U.G. die 
voordien reeds respectievelijk een staats-, provincie- of stadsbeurs ontvangen hadden 
(1837-1849). 

1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 

N(*l) 2 7 1 4 8 3 4 4 6 5 6 3 

0(*2) 17 9 10 10 8 13 13 13 11 8 7 8 

Totaal 19 18 11 14 16 16 17 17 17 13 13 11 

N / / 8 B 18 7 9 6 8 11 7 13 

0 / / 9 15 17 28 21 22 27 23 20 21 

Totaal / / 17 23 35 35 30 28 35 34 27 34 

N / / 13 16 14 16 10 13 10 19 15 15 

0 / / 33 28 38 38 41 36 30 25 31 29 

Totaal / / 46 44 52 54 51 49 40 44 46 44 

(*1) Aantal studenten die voor de eerste maal de vermelde beurs ontvingen 

(*2) Aantal studenten die voordien reeds de vermelde beurs ontvingen 
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BIJLAGE 5: 
Figuur 5.2: Het aantal studenten aan de R.U.G. die voor de eerste maal 

een staats-, provincie- of stadsbeurs ontvingen in vergelij king 
met het aantal studenten aan de R.U.G. die voordien reeds res
pectievelijk een staats-, provincie- of stadsbeurs ontvangen 
hadden (1837-1849). 
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1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 

Het aantal beurzen dat jaarlijks 
voorzien werd binnen het 35 25 25 35 35 35 35 35 35 35 
próvinciaal budget 

Aantal,provinciebeurzen 
. toegekend aan studenten 10 17 23 26 23 20 19 24 26 22 

van Oost-Vlaanderen 

Aantal provinciebeurzen 
toegekend aan studenten / / / 9 12 10 9 11 8 5 
van buiten Oost-Vlaanderen 

Totaal aantal toegekende 
provinciebeurzen per jaar 10 17 23 35 35 30 28 35 34 27 

Tabel 6.1.: Het aantal provinciebeurzen aan Oostvlaamse studenten van de R.U.G. toegekend versus 
het aantal provinciebeurzen aan studenten van de R.U.G., afkomstig van buiten Oost
Vlaanderen, toegekend (1838-1849). 
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BIJLAGE 6: 
Figuur 6.2: Het aantal provinciebeurzen aan Oostvlaamse studenten van de 

R.U.G. toegekend versus het aantal provinciebeurzen aan stu
denten van de R.U.G., afkomstig van buiten Oost-Vlaanderen 
(1838-1849). 
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BIJLAGE 6: 

Tabel 6.3: Het aandeel van Oostvlaamse. Westvlaamse, Henegouwse en overige 
studenten in het totaal aantal studenten van de R.U.G. die. ooit 
een provincietoelage kregen tijdens de periode 1836-1849. 

PROVINCIEBEURS 
1 2 

1 ~ 
u 

2~ 
>-

3 ~ c.. 

4 

j 

I 83 

: 34 
I 24 
I 
I 48 

I 
Tot. :189 

PROVINCIEBEURS 
1: geen beurs 
2: beurs 

PROVINCIE 
1: Oost-Vlaanderen 
2: West-Vlaanderen 
3: Henegouwen 
4: Overige 

75 
15 
13 
11 

114 

DF= 3 CHI-KWADRAAT= 16.7052 
CONTINGENTIECOEFFICIENT= .2286 

ER IS EEN SIGNIFICANT VERSCHIL 

Tot. 

158 
49 
37 
59 

303 

ER IS MINDER DAN 0,1% KANS DAT DE GEGEVENS AAN HET TOEVAL TE DANKEN ZIJN. 



Tabel 7.1 _ Het aantal toegekende overheidssubsidies van 200 Fr., 300 Fr. en 400 Fr. aan studenten 
van de R.U.G. (1836-1849), en de bedragen besteed aan deze subsidies. 

1836 1837 1838 1839 1840 18~1 1842 1843 1844 1845 . 1846 1847 1848 1849 
. .-

Aantal toegekende 
/ ! 22 19 18 28 33 29 30 21 22 24 24 29 stadsbeurzen van -200 Fr. 

- Bedrag - / ! 4400 3800 3600 5600 6600 5800 6000 4200 4400 4800 4800 5800 

Aantal toegekende 
/ / 24- 27 26 24 21 22 19 19 22 22 20 12 stadsbeurzen van 400 Fr. 

- Bedrag - ! / 9600 10800 10400 96QO 8400 8800 7600 7600 8800 8800 8000 4800 

Totaal aantal toegekende 
stadsbeurzen ! / 46 46 44 52 54 51 49 40 44 46 44 41 

- Bedrag - ! / 14000 14600 14000 15200 15000 14600 13600 11800 13200 13600 12800 10600 

Aantal toegekende 20 19 18 11 14 16 16 17 17 17 13 13 11 14 staatsbeurzen 

- Bedrag - 8000 7600 7200 4400 5600 6400 6400 6800 6800 6800 5200 5200 4400 5600 

Aantal toegekende ! ! 17 28 34 34 provinciebeurzèn 10 23 35 35 30 35 34 27 

- Bedrag - ! / 3000 5100 6900 10500 10500 9000 8400 10500 10200 8100 10200 10200 
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Figuur 7.3: De bedragen besteed aan de staats-, provincie- en stadsbeurzen aan studenten van de 
R.U.G. (1836-1849). 
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BIJLAGE 8.a Een illustratie van de 3 bestanden, gecreëerd met het oog 
op een machinale verwerking van de persoonlijke gegevens 
van elke beursstudent aan de R.U.G. (1836-1849). 

Eerste bestand: Geboorteplaats en -datum + studiegegevens 

VOLGNUMMER 
NAAM & VOORNAAM 
GEBOORTEPLAATS 
POSTNUMMER 
PROVINCIE 
GEBOORTEDATUM 

. STUDIEINST. 1 
PLAATS 
POSTNUMMER 
STUDIEINST. 2 
PLAATS 
POSTNUMMER 
FACULTEIT 
LEEFTIJD AANVANG 
START JAAR UNIV. 
SLOTJAAR UNIV. 
AFGESTUDEERD 
LATERE FUNCTIE 

11 
BARTHELS JOSEPH 
HASSELT 
3500 
8 
07.08.1826 
1 
HASSELT 
3500 
? 
? 
? 
R 
17 
42 
49 
? 
? 

Tweede bestand: Gezinssituatie en financiële toestand 
VOLGNUMMER 
NAAM & VOORNAAM 
BEROEP VADER 
BURG. STAND VADER 
BEROEP MOEDER 
BURG. STAND MOEDER 
AANTAL KINDEREN 
PLAATS STUDENT 
FIN. TOEST. OUDERS 
FIN. TOEST. STUDENT 

11 
BARTHELS JOSEPH 
HB PRES. RECHTB. 1 AANL. 
1 
HV 
1 
8 
5 
2 
/ 

Derde bestand: De studiebeurzen van de student 
VOLGNUMMER : 11 
NAAM & VOORNAAM : BARTHELS JOSEPH 

STB 
400 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

PB 
300 

43 
44 
45 
46 
/ 
/ 

SDBl 
200 

/ 
/ 
/ 
I 
/ 
/ 

S082 
400 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 
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BIJLAGE 8.b CODEBOOK: Verklaring van de codes, gebruikt bij het invoeren 
van de persoonlijke gegevens van elke beursstudent aan de 
R.U.G. (1836-1849). 

~~r~~~_e~~~~~Q~_§~eQQr~~El~~!~_~~_:Q~!~_±_~~~Qi~9~9~Y~~~ 

Y~ri~e~l~ ~QQ~ 
Provincie waar de student geboren is 
- Oost-Vlaanderen 1 
- West-Vlaanderen 2 
- Henegouwen 3 
- Namen 4 
- Antwerpen 5 
- Brabant 6 
- Luxemburg 7 
- Limburg 8 
- Luik 9 
- Groot-Hertogdom Luxemburg 11 
- Frankrijk 12 
- Nederland 13 
- Duitsland 14 
- Onbekend ? 

Studieinstelling 1: instelling waar de student 
studeerde vlak voor de R.U.G. 
- College 1 
- Atheneum 2 
- Privaat onderwijs 3 
- Andere universiteit 4 
- Andere ; nste 11 i ng (bv. stadsschool) 5 
- Onbekend ? 

Stud;einstelling 2: waar de student middelbare 
studies deed vlak voor studieïnstelling 1 
- College 1 
- Atheneum' 2 
- Privaat onderwijs 3 
- Andere univers; te; t 4 
- Andere instelling 5 
- Onbekend ? 

Faculteit: eindbestemming van de student 
- Geneeskunde ' 
- Rechtsgeleerdheid 
- Letteren en Wijsbegeerte 
- Wetenschappen 
- Speciale School 
- Onbekend 

G 
R 
P 
W 
C 
? 
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BIJLAGE 8.b 
Start jaar aan de R.U.G. 
- 1836-1837 
- 1837-1838 
- 1838-1839 
- 1839-1840 

- 1848-1849 
- Onbekend 

Slot jaar aan de R.U.G. 
- 1836-1837 
- 1837-1838 
- 1838-1839 
- 1839-1840 

- 1848-1849 
- Onbekend 

Afgestudeerd zijn (aan de R.U.G.). 
- Afgestudeerd 
- Niet afgestudeerd 
- Onbekend 

I~~~Q~_~~~~~QQ~_§~fiQ~~i~y~~i~_~n_fin~n~i~l~_!Q~~~~~~ 

Y!!!:i!!~~l~ 

Beroep van de vader (van de beursstudent). 
gevonden in het dossier 
- Zonder beroep 
- Vrij beroep 
~ Groothandelaar 
- Kleinhandelaar 
- Hogere ambtenaar & bediende 
- Lagere ambtenaar & bediende 
- Landbouwer 
- Ambachtsman 
- Arbeider 
- Varia 
- Onbekend 

Beroep van de vader (van de beursstudent), 
uit de geboorteakte 
- Zonder beroep 
- Vrij beroep 
- Groothandelaar 
- Kleinhandelaar 
- Hogere ambtenaar & bediende 
- Lagere ambtenaar & bediende 

36 
37 
38 
39 

48 
? 

37 
38 
39 
40 

49 
1 

A 
N 
1· 

ZB 
VB 
GH 
KH 
HB 
LB 
LA 
AM 
AR 
VA 
? 



BIJLAGE 8.b 

- Landbouwer 
- Ambachtsman 
- Arbeider 
- Varia 
- Onbekend 

Burgerlijke stand van de vader (van de 
beursstudent) 
- Gehuwd 
- Weduwnaar 
- Overleden 
- Onbekend 

Beroep van de moeder (van de beursstudent) 
gevonden in het dossier 
- Huisvrouw 
- Zonder beroep 
- Vrij beroep 
- Kleinhandelaarster 
- Vrouw die een ambacht beoefent 
- Onbekend 

Beroep van de moeder (van de beursstudent) 
uit de geboorteakte) 
- Huisvrouw 
- Zonder beroep 
- Vri j beroep 
- Kleinhandelaarster 
- Vrouw die een ambacht beoefent 
- Onbekend 

Burgerlijke stand van de moeder (van de 
beurss tudent) 
- Gehuwd 
- Weduwe 
- Overleden 
- Onbekend 

Aantal kinderen 
- 1 kind 
- 2 kinderen 
- 3 kinderen 

- 15 kinderen 
- Onbekend 

Plaats van de beursstudent in de kinderrij 
- Oudste 
- 2de 
- 3de 

- Onbekend 

1 
2 
3 
? 

HV 
ZB 
VB 
KH 
AM 
? 

1 
2 
3 
? 

1 
2 
3 

15 
? 

1 
2 
3 

? 

177 
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BIJLAGE 8.b 

Financiële toestand van de ouders 
(van de beursstudent) 
- Geen inkomen 1 
- Enkel inkomen uit beroep 2 
- Inkomen uit beroep + bezit 3 
- Enkel inkomen uit bezit 4 
- Erfenis 5 
- Pensioen . 6 
- Vari a (bv. steun van een vreemde) 7 
- Student voorziet zelf in eigen levensonderhoud / 
- Onbekend ? 

Financiële toestand van de beursstudent 
- Geen inkomen 1 
- Enkel inkomen uit beroep 2 
- Inkomen uit beroep + bezit 3 
- Enkel inkomen uit bezit 4 
- Erfenis 5 
- Varia (bv. steun van een vreemde) 7 
- Ouders voorzien in het levensonderhoud van de 

student; deze laatste is volledig afhankelijk 
van zijn ouders: / 

- Onbekend ? 

Y!!ri!!~~l~ 

STB (staatsbeurs: 400 fr.) 
- een staatsbeurs ontvangen in 1836 
- een staatsbeurs ontvangen in 1837 
- een staatsbeurs ontvangen in 1838 

- een staatsbeurs ontvangen in 1849 
- geen staatsbeurs ontvangen 

PB (provinciebeurs: 300 fr.) 
- een provinciebeurs ontvangen in 1836 
- een provinciebeurs ontvangen in 1837 
-. een provinciebeurs ontvangen in 1838 

- een provinciebeurs ontvangen in 1849 
- geen provinciebeurs ontvangen 

SOB1 (stadsbeurs: 200 fr.) 
- een stadsbeurs ontvangen in 1836 
- een stadsbeurs ontvangen in 1837 
- een stadsbeurs ontvangen in 1838 

36 
37 
38 

49 
/ 

36 
37 
38 

49 
I 

36 
37 
38 
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- een stadsbeurs ontvangen in 1849 
- geen stadsbeurs ontvangen 

SDB2 (stadsbeurs: 400 fr.) 
- een stadsbeurs ontvangen in 1836 
- een stadsbeurs ontvangen in 1837 
- een stadsbeurs ontvangen in 1838 

- een stadsbeurs ontvangen in 1849 
- geen stadsbeurs ontvangen 

49 
I 

36 
37 
38 

49 
I : 

179 
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BIJLAGE 9: Geografische herkomst van de beursstudenten aan de R.U.G. 
(1836~1849). 

.'. .. 
• o , ...... . 

o •• •• 0···· • 
o o • • 0 

1 student 

• 0 

: 0"· 
o 

• 2 studenten 

o 3 - 10 studenten 

o 11 - 15 studenten 

• 74 studenten 

• . 
o 

• 

o 

• 
o 

.0 

• 
• 

o 
'0 

• 

'. 

Figuur 9.a: Oe geboorteplaatsen van de beursstudenten aan de R.U.G. (1836~ 
1849), een geografische spreiding op de kaart van België. 
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BIJLAGE 9 
Tabel 9.b: Het aantal beursstudenten per geboorteplaats die voorkomt 

binnen de populatie beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849). 

DOORNIK 
MECHELEN 
TORHOUT 
KRUIBEKE 
OOST AKKER 
WICHELEN 
? 
THUIN 
HASSELT 
PETIT-RECHAIN 
FLOREFFE ? 
VERVIERS 
ST-MARTENS-LIERDE 
EVERGEM 
GENT 
CHARLEROI 
OUDENAARDE 
LOTENHULLE 
DEINZE 
HOBOKEN 
BIERBEEK 
WAARSCHOOT 
NIJVEL 
RONSE 
FRMNES-LEZ-BUISSENAL 
ARDOOIE 
LOCHRISTI 
BRUSSEL 
AARLEN 
WETTEREN 
NAMEN 
LIER 
SENEFFE 
ATH 
STADEN 
BOEKHOUTE 
HAZEBROUCK ? 
OOIKE 
ETTELBRUCK 
GENT ? 
PERUWELZ 
LEDEBERG 
LOKEREN 
HARELBEKE 
ST-LIEVENS-HOUTEM 
ANTWERPEN 
OPHASSELT 
MELDEN 
EMINES 
TISSELT 
LEUVEN 
AVELGEM 
POPERINGE 
BRUGGE 

11 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
74 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
13 
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Tabel 9.b 

ASSEN EDE 2 
HENSIES 1 
GERAARDSBERGEN 2 
DESTELBERGEN 1 
TIELT 3 
KOOLSKAMP 1 
HEERLEN 1 
DENDERHOUTEM 1 
ARMENTIERES 1 
LUIK 1 
IEPER 5 
EEKLO 1 
BRUYELLE 1 
HEESTERT 1 
CELLES-MOLENBAIX 1 
TAINTIGNIES 1 
CHIEVRES 1 
CANTELEU 1 
NEVELE 2 
OOSTERZELE 2 
ST-JANS-MOLENBEEK 1 
MENEN 2 
VILLE-EN-HESBAYE 1 
BETTEMBOURG 1 
RUIEN 1 
LEUGNIES 1 
DRONGEN 1 
AALST 5 
GERIN 1 
LESSINES 1 
REET 1 
GEERTRUIDENBERG 1 
KAMPENHOUT 1 
KORTRIJK 2 
OOSTENDE 2 
HENSIES ? 1 
HOLLLAIN ? 1 
LEDE 1 
WAVER 2 
WORTEGEM-PETEGEM 1 
FRAMERIES 1 
AIX-LA-CHAPELLE 1 
ROUX 1 
NIEUWPOORT 1 
ZELZATE 1 
WARISOULX 1 
HOEGAARDEN 1 
NINOVE 1 
LAARNE 1 
DINANT 1 
ZELE 1 
ELLEZELLES 1 
BRETNACH ? 1 
GOSSELIES 1 
HOUTAIN-LE-VAL 1 
KRUISHOUTEM 1 
REKKEM 1 
LUXEMBURG 2 
GELDROP 1 



Tabel 9.b 

FELUY 
ELSEGEM 
SCHELLEBELLE 
DIEKIRCH 
BAASRODE 
BASSEVELDE 
GERAARDSBERGEN ? 
VYNCKT 
DIKSMUIDE 
GOOIK ? 
FOLX-LES-CAVES 
MARIAKERKE 
LANDEGEM 
DENDERMONDE 
HAMME 
HEUSDEN 
NINOVE ? 
BERLARE 
SINT-NIKLAAS 
IDDERGEM ? 
DOORNIK ? 
TIENEN 
NIEUWKERKE 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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BIJLAGE 10: Sociale herkomst van de beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849) . 

Tabel 1O.a.1: Het aantal en percentage beursstudenten aan de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit de verschillende Belgische 
provincies en uit de omringende landen. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

1 158 51,80 ? 
2 49 16,07 ? 
3 37 12 , 13 ? 
4 8 2,62 ? 
5 12 3 , 93 ? 
6 19 6 , 23 ? 
7 1 . 33 ? 
8 1 , 33 ? 
9 5 1,64 ? 

11 5 1.64 ? 
12 4 1 , 31 ? 
13 3 . 98 ? 
14 1 , 33 ? 
? 2 , 66 ? 

305* 100 . 00 ? * 

Figuur 10.a.2: Het aantal beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849), 
afkomstig uit de verschillende Belgische provincies 
en uit de omringende landen. 

1 DIIIIIIiM .- 158 
2 i!!IRRII_ 49 
3 

_111 
37 

4 Iii 8 
5 - 12 
6 19 
7 I 1 
8 I 1 
9 g 5 
11 11 5 
12 • 4 
13 I 3 
14 I 1 
? I 2 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 
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Tabel 10.b.1: Het aantal en percentage beursstudenten aan de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit verschillende lagen van de 
bevolking, ingedeeld volgens beroep van de vader. 

INHOUD 

/ 
? 
AM 
AR 
GH 
HB 
KH 
LA 
LB 
VA 
VB 
ZB 

TOTAAL 

AANTAL 

4 
21 
43 

6 
20 
25 
51 
27 
64 

2 
36 

6 
305'" 

305 

PERCENTAGE 

1,31 % 
6,89 % 

14,10 % 
1,97 '7. 
6.56 % 
8,20 '7. 

16,72 % 
8,85 '7. 

20,98 '7. 
,66 '7. 

11 , 80 '7. 
1,97 % 

100,00 % ~ 

100,00 % 

Figuur 10.b.2: Het aantal beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849), af
komstig uit verschillende lagen van de bevolking, inge
deeld volgens het beroep van de vader. 

/ ij 4 

? IIlIBilI 21 
AM IImRllllHffi!iI 43 
AR $111 6 
GH !u'illfftl 20 
HB iili&iillll 25 
KH ti_ag 51 
LA ~li!i 27 
LB m-fM,III8M_ 64 
VA ! 2 
VB mHiIIIlMi! 36 
ZB lil!' 6 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 
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BIJLAGE 10 

Tabel 10.c: Het aantal Oost- en Westvlaamse beursstudenten en het overige 
aantal beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849), afkomstig 
uit 3 grote categorieën van de bevolking. 

PROVINCIE 

1 
> 1 53 c.. 
lLJ 

57 0 2 cr: 
lLJ 

3 87 co 

Tot. 197 

PROVINCIE 
1: Oost-Vlaanderen 
2: Overige 

BEROEP V. 
1: VB + GH + ZB 
2: HB + LB 

2 

36 
23 
24 

83 

3: AM + AR + KH + LA + VA 

DF=2 CHI-KWADRAAT = 8.4385 
CONTINGENTIECOEFFICIENT= .171 
ER IS EEN SIGNIFICANT VERSCHIL 

Tot. 

89 
I 
I 80 
1111 
I 
I 
I 
1280 

ER IS MINDER DAN 2% KANS DAT DE GEGEVENS AAN HET TOEVAL TE DANKEN ZIJN. 

Voor een verklaring van de gebruikte codes: zie bijlage 8.b (codebook) 
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Tabel 10.d Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849'), afkomstig uit verschillende lagen van de 
bevolking, ingedeeld volgens beroep van de moeder. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 
? 143 46,89 % 

AM 8 2,62 % 
GH 4 1,31 % 
HV 97 31,80 % 
KH 32 10 ,49 % 
LA 13 4,26 % 
VB 3 ,98 % 
ZB 5 1,64 % 

305 100,00 % 

Totaal 305 100,00 % 

Tabel 10.ê: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit gezinnen, ingedeeld volgens 
hun financiële situatie. 

/ 20 6,56 % 
0 1 ,33 % 
1 5 1,64 % 
2 95 31,15 % 
3 20 6,56 % 
4 3 ,98 % 
5 1 ,33 % 
6 7 2,30 % 
8 1 ,33 % 
? 152 49,84 % 

305 100,00 % 

Totaal 305 100,00 % 
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Tabel 10.f.1 Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit gezinnen, ingedeeld volgens 
de burgerlijke stand van de vader. 

1 
? 
3 
2 
/ 

110 
126 
62 

3 
4 

36,07 % 
41,31 % 
20,33 % 

,98 % 
1,31 % 

Tabel 10.f.2 Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit gezinnen, ingedeeld volgens 
de burgerlijke stand van de moeder. 

1 
? 
3 
2 

108 
131 

22 
44 

35,41 % 
42,95 % 
7,21 % 

14,43 % 
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BIJLAGE 10 

Tabel 1O.g: HI!t aantal en percentage bc!ursstudenten van de R.U.G. 
(1836~1849). afkomstig uit gezinnen ingedeeld volgens het 
aantal kinderen in het gezin. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

1 7 2.30 % 
2 11 3.61 % 
3 16 5,25 % 
4 12 3,93 % 
5 25 8,20 % 
6 23 7,54 % 
7 16 5,25 % 
8 21 6,89 % 
9 16 5,25 % 

10 2 ,66 % 
11 1 ,33 % 
12 2 ,66 % 
13 2 ,66 % 
15 2 ,66 % 

? 149 48,85 % 
305 100,00 % 

TOTAAL 305 100,00 % 

Tabel 1O.h: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849), ingedeeld volgens hun rang in de kinderrij. 

INHOUD AANTAL PERC~NTAGE 

1 60 19,67 % 
2 16 5,25 % 
3 8 2,62 % 
4 15 4,92 % 
5 9 2,95 % 
6 3 ,98 % 
7 2 ,66 % 
8 2 ,66 % 
9 2 ,66 % 

12 1 ,33 % 
? 187 61,31 % 

305 100,00 % 

TOTAAL 305 100,00 % 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 



BIJLAGE 11: Studiegegevens over de beursstudenten aan de R.U.G. 
(1836-1849). 

Tabel 11.a: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. 
(1836-1849), afkomstig uit verschillende instellingen, 
voorbereidend op de R.U.G. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

1 123 40,33 % 
2 124 40,66 % 
3 10 3,28 % 
4 12 3,93 % 
5 8 2,62 % 
? 28 9,18 % 

305 100,00 % 
TOTAAL 305 100,00 % 
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Tabel l1 ~ b: Het aantal en percentage beursstudenten per plaats van de 
voorbereidende i nstelling die voorkomt binnen de totale po
pulatie beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849). 

DOORNIK 23 7,54 % 
LEUVEN 12 3,93 % 
ROESELARE 6 1,97 % 
SINT-NIKLAAS 17 5,57 % 
? 31 10,16 % 
THUIN 4 1,31 % 
HASSELT 1 ,33 % 
VERVIERS 3 ,98 % 
BEAUVAlS 1 ,33 % 
SOI.GN lES · 1 ,33 % 
GENT 98 32,13 % 
KORTRIJK 10 3,28 % 
NIJVEL 1 ,33 % 
RONSE 1 ,33 % 
,CHARLEROI 2 ,66 % 
BRUGGE 13 4,26 % 
NAMEN 6 1,97 % 
LIER 1 ,33 % 
ATH 8 2,62 % 
HAZEBROUCK 1 ,33 % 
GERAARDSBERGEN 8 2,62 % 
LUXEMBURG 4 1,31 % 
BRUSSEL · 7 2,3 % 
AMIENS 1 .33 % 
OUDENAARDE 2 ,66 % 
TlELT 3 ,98 % 
AALST 14 4,59 % 
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BIJLAGE 11 

Tabel 11.e: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. (1836-1849), 
ingedeeld volgens hun leeftijd bij de aanvang van de studies 
aan de R.U.G. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

15 1 ,33 % 
16 17 5,57 % 
17 41 13,44 % 
18 53 17,38 % 
19 59 19,34 % 
20 44 14,43 % 
21 28 9,18 % 
22 20 6,56 % 
23 13 4,26 % 
24 7 2,30 % 
25 4 1,31 % 
26 5 1,64 % 
27 1 ,33 % 
28 2 ,66 % 
29 2 ,66 % 
30 3 ,98 % 
32 2 ,66 % 

? 3 ,98 % 
305 100,00 % 

TOTAAL 305 100,00 % 

Tabel l1.f: Het aantal en percentage beursstudenten. van de R.U.G. (1836-1849), 
ingedeeld volgens de duur van hun universitaire studies te Gent. 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

1 8 2,62 % 
2 25 8,20 % 
3 31 10,16 % 
4 40 13,11 % 
5 45 14,75 % 
6 44 14,43 % 
7 35 11,48 % 
8 30 9,84 % 
9 20 6,56 % 
? 7 2,30 % 

10 12 3,93 % 
11 5 1,64 % 
12 1 ,33 % 
13 1 ,33 % 
15 1 ,33 % 

305 100,00 % 

TOTAAL 305 100,00 % 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 
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BIJLAGE 11 

Tabel 11.g: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G . (1836-1849), 
ingedeeld volgens het al dan niet afgestudeerd zijn . 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

? 83 27,21 % 
A 148 48,52 % 
N 74 24,26 % 

305 100,00 % 

TOTAAL 305 100,00 % 

Tabel 11.h: Het aantal beursstudenten uit de verschillende faculteiten 
van de R.U.G. (1836-1849), bekeken volgens de duur van hun 
universitaire studies. 

FACULTEIT 

0:: I 1 2 3 
:::> 

'28 5 1 51 18 
w 1 
02 125 32 12 
r;;3 I 7 35 1 , 

I 
TOT 160 118 31 

FACULTEIT 
1: SPECIALE SCHOOL 
2: GENEESKUNDE 

4 

52 
10 
11 

73 

3: LETTEREN & WIJSBEGEERTE 
4: RECHTSGELEERDHEID 

STUDIEDUUR 
1: 1 TOT 5 JAAR 
2: 6 TOT 7 JAAR 
3: 8 TOT 15 JAAR 

I 
1 
I TOT. 

' 149 I 
I 79 
I 54 

' 1 

: 282 

DF = 6 CHI-KWADRAAT = 31.2685 
CONTINGENTIECOEFFICIENT = .3159 

ER IS EEN SIGNIFICANT VERSCHIL. 

ER IS MINDER DAN 0,1 % KANS DAT DE GEGEVENS AAN HET TOEVAL TE 
DANKEN ZIJN . 
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BIJLAGE 11 

Tabel 11.i: Het aantal beursstudenten uit de verschillende faculteiten 
v.an de R.U.G. (1836-1849) bekeken volgens het al of niet 
afgestudeerd zijn. 

FACULTEIT 
Cl 1 2 3 TOT. 0::: 
1..1..1 
1..1..1 
§ 1 31 76 38 145 
t-
~ 2 27 22 21 70 
c..'l 
LL... 
c:( I 

TOT. 1 58 98 59 215 
I 

FACULTEIT 
1: SPECIALE SCHOOL 
2: GENEESKUNDE 
3: RECHTSGELEERDHEID 

AFGESTUDEERD 
1: AFGESTUDEERD 
2: NIET AFGESTUDEERD 

DF = 2 CHI-KWADRAAT= 9.981 
CONTINGENTIECOEFFICIENT = .2106 

ER IS EEN SIGNIFICANT VERSCHIL 

ER IS MINDER DAN 1 % KANS DAT DE GEGEVENS AAN HET TOEVAL 
TE DANKEN ZIJN 
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BIJLAGE 12: Het aantal studiebeurzen, die de studenten van de R.U.G. 
ontvingen (1836-1849). 

Tabel 12: Het aantal en percentage beursstudenten van de R.U.G. inge
deeld volgens het aantal studiebeurzen dat ze ooit ontvingen 
tijdens de periode 1836-1849. . 

INHOUD AANTAL PERCENTAGE 

1 38 16,89 % 
2 51 22,67 % 
3 36 16,00 % 
4 22 9,78 % 
5 30 13,33 % 
6 25 11,11 % 
7 7 3,11 % 
8 5 2,22 % 
9 6 2,67 % 

10 2 ,89 % 
11 1 ,44 % 
12 1 ,44 % 
13 1 ,44 % 

225 100,00 % 

TOTAAL 225 100,00 % 

Voor een verklaring van de codes: zie bijlage 8.b (codebook) 



BIJLAGE 13 : De beoordeling, uitgesproken door het professorenkorps van de R.U.G. 
Tebel 13.a : o~er s tudenten die in 1847 een provlncietoelage hebben aangevraagd. 
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c,.-4 oW c: 
C ::l 'M cu 
O'U lEI E 

.D c: 10... cr;J 
o x 

CD U ID cu 

o 
o 
"0 

STUDENTEN DIE VROEGER REEDS EEN PROVINCIEBEURS ONTVINGEN 
-----------.---------------------------~~~~~~~~~------__4 

Oarthel. J. 

Bouckaert A. 

Bruyneel V. 

Ceuteriek A. 

Ceuteriek L. 

Oael J. eh. 
De Beule J. 

De Pessemier eh. 
Oe Smet D. 

De Windt J. 

Docquier 

!Julillo"uIO. 

rranck J. 

fluylebroeek E. 

Lc Clel'e J . 

11atthijs V. 

Peetcrs f. 
Polrier G. 

Schepcns A. 

leirlinck A. 

Van Brabander H. 

Vnn Unwck L. 

Van Damme fr. 

Van De Voorde 1. 

Van Oppen. A. 

Vcrhiesl r r. 

+ 

+ 

++ 

++ 

+ + 

+ 

++ ++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

++ 

+ 

++ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

O. 

+ 

+ 

++ J 

++ J 

+ J 

+ N 

+ J 

+ N 

+ J 

-_ ... N 

+ J 

+ J 

G.O 1; N 

+++ J 

+ J 

+ + J 
O. + J 

+ J 

+ J 

1; N 

SOB 1 

50B I 

SOU 2 

SOB I 

+ J SDU I 

+ N 

+ J SOB 1 

O. + J 

++ J 

+ .1 

STUDENTEN DIE VOOR DE EERSTE MAAL EEN PROVINCIEBEURS AANVRAGEN 

{3[,8nquart l. 

Capelle L. 

De Vineke V. 

Oe Winter J. 

Kops fr . 

lauwers A. 

11artou C . . 

Paillet L.J. 

V81eriu$ A. 

Vun Den Steen [. 

Van Nevel L. 

Van Ooteghem J. 

Van Varenbergh fr. 

Vcrracrt fr. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ + 

++ + 

+++ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

++ J SOB I 

+ N 

+ J 

N SOB 2 

+ N 50B I 

+ J 50B 1 

+ N 
V. + N 

V. + N 

+ N 
++ J + 

++ N 50B 1 

++ J 

+ + N 
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BIJLAGE 13.b: Verklaring van de codes, gehanteerd bij het weergeven van de beoordeling 

die uitgesproken werd door het professorenkorps aan de R.U.G., 
over de studenten die in 1B47 een provincietoelage hebben aangevraagd. 

VARIABELE 

Beoordelingspunt 

- in de stellende trap 
positief 
negatief 

- in de vergrotende trap 
positief 
negatief 

- in de overtreffende trap 
positief 
negatief 

Afgelegd examen 

- niet geslaagd 
- geslaagd 
- geslaagd met voldoening 
- geslaagd met onderscheiding 
- geslaagd met grote onderscheiding 

Advies verstrekt door de universiteit 

- in de stellende trap 
positief 
negatief 

- in de vergrotende trap 
positief 
negatief 

- in de overtreffende trap 
positief 
negatief 

- twijfelachtig 

Studenten die in 1847 (g)een 
provinciebeurs ontvangen hebben 

- een beurs ontvangen 
- geen beurs ontvangen 

Studenten die in 1847 een staats- of 
stadsbeurs ontvangen hebben 

- Stadsbeurs van 200 fr. 
- Stadsbeurs van 400 fr. " 
- Staatsbeurs 

(doch deze laatste kwam nooit voor) 

CODE 

+ 

++ 

+++ 

+ 
V. 
O. 
G.O . 

+ 

++ 

+++ 

± 

J 
N 

SDa 1 
SDa 2 
STa 
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BIJLAGE ' 14: Alfabetische lijst van de studenten van de R.U.G. die tijdens de 
periode 1836-1849 een studiebeurs ontvangen hebben van overheidswege. 

Tabel 14.a: Alfabetische lijst van de beursstudenten van de R.U.G. 
met vermelding van naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, leeftijd bij de aanvang van de > c 

ro 
studies, Is te en laatste inschrijvingsjaar R.U.G. 

Naam van de 
beursstudent 

ALLARD BENJAMIN 
ANDRIES CHARLES 
ANDRIES LOUIS FR. 
ANDRIES LOUIS J . 
ANTHOON JOSEPH 
ASCOP FELIX 
BAEYENS CONSTANT IN 
BAILLET URBAIN 
SARA EMILE 
BARBIER JULES 
SARTHELS JOSEPH 
BASTIN BERTRAND 
BATARDY LOUIS 
BEAUFORT NICOLAS ~ 
BEERENS PIERRE FR. 
BEERNAERT HIPPOLYTE 
BERNARD JULES 
BERTRAND FLORENT 
BERTRAND NESTOR 
BLOMMAERT CHARLES 
BLOMME CHARLES 
BODDAERT AUGUSTE 
BODDAERT PIERRE 
BOGAERTS PIERRE ~ 
BOGHE GUILLAUME 
BOUCKAERT AUGUSTE 
BOUDIN EMMANUEL 
BOURBON LOUIS 
BOURDEAU PHILLIPE 
BOUSSON HENRI J. 
BOUTIQUE MATHIEU 
BOUVIER PIERRE L. 
BRANQUART LOUIS 
BRINCOUR PIERRE ~ 
BRUNEEL JUSTIN ~ 
BRUYENNE VICTOR L. 
BRUYNEEL VICTOR 
BUREAU THEOPHILE 
BUYSSE JULIEN 
CALLENS LOUIS 
CAMBIER FELIX 
CAMBIER ISIDORE A. 
CAMBRELIN ALPHONSE 
CAMBRELIN JULES 
CAMPS JOSEPH 
CANIVET HENRI 
CANIVEZ PIERRE J. 
CAPELLE LOUIS 
CARDON PIERRE 
CAU{.jEL BENOIT 
CEUTERICK ACHILLE 
CEUTERICK LOUIS J. 
COPPEE CHARLES 

Geboorteplaats Geboortedatum 

DOORNIK 
MECHELEN 
TORHOUT 
MECHELEN 
KRUIBEKE 
OOSTAKKER 
WICHELEN 
? 
DOORNIK 
THUIN 
HASSELT 
PETIT-RECHAIN 
FLOREFFE ? 
VERVIERS 
ST-MARTENS-LIERDE 
EVERGEM 
GENT 
CHARLEROI 
CHARLEROI 
OUDENAARDE 
LOTENHULLE 
DEINZE 
DEINZE 
HOBOKEN 
BIERBEEK 
WAARSCHOOT 

02.12.1820 
26. 12. 1S1.1 
15.05.1819 
22.11.1820 
31.12.1825 
13.04.1822 
31.03.1814 
ONG. 1813 
13.07 . 1816 
13.11.1821 
07.08.1826 
ONG. 1823 
ONG. 1824 
10.07.1824 
19.02.1814 
24.01.1819 
17.07.1818 
24.10.1827 
10.07.1830 
16.07.1817 
12.08.1828 
11.01.1818 
19.07.1820 
11.10.1806 
15.04.1818 
23.12.1821 

NIJVEL 28.02.1820 
RONSE 13 . 02 . 1805 
FRASNES-LEZ-BUISSENAL 18.04.1825 
ARDOOIE 14 . 12.1821 
LOCHRISTI 08.06 . 1812 
BRUSSEL 28.09.1821 
CHARLEROI 11.02 . 1829 
AARLEN 03.03 . 1830 
TORHOUT 23.05.1814 
DOORNIK 12.04 . 1815 
GENT 29.09 . 1828 
GENT 30.01 . 1827 
WETTEREN 12.03 . 1814 
GENT 18.03.1819 
RONSE 28.03 . 1819 
RONSE 10.02.1817 
NAMEN 06.05 . 1817 

. ~; NAMEN 
LIER 
SENEFFE 
ATH 
STADEN 
BOEKHOUTE 
HAZEBROUCK ? 
OOIKE 
GENT 
GENT 

09.06.1823 
28.08 . 1818 
13.05 . 1827 
27 . 06 . 1802 
17.02 . 1821 
06.09.1811 
ONG. 1819 
07.05.1824 
14.03.1823 
13.12.1821 

cC ({J 
.Q) 

+' .... 
.... '0 
Q) :J 
Q)+' 

....Jtn 

20 
17 
22 
18 
22 
22 
23 
20 
18 
19 
17 
17 
18 
17 
19 
20 
17 
19 
18 
19 
19 
21 
21 
29 
23 
20 
17 
32 
21 
20 
19 
19 
17 
17 
23 
21 
17 
16 
19 
21 
17 
18 
24 
18 
20 
17 
25 
23 
25 
25 
20 
19 
18 

(1836-1849) 

* Ol({J 
C c.> ro .... 
>'0 
C :J 
ro+' 

cC ({J 

<\1 
38 
41 
38 
48 
44 
37 
33 
33 
40 
42 
40 
42 
41 
33 
39 
35 
46 
48 
36 
4 7 
39 
41 
35 
41 
41 
37 
37 
46 
41 
31 
40 
46 
47 
37 
36 
45 
43 
34 
40 
36 
35 
41 
41 
38 
44 
27 
44 
36 
44 
44 
42 
39 

* ({J 
Cl) 

Q) . ... 
'0'0 
C :J 

.... +' 
wtn 

47 
44 
50 
44 
56 
47 
38 
38 
37 
48 
49 
43 
47 
49 

49 
40 
51 
50 
41 
54 
47 
47 
38 
043 
49 
42 
46 
51 
44 
36 
46 
48 
49 
48 
40 
51 
50 
41 
44 
40 
44 
46 
48 
41 
50 
40 
50 
41 
48 
52 
49 
47 

* : Voor een verklaring van de codes verwijzen we de lezer paar bijlage 8.b~ codebook 



198 

. 
> 
c 

Geboortedatum 
IV 

Naam van de Geboorteplaats oe( ti) 0\ ti) :Il 
• (IJ C (IJ C) 

beursstudent ,oJ ..... ro .... C) ..... 

.... '0 >'0 '0'0 
(IJ ;, C ;, C ~ 
(IJ,oJ ro .... ........ 
-lll'l oe(lI'I WlI'I 

CORIJN HENRI GENT 19.02.1817 18 35 42 

COSTER WENCESLAS ETTELBRUCK 05.04.1822 16 37 44 
COURTOlS AMAND CH. GENT ? ONG . 1828 17 45 46 
CRESPELLE JUL ES PERUWELZ 02 . 09.1821 18 39 45 
CROCQ JEAN J. BRUSSEL 23 . 01.1824 17 41 46 
DAEL JEAN CH . GENT 30 . 08 . 1824 19 43 49 
DAUGE JOSSE F. BRUSSEL 24 . 05.1829 17 46 52 
DAUWE FRANCOlS LEDEBERG 19 . 07.1812 21 33 39 
DE BAETS PIERRE GENT 12.02.1825 20 45 50 
DE BEULE JOSEPH B. LOKEREN 12.03.1818 22 40 48 
DE BLAUWE FERDINAND HARELBEKE 01 . 08 . 1827 21 48 54 
DE CLERCQ FELIX A. ST-LIEVENS-HOUTEM 20 . 03.1827 21 48 53 
DE CONINCK JOSEPH ANTWERPEN 29.08.1819 20 39 44 
DE COOMAN GERMAIN OPHASSELT 19.10.1816 23 39 .. 8 
DE CORTE EDOUARD GENT 07.08.1828 18 46 .. 8 
DE GRAEVE HENRI MELDEN 08.06.1813 2 .. 37 41 
DE JAMBLINNE THEOPHILE EMINES 28 . 12.1820 19 40 46 
DE LANDTSHEER HYACINTHE RONSE 11 . 01.1822 17 39 43 
DE MAYER JEAN FR. TISSELT 27.01.1818 22 40 43 
DE MEY LOUIS GENT 28.01.1813 20 33 43 
DE MOLIE EMILE GENT 05.10.1828 20 48 58 
DE NEEF THEODORE LEUVEN 20.10.1822 19 41 47 
DE NIS ALEXANDRE DOORNIK 20.12.1829 18 47 48 
DE PAEPE POLIDORE GENT 12.04 . 1824 16 40 46 
DE PERRE FREDERIC ~ GENT 30.03.1819 16 35 42 
DE PESSEMIER CHARLES OUDENAARDE 01.10.1825 19 44 52 
DE PRAE TERE LEANDRE AVELGEM 26.12.1817 20 38 46 
DE PRAE TERE LEON AVELGEM 27.03.1825 22 47 49 
DE RAEVE FRANCOIS GENT 30.06.1826 18 44 52 
DE SCHREVEL IVON POPERINGE 03.06.1807 28 35 43 
DE SCHRIJVER CHARLES BRUGGE 08.09.1822 20 42 .. 8 
DE SCHRIJVER PIERRE A. BRUGGE 26.12 . 1817 21 38 42 
DE SCHUYTER CONSTANT IN GENT 02.08.1816 19 35 41 
DE SMET DONAT ASSENEDE 09.10.1823 22 45 50 
DE VERGNIES ADOLPHE HENSIES 09.08.1830 17 47 51 
DE VINCKE VITAL GERAARDSBERGEN 09.03.1825 21 46 51 
DE VISSCHER CHARLES ~ DESTELBERGEN ONG . 1813 22 35 43 
DE VLEESSCHAUWER CHARLES GENT 10.08 . 1816 24 40 43 
DE VOLDER ISIDORE TIELT 24.02.1823 20 43 48 
DE VOS CONSTANTIN WETTEREN 08.12.1818 21 40 45 
DE VOS LEONARD KOOLSKAMP 31.03.1826 22 48 .. 9 
DE VYLDER GUSTAVE GENT 23.04.1824 16 40 .. 7 
DE WALSCHE JULES HEERLEN 15.08.1821 19 40 47 
DE WINDT JOSEPH DENDERHOUTEM 20.03.1826 18 44 50 
DE WINTER JACQUES GENT 22.07.1824 18 42 50 
DEBEIL EMILE DEINZE 17.10.1827 19 46 48 
DEBEIL JULES DEINZE 02.02.1829 17 46 49 
DELBECQ JEAN BAPT. GENT 21.10.1818 19 37 40 
DELECOEUILLERIES AIMABLE ARMENTI-ERES 31.07.1808 32 40 44 
DELHOFF JOSEPH LUIK 03.09.1823 17 40 46 
DERVAUX EDOUARD GENT 29.01.1823 16 39 45 
DESMITS FRANCOlS IEPER 14 . 08 . 1814 20 34 44 
DIRCKX HENRI FR. EEKLO 02 . 04.1817 20 37 .. 1 
DOBBELAERE CHARLES GENT 04.08.1829 18 47 49 
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;; 
Naam van de Geboo r teplaats Geboortedatum c 

co 
"': (/) Ol(/) (fJ 

beurss tudent u C <lJ Q.J 
oW ..... co ..... Q) . .... 

..... "0 >"0 "0"0 
Q.J :J C ::; C :J 
Q.JoW co oW .......... 

-.JfJl c:(fJl WfJl 

DOCQUIER ALF RED BRUYELLE 30.03.1822 18 40 4 7 
DOOMS FREDERIC HEESTERT 04.09.1817 20 37 44 
DRUBBEL LOUIS GENT 31.01.1814 19 3 3 3 8 
DUBIEZ EMILE CELLES-MOLENBAIX ONG. 1816 18 34 3 8 
DUBOlS FRANCOIS ATH 01.04.1823 16 39 4 5 
DUHEM VICTOR DOORNIK ONG . 1820 19 39 48 
DUMONT CONSTANT GENT 20 . 08 . 1823 16 3 9 4 6 
DUMORTIER JEAN BAP~ TAINTIGNIES 26 . 09.1828 20 4 8 51 
DUTILLOEUL OSCAR THUIN 28.06.1824 18 4 2 49 
ENGELS HENRI GENT 28.07 . 1822 16 3 8 40 
EVERARD HENRI H. CHIEVRES 17.01.1818 20 37 4 1 
EYERMAN DESIR~ OUDENAARDE 27.05.1819 18 37 41 
FAUQUET DENIS DOORNIK ONG. 1823 17 40 4 3 
FEER PAUL E. CANTELEU 02.10.1824 16 39 4 2 
FRAEYS JOSEPH TORHOUT 22.06.1822 19 41 50 
FRAEYS LOUIS TORHOUT 31.08.1817 17 34 44 
FRANCK JEAN BOEKHOUTE 13.02.1823 21 44 5 0 
FREDERICQ ALEXANDRE NEVELE 1 4. 05 . 1817 19 36 46 
FREDERICQ LOUIS A. NEVELE 0 3 . 10 . 1815 19 34 42 
FUERISON JOSEPH GENT 13. 12 . 1819 18 37 4 5 
GALMART PIERRE L. OOSTERZELE 22. 04.1822 19 41 4 5 
GAMBON ALEXANDRE ST-JANS-MOLENBEEK 18. 04.1827 19 4 6 4 9 
GHESQUIERE JEAN J. MENEN 17.03.1820 17 3 7 42 
GOEMARE JEAN BAPT DEINZE 19.04 . 1813 20 34 37 
GOETHALS GUILLAUME ? ? ? ? ? 
GOOVAERTS FRANCOIS ? ? ? ? ? 
GOOVAERTS LOUIS J. M. ANTWERPEN 23 . 10.1829 17 46 50 
HAESSEBROUCQ AUGUSTE ARDOOIE 06.01.1815 18 33 40 
HAGHE FRANCOIS G. ANTWERPEN 21.02.1823 17 40 45 
HAGHENBEEK LOUIS OUDENAARDE 24.08 . 1820 26 4 6 5 1 
HAMAL CONSTANTIN VILLE-EN-HESBAYE 21.01.1817 22 39 4 1 
HANNO :PIERRE FR. BETTEMBOURG 09 . 10.1827 16 4 3 4 5 
HANUS FERDINAND OUDENAARDE 06 . 08 . 1821 20 4 1 4 5 
HELBIG CHARLES RUIEN 09.02.1819 19 38 40 
HENNEBERT ARTHUR DOORNIK 19.10.1823 17 40 43 
HERBECQ ERASME LEUGNIES 28 . 08.1820 20 40 45 
HERREBAUT GUIDON OUDENAARDE 03.11 . 1816 20 37 45 
HEYE CHARLES DRONGEN 25.11 . 1820 20 41 46 
HUYLEBROECK EGIDE AALST 09.04.1820 20 40 47 
INGHELS AMAND BRUGGE 22 . 07.1819 21 40 4 3 
JAMART FRANCOIS GERIN 03.08.1821 20 41 47 
JANSSENS VICTORIN LESSINES ONG. 1814 23 37 3 9 
KENNES JEAN FR. REET 18.08 . 1806 29 3 5 44 
KLUYSKENS GUSTAVE GENT 15.02.1820 18 38 47 
KOENE CORNEILLE J. GEERTRUIDENBERG 06.09 . 1809 26 35 39 
KOPS FRANCOIS ANTWERPEN 16.12 . 1824 21 4 5 49 
L'EMPEREUR FRANCOIS C. DOORNIK 21.07 . 1817 20 37 4 0 
LAMAL THEODORE KAMPENHOUT 19.06.1822 17 39 4 5 
LANDRIEU LEONARD KORTRIJK 03.01 . 1831 17 48 ? 
LAROCHE CHARLES BRUGGE 19.12.1828 19 47 50 
LAROS CHARLES GENT 28.02.1825 19 44 47 
LAURENTIUS BERNARD GENT 06.10.1816 19 35 41 
LAUWERS AUGUSTE OOSTENDE 29.04.1824 23 46 50 
LAUWERS CAMILLE TORHOUT 20.04.1820 27 47 50 
LAUWERS JEAN BAPT. OOSTENDE 21.11.1818 23 4 1 43 
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~ 
Geboorteplaats Geboortedatum 

c 
Naam van de 10 

ct: en 0'11) 11) 

beursstudent . ~ c Cl lIJ ...... 10 .... ~ .... 
~-g >"0 "0"0 c: :::l c: :::l 
~ .. IQ*' ........ 
-J1Il <lil WIIl 

LE CLERC JEAN VERVIERS 12.01.1826 16 42 47 
LE POINT PlERRE HENSIES ? ONG. 1815 21 36 44 
LE ROl AUGUSTE GENT 10.03.1829 18 47 51 
LECLER HIPPOLYTE GENT 24.09.1816 21 37 43 
LECOUVET FERDINAND HOLLLAIN ? ONG. 1828 20 48 51 
LEYMAN BERNARD GENT 13.05.1822 18 40 42 
LIPPENS HIPPOLYTE GENT 13.06.1823 21 44 47 
LOOS GUILLAUME J. GENT 16.02.1819 lb 35 42 
LOPPENS PIERRE GENT 10.09.1816 21 37 39 
LUYTGAERENS JOSEPH F. LEDE 25.10.1820 19 39 44 
MAERTENS EDOUARD IEPER 10.08.1827 17 45 50 
MAERTENS JEAN J. IEPER 21.05.1821 17 38 41 
MAQUAIRE CHARLES L. GENT 05.11.1812 18 30 39 
MAR SCHOUW PHILIBERT WAVER 23.03.1823 19 42 46 
MARTOU EDMOND LEDEBERG 16.11.1826 19 45 49 
MARTOU HIPPOLYTE WORTEGEM-PETEGEM 28.09.1809 26 35 44 
MASQUILIER HENRI DOORNIK 13.08.1828 18 46 55 
MASSON ADOLPHE FRAMERIES 21.10.1821 19 40 42 
MATTHIJS VITAL WETTEREN 05.09.1821 20 41 49 
MEERSSCHAUT CHARLES OOSTERZELE 27.03.1813 26 39 44 
MEESSEN LEONARD AIX-LA-CHAPELLE 30.04.1816 19 35 42 
MENDEAUX SYLVAIN ROUX 21.11.1829 18 47 54 
MENEZ CHARLES DOORNIK 21.11.1828 19 47 52 
MEYNE ARMAND NlEUWPOORT 15.11.1814 18 33 40 
MINNE GUSTAVE ARDOOIE 11.01.1827 20 47 51 
MOREAU LOUIS J . IEPER 09.08.1816 22 38 41 
MUYSHONDT PIERRE E. ZELZATE 03.05.1806 26 32 38 
NEE SEN EUGENE DOORNIK ONG. 1826 19 45 48 
NICAISE CHARLES IEPER 24.10 . 1818 17 35 46 
NIHOUL HENRI WARISOULX 25.09.1824 21 45 51 
NUYTENS EDOUARD GENT 23 . 03.1828 19 47 51 
OSSlEUR JOSEPH TORHOUT 19.03.1819 19 39 46 
PAILLET LOUIS HOEGAARDEN 29.03.1827 18 45 53 
PAUL ALPHONSE NAMEN 06.12.1824 21 46 53 
PECQUEUX JEAN FR. NINOVE 01.03.1819 18 37 46 
PEETERS FELIX LAARNE 02.07.1824 21 45 52 
PENANT JULIEN BRUSSEL 11.06.1830 18 4e 49 
PEPINSTER JOSEPH DINANT 12.07.1820 20 40 45 
PERM ENT IER JOSEPH ZELE 20.03.1815 25 40 41 
PETIT LEOPOLD J. ELLEZELLES 14.01.1818 23 41 45 
PlENS EUGENE GENT 14.11.1824 19 43 51 
PLONTZ ANTOINE BRETNACH ? ONG. 1816 23 39 46 
POELMAN CHARLES GENT 20.03.1815 21 36 42 
POIRIER ETIENNE GENT 19.09.1829 17 46 54 
POIRIER GUSTAVE GENT 20.05.1827 17 44 50 
POTTIEUW ELOI J. A. ANTWERPEN 24.12 . 1807 30 37 41 
PREUX THEOPHILE GOSSELIES 02.12.1829 19 48 52 
PULS JACQUES GENT 22.12.1827 19 48 51 
RASSE ANTOINE HOUTAIN-LE-VAL 03.12.1821 19 41 46 
RETSIN AUGUSTE BRUGGE 23.07.1823 18 4~ 47 
RETSIN FRANCOlS BRUGGE 24.12.1821 19 40 46 
ROELANDT CHARLES GENT 28.08.1819 19 38 41 
ROSELT PAUL AALST 21.10.1826 20 46 52 
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;; 
c 

Geboortedatum 
ro 

Naam van de Geboorteplaats c:( t:) c-' Ol Ol 
c: c Cl Cl 

beursstudent .... . ~ Q .... :,) . ...-i 

.... " >"0 "0"0 
W ::; C :J :: :J 
W-'"' c~ ........ 
-l <Tl < L'l '-.J<Tl 

ROSSEELS FELlX LEUVEN 04.09 . 1824 18 42 44 
ROTTIERS EDOUARD KRUISHOUTEM 18.10 . 1815 21 36 45 
ROUSSEAU EMlLE A. GENT 03.08 . 1819 18 :::7 43 
ROUSSEAU VlCTOR GENT 30.04.1823 17 40 43 
SAUTOlS LOUIS REKKEM 25.10.1820 20 Lol 45 
SCHAAK JEAN P. LUXEMBURG 23.12.1825 18 -"4 48 
SCHEPENS ADOLPHE WETTEREN 01.12.1822 22 44 48 
SCHIMBERG ANTOlNE LUXEMBURG 27.02.1818 18 36 40 
SCHREURS ANDRE GELDROP ONG. 1826 17 43 50 
SERRARIS EMlLE LOKEREN 19.10.1825 19 .44 L6 
SLEEUWAGHEN ARNOULD GENT 18.04.1820 18 38 42 
SOUPAR'f. PHILLIPE J. FELUY 17.05.1813 22 3.=- 38 
SPAEY HIPPOLYTE GENT 07.02 . 1822 18 40 41 
STALINS THEODORE GENT 30.03.1817 19 36 38 
STECHER JEAN GENT 11.10 . 1820 17 37 41 
SUNAERT ADOLPHE GENT 27.11.1825 18 43 L8 
SYMAYS CHARLES GENT 13.12.1815 18 33 38 
TEIRLINCK AUGUSTE ELSEGEM 28.12.1825 20 45- 55 
TEIRLINCK CHARLES ELSEGEM 14.06.1815 19 34 41 
TIMMERMAN CONSTANTIN SCHELLEBELLE 30.11 . 1821 19 41 ~2 

TOUFFAERT CHARLES GENT 05.10.1819 19 38 40 
TUNCQ FRANCO IS GENT 11.12.1819 18 37 44 
TYMAN CHARLES OUDENAARDE 17.05.1828 19 47 54 
VALERIUS HUBERT DIEKIRCH 29.08.1820 15 35 "'1 
VAN ASSCHE GEDEON E. BAASRODE 02.01.1816 22 38- ~B 

VAN ASSCHE LOUIS J. BAASRODE 05.01.1818 22 40 43 
VAN BRABANDER HIPPOLYTE GENT 25.03.1824 20 44 49 
VAN BROECK LEONARD GENT 14.09.1829 16 45 55 
VAN BRUSSEL ANTOINE BASSEVELDE 01.07.1814 22 36 :;8 
VAN BRUSSEL LEGN BASSEVELDE 27. ,02 .1818 19 37 4S 
VAN CA NEG HEM DESIRE BRUGGE 16.06.1820 18 38 '::'5-
VAN CANEGHEM THEOPHILE BRUGGE 29.08.1818 18 36 .. " ... -' 
VAN DAMME FRANCOIS GERAARDSBERGEN ? ONG. 1824 19 43 ? 
VAN DE KERCKHOVEN LEON AALST 28.06.1825 20 45 47 
VAN DE VELDE AUGUSTE EVERGEM 1815 20 35 45 
VAN DE VELDE PROSPER MENEN 24 . 01.1829 18 47 -'<9 
VAN DE VIJVER BERNARD GENT 04 . 10.1816 19 35 50 
VAN DE VOORDE IVO VYNCKT 18 . 04.1821 24 45 52 
VAN DEN BERGHE FRANCOIS GENT 21 . 07.1825 16 41 47 
VAN DEN BOSSCHE EMMANUEL AALST 23.03.1826 20 46 53 
VAN DEN BUSSCHE ANTOINE DIKSMUlDE 18.03.1807 30 37 41 
VAN DEN BUSSCHE PIE . DIKSMUlDE 17.06 . 1809 28 37 45 
VAN DEN GHEYN EDOUARD LEUVEN 27.09.1814 22 36 40 
VAN DEN HAUTE EUGENE GENT 02.10 . 1831 16 4ï 49 
VAN DEN STEEN EUGENE BRUGGE 12.02.1825 18 43 51 
VAN DER CRUYSSE CONSTANT GENT 20.01.1816 18 34 42 
VAN EVERBROECK PIERRE GOOlK ? ONG. 1810 23 33 44 
VAN EXEM PHlLLIPE FOLX-L~S-CAVES ONG. 1821 23 44 49 
VAN GENDT GUSTAVE GENT 24.09.1819 19 38 -43 
VAN HOLLEBEKE VlCTOR WAVER 04.12.1827 18 45 50 
VAN HOOREBEKE GUSTAVE MARIAKERKE 19.09.1825 22 ~7 54 
VAN LIERE FRANCOlS L. KORTRIJK 12 . 11.1819 22 ~2 -"6 
VAN LOKEREN GUSTAVE TIELT 12.11 . 1815 20 36 .:..5 
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> r:: 
III 

Naam van de Geboorteplaats Geboortedatum <lil DI lil lil . ~ c: 111 111 
beursstudent +' ... 1lI'" 111'" 

.... "0 >"0 "0"0 
11) ::I c: ::I c: ::I 
11) .... 1lI .... . ...... 
..,jin <lil !"Jin 

VAN LEYNSEELE CHARLES AVELGEM 26.10.1827 19 46 52 
VAN MONCKHOVEN HIPPOLYTE GENT 08.02 . 1824 17 41 50 
VAN NEVEL LOUIS LANDEGEM 11.08 . 1825 20 45 ? 
VAN OOTEGHEM JEAN DENDERMONDE 29.05.1828 17 45 50 
VAN OPPENS ALPHONSE GERAARDSBERGEN ONG. 1822 '-9 41 50 
VAN OVERSTRAETEN CHARLES HAMME 07.01.1821 17 39 50 
VAN PEENE HIPPOLYTE ASSEN EDE 31. 08 .1817 23 40 45 
VAN PETEGHEM PIERRE GENT 20.12.1810 22 32 38 
VAN PETEGHEM THOMAS HEUSDEN 07.11.1813 2{t 37 43 
VAN TROOSTENBERGHE ADOLPHEBRUGGE 16.05.1827 18 45 51 
VAN VARENBERGH FRANCOIS AALST 26.07.1826 20 46 50 
VAN WESEMAEL HENRI GENT 17.01.1820 19 39 48 
VANDENABEELE ALEXANDRE BRUGGE 26.07.1814 19 33 37 
VANDERBIEST JOSEPH NINOVE ? ? 30 35 45 
VANDERHAEGHEN FERDINAND GENT 06.05.1818 17 35 44 ' 
VANDERSTRAETEN DESIRE GENT 18.01.1821 . 18 39 50 
VANDERVIN EDMOND GENT 13 . 05.1820 17 37 44 
VANOYE RENE TIELT 18.05.1814 ? ? 37 
VELDEMAN ERNEST BERLARE 10.10.1818 20 38 43 
VERCAMER CHARLES BRUGGE 04.06.1823 19 42 46 
VERGAUWEN ANTOINE SINT-NIKLAAS 28.12.1826 21 48 51 
VERHAEGHEN FRANCOlS BRUGGE 19.02.1810 24 34 39 
VERHIEST FRANCOlS DEINZE 09.01.1817 24 41 48 
VERMANDEL LOUIS GENT 02.11.1820 18 38 44 
VERMEIREN BENOIT IDDERGEM ? 10.05.1819 20 39 44 
VERMEULEN AUGUSTE GENT 21.12.1821 20 41 49 
VERRAERT FRANCOIS GENT 16.01.1825 17 42 55 
VOGELAERE PIERRE GENT ONG. 1831 16 47 sS 
WACQUEZ ALEXANDRE DOORNIK ? ONG. 1819 21 40 46 
WALDACK DESIRE GENT 24 . 12.1826 17 43 48 
WALLEM AUGUSTE J. GENT 14.03.1817 19 36 48 
WARNAU ACHILLE TIENEN 19.12.1825 21 47 50 
WARNAU GUSTAVE TIENEN 04.05.1824 21 45 51 
WEMAERE JEAN L NIEUWKERKE 15.10.1818 21 39 47 
WILLEMS CHARLES GENT 02.03.1830 18 48 56 
WILLEMS JEAN A. GENT 23.08.1814 18 32 37 
WILLEQUET EDMOND RONSE 12.07.1825 18 43 50 
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BIJLAGE 14 
Tabel 14.b: Alfabetische lijst van de beursstudenten aan de R.U.G. (1836-1849) met 

vermelding van naam, beroep van de vader, faculteit, al dan niet af
gestudeerd zijn, latere functie van de beursstudent. 

Naam van de 
beursstudent 

ALLARD B. 
ANDRIES C. 
ANDRIES L.r. 
ANDRIES L.J. 
ANTHOON J. 
ASCOP F. 
BAEYENS C. 
BAlLLET U. 
BAR A E. 
BARBIER J. 
BARTHELS J. 
BASTIN B. 
BATARDY L. 
BEAUFORT N. 
BEERENS P.F. 
BEERNAERT H. 
BERNARD J. 
BERTRAND r. 
BERTRAND N. 
BLOHMAERT C. 
BLOt4ME C. 
BODDAERT A. 
BODDAERT P. 
BOGAERTS P. 
BOGHE G. 
BOUCKAERT A. 
BOUDIN E. 
BOURBON L. 
BOURDEAU P. 
BOUSSON H. 
BOUTIQUE M. 
BOUVIER P. 
BRANQUART L. 
BRINCOUR P. 
BRUNEEL J. 
BRUYENNE V. 
BRUYNEEL V. 
BUREAU T. 
BUYSSE J. 
CALLENS L. 
CAMBIER F. 
CAHBIER I. 
CAt4BREL IN A. 
CAMBRELlN J. 
CAMPS J. 
CANI VET H. 
CANIVEZ P. 
CAPELLE L. 
CARDON P. 
CAU\4EL B. 
CEUTERICK A. 
CEUTERICK L. 
COPPEE C. 

Beroep van de 
vader 

Advokaat 
Handelaar 
Griffier vredegerecht 
Handelaar 
Gemeentesecretaris 
Hinkelier 
Landbouwer 
? 

Facul
teit· 

R 
C 
G 
C 
G 
W 
P 
G 

Magazijnmeester G 
Belastingontvanger C 
Voorzitter rechtb.lste A. R 
Landbouwer/Burgemeester C 
? C 
Herbergier C 
Landbouwer G 
Griffier vredegerecht R 
Belastingontvanger R 
Handelaar R 
Handelaar 
Landsman 
Geneesheer 
Chirurg 
Chirurg 
Landbouwer 
Landbouwer 
Belastingcntvanger 
Handelaar 
Uurwerkmaker 
Griffier vredegerecht 
Uurwerkmaker 
Landmeter 
Handelaar 
Oud-architect 
Legerofficier 
Brouwer 
Meubelmaker 
Bediende administratie 
Bediende 
Koopman 
Arbeider openbare 
Handelaar 
Handelaar 
Chirurg 
Chirurg 
Bakker 

verk. 

Conducteur 
Handelaar oud ijzer 
Brouwer 
Landbouwer 
? 
Geneesheer 
Politiecomissaris 
Bediende administratie 

P 
G 
G 
G 
R 
G 
G 
G 
C 
R 
R 
C 
G 
C 
R 
R 
G 
C 
R 
C 
G 
C 
R 
G 
G 
G 
P 
C 
G 
G 
G 
P 
G 
G 
G 

Afgestu- Latere functie van de 
deerd?· beursstudent 

A 
A 
? 
A 
? 
? 
N 
N 
A 
A 
7 
N 
N 
A 
A 
A 
? 
? 
N 
7 
7 
7 
? 
A 
N 
A 
A 
A 
A 
N 
A 
N 
N 
N 
A 
N 
7 
A 
A 
N 
A 
A 
A 
A 
? 
N 
A 
~ 
? 
7 
7 
7 
A 

? 
Ingenieur & Hoogleraar aan de R.U.G. 
? 
Ingenieu'r 
7 
? 
Leerkracht pensionaat Pamel-Ledeberg 
? 
Dokter in de geneeskunde 
Attaché ontginning van de Kempen 
? 
? 
? 
Stadsarchitect te Verviers 
Dokter in de geneeskunde 
? 
Hulpbibliothekaris R.U.G. & Secret. ? \ . I 

Directeur lndustr. School Charleroi 
7 
7 
7 
? 
7 
Dokter in de geneeskunde 
? 
Ingenieur & Hoogleraar aan de R.U.G. 
Overleden in '48 
? 
? 
? 
Dr. Wiskunde & Leraar atheneur.l Brussel 
Studieprefect atheneum Brussel 
? 
? 
? 
? 
Ingenieur :& Hoogleraar aan de R.U.G. 
7 
Architect-wegenopzichter W.-Vl. 
? 
? 
Dokter genees-&verloskunde & Geaggr. 
7 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
7 

* : Voor een verklaring van de codes verwijzen we de lezer naar bijlage 8.b~ codebook 
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Naam van de 
beursstudent 

Beroep van de 
vader 

CoRIJN H. Belastingontvanger 
COSTER W. Handelaar 
COURTDIS A. Deurwaarder 
CRESPELLE J. Bakker 
CRoCQ J. Conducteur 
DAEL J.C. Kruidenier 
DAUGE J. Koopman 
DAUWE F. Wagenmaker 
DE BAETS P. Bloemenkweker 
DE BEULE J. Landbouwer 
DE BLAUWE F. Griffier vredegerecht 
DE CLERCQ F. Landbouwer 
DE CoNINCK J. Touwslager 
DE CO OMAN G. Geschoold mechanicus 
DE CoRTE E. Zanger in de kerk 
DE GRAEVE H. BroUl~er 
DE JAMBLINNE T. Rentenier 
DE LANDTSHEER H.Stadsontvanger 
DE MAYER J. Belastingontvanger 
DE MEY L. Muziekleraar 
DE MoLIE E. Leerlooier 
DE NEEF T. Rentenier 
DE NIS A. ? 
DE PAEPE P. Negotiant 
DE PERRE F. Conducteur B&W O.-Vl. 
DE PESSEMIER C. Winkelier 
DE PRAE TERE L. Herbergier 
DE PRAE TERE L. Herbergier 
DE RAEVE F. Soldaat 
DE SCHREVEL I. Pachter 
DE SCHRIJVER C. Bakker 
DE SCHRIJVER P. Bakker 
DE SCHUYTER C. Winkelier 
DE SMET D. Landbouwer 
DE VERGNIES A. Belastingontvanger 
DE VINCKE V. Meester·timmerman 
DE VISSCHER C. ? 
DE VLEESSCH. C. / 
DE VOLDER I. Jeneverstoker 
DE VOS C. Geneesheer 
DE VOS L. Landsman 
DE VYLDER G. Politiecommissaris 
DE WALSCHE J. Belastingontvanger 
DE WINDT J. Geneesheer 
DE WINTER J. Meubelmaker 
DEBEIL E. Geneesheer 
DEBEIL J. Geneesheer 
DELBECQ J. Onderwijzer 
DELECOEUILL. A. LandboUl~er 
DELHOFF J. Kwartiermeester leger 
DERVAUX E. Lid dienstpersoneel 
DESMITS F. Koopman 

facul- Afgestu- Latere functie van de 
teit deerd? beursstudent 

R 
C 
R 
C 
G 
R 
C 
G 
R 
G 
R 
G 
G 
G 
R 
G 
C 
G 
G 
W 
G 
C 
P 
R 
C 
G 
G 
R 
C 
G 
R 
R 
G 
G 
P 
G 
G 
G 
G 
G 
R 
C 
G 
G 
R 
R 
R 
R 
P 
C 
R 
G 

A 
A 
N 
A 
N 
A 
A 
A 
A 
A 
? 
? 
A 
A 
N 
? 
A 
? 
? 
A 
? 
A 
N 
A 
N 
? 
A 
? 
A 
A 
A 
A 
A 
? 
? 
? 
A 
N 
? 
? 
N 
A 
A 
? 
? 
? 
N 
? 
? 
N 
A 
A 

Advokaat 
Attaché administratie Bruggen & Wegel 
Tijdens studies overleden ('46) 
? 
Dokter genees-&verlosk. & chirurg 
Advokaat 
Ingenieur & Hoogleraar 
? 
Advokaat & Lid ~amer van Volksvert. 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Attaché Onder ing. Spoorwegen Kempen 
? 
? 
Apotheker 
Bediende 
Ingenieur Bruggen & Wegen 
? 
? 
Leraar Landbouwschool 8eaumont 
? 
? 
? 
Ingenieur Bruggen & Wegen 
? 
? 
Advokaat te 8rugge & Geagg. R.U.G. 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Tijdens studies overleden ('49) 
Leraar atheneum Namen 
? 
? 
Letterkundi.ge 
Advokaat 8alie Gent 
? 
? 
? 
Regent middenschool Diest 
Advokaat & Rechter rechtb.lste Aanl. 
? 



Naam van de 
beursstudent 

DlRCKX H. 
DOBBELAERE C. 
DOCQUIER A. 
DOOMS f. 
DRUBBEl L. 
DUBIEZ E. 
DUBOlS f. 
DUHEM V. 
DUMONT C. 
DUMORTIER J.B. 
DUTILLOEUL O. 
ENGELS H., 
EVERARD H. 
EYERMAN D. 
fAUQUET D. 
fEER P. 
fRAEYS J. 
fRAEYS L. 
fRANCK J. 
fREDERICQ A. 
fREDERlCQ L. 
fUERISON J. 
GALMART P. 
GAMBON A. 
{;HESQUIERE J. 
GOEMARE J.B. 
GOETHALS G. 
GOOVAERTS f. 
GOOVAERTS L. 
HAESSEBROUCQ A. 
HAGHE f. 
HAGHENBEEK L. 
HAMAL C. 
HANNO P. 
HANUS f. 
HELBIG C. 
HENNEBERT A. 
HERBECQ E. 
HERREBAUT G. 
HEYE C. 
HUYLEBROECK E. 
INGHELS A. 
JAMART f. 
JANSSENS V. 
KE,NNES J. 
KLUYSKENS G. 
KOENE C. 
KOPS f. 
L'EMPEREUR f. 
LAMAL T. 
LANDRIEU L. 
LAROCHE C. 
LAROS C. 

Beroep van de 
vader 

facul
teit 

Advokaat-procureur R 
Kleine winkelier R 
Douanebeambte R 
Wever G 
Zaakwaarnemer R 
? R 
Deurwaarder rechtbank C 
? G 
Negotiant R 
Metselaar G 
Bediende admin. Belest. C 

I Negotiant & makelaar R 
Pachter R 
Ambtenaar R 
Handelaar stoffen P 
Bedrukker van katoen C 
Zaakwaarnemer C 
Zaakwaarnemer G 
? G 
Schrijver G 
Schrijver G 
? R 
Landsman G 
Ingenieur admin spoorw. C . 
Geneesheer R 
Schoenmaker R 
? R 
? W 
Makelaar C 
Schrijver G 
Politiecommissaris R 
Meester-schoenmaker R 
Eigenaar C 
Arrondissementscommis. R 
Sluiswachter C 
Winkelier G 
Leerkr. Atheneum Doorn. R 
Belastingscontroleur C 
Beenhouwer G 
Herbergier R 
Winkelier G 
Winkelier P 
Landbouwer C 
? R 
Leerlooier G 
Geneesheer G 
Koopman W 
Winkelier G 
Wever C 
Geneesheer C 
Rentenier R 
Kleermaker R 
Scheepmaker P 

205 

Afgestu- Latere functie van de 
deerd? beursstudent 

A 
N 
? 
A 
A 
A 
A 
A 
A ' 
N 
A 
N 
A 
A 
? 
N 
A 
A 
? 
A 
A 
A 
N 
N 
A 
A 
? 
? 
N 
A 
A 
? 
A 
N 
A 
N 
N 
N 
A 
N 
A 
? 
A 
? 
? 
A 
? 
A 
N 
A 
? 
N 
N 

? 
? 
? 
? 
Advokaat & Lid Kamer van Volksvert . . 
? 
7 
7 
Advokaat 
7 
Leraar college Nijvel 
Tijdens studies overleden 
? 
7 
? 
Artillerist 0 pperwachtmeester 
Overleden op jonge leeftijd 
Dr.g enees-& -,er losk. & Gewoon Hoogler. 
? 
? 
? 
Advokaat & Gewoon Hoogleraar R.U.G. 
7 
? 
? 
Advokaat 
? 
? 
7 
Dr.geneesk.Chir. & Geaggreg. R.U.G. 
7 
? 
Conducteur te Charleroi 
7 
? 
7 
Tijdens studies overleden 
7 
? 
? 
7 
7 
Attaché ontwateringsdienst 
? 
7 
? 
? 
7 
Tijdens studies overleden ('40) 
Directeur-Generaal Bruggen & Wegen BI' . 
? 
? 
? 
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Naam van de 
beursstudent 

LAURENTIUS B. 
LAUWERS A. 
LAUWERS C. 
LAUWERS J.B. 
LE CLERC J. 
LE POINT P. 
LE ROl A. 
LECLER H. 
LECOUVET r. 
LEYMAN B. 
LIPPENS H. 
LOOS G. 
LOPPENS P. 
LUYTGAERENS J. 
MAERTENS E. 
MAERTENS J. 
MAQUAIRE C. 
MAR SCHOUW P. 
MARTOU E. 
HARTOU H. 
t1ASQUILIER H. 
MASSON H. 
MATTHlJS V. 
MEERSSCHAUT C. 
MEESSEN L. 
MENDEAUX S. 
MENEZ C. 
MEYNE A. 
HINNE G. 
MOREAU L. 
MUYSHONDT P. 
NEESEN E. 
NICAISE C. 
NIHOUL H. 
NUYTENS E. 
OSS lEUR J. 
PAILLET L. 
PAUL A. 
PECQUEUX J. 
PEETERS r. 
PENANT J. 
PEPINSTER J. 
PERMENTIER J. 
PETlT L. 
PlENS E. 
PLONTZ A. 
POELMAN C. 
POiRIER E. 
POIRIER G. 
POTTIEUW E. 
PREUX T. 
PULS J. 
RASSE A. 

Beroep van l;Ie 
vader 

facul- Afgestu- latere funktie van de 
teit deerd? beursstudent 

Timmerman C. 
Betaalmeester R 
Koopman G 
Betaalmeester R 
fabrieksopzichter C 
? G 
Divisieqhef G 
Griffier vredegerecht R 
Bakker P 
Herbergier R 
Belastingsambtenaar R 
Handelaar C 
Huisbewaarder C 
Dokter G 
Rector college P 
? C 
Onderwijzer G 
Hoedenmaker C 
Belastingontvanger R 
Chirurg verloskunde G 
Bediende R 
Bediende R 
Landbouwer G 
Landbouwer G 
Spinner G 
Dagloner G 
? R 
Koopman G 
Rentenier G 
Handelaar G 
Gezondheidsbeamqte G 
? R 
Herbergier G 
Geneesheer G 
Kruidenierswinkel R 
Deurwaarder G 
Bierbrouwer C 
Griffier G 
Herbergier G 
Geneesheer G 
Bediende C 
Werk opzichter G 
/ c 
landbouwer G 
Bakker C 
? G 
Particulier G 
Winkelier G 
Winkelier R 
Suikerraffinadeur G 
Belastingsbe~iende . G 
Geneesheer W 
Handelaar G 

A 
A 
? 
A 
A 
A 
N 
? 
? 
N 
N 
N 
N 
? 
? 
N 
A 
N 
? 
A 
A 
N 
A 
A 
A 
? 
? 
A 
N 
? 
A 
N 
A 
? 
? 
A 
A 
? 
A 
? 
N 
? 
N 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
N 
N 
? 
A 

Ingenieur Bruggen 6: Wegen 
? 
? 
? 
Ingenieur ontwateringsdienst IHnist. 
? 
? 
? 
? 
Zonder beroep (overlijdensakte) 
Koopman in wijn 
Onderchef Administratie spoorwegen 
Leraar Industriële School ' 
? 
? 
? 
Dokter in de geneeskunde 
Directeur Middenschool 
? 
? 
Notaris? 
? 
? 
? 
Dr. 9!nees-&vérlosk. 6: geaggreg.R.U.G 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Dokter in de geneeskunde 
? 
? 
? 
Attaché kosteloze school te Gent 
? 
Ingenieur 6: ere-chef B&W te Brugge 
? 
Gewoon Hoogleraar R.U.G. 
Hoogleraar R.U.G. 
Advokaat 
Tijdens studies overleden 
? 
? 
? 
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Naam van de 
beursstudent 

RETSIN A. 
RETSIN F. 
ROELANDT C. 
RoSELT P. 
ROSSEELS F. 
ROTTIERS E. 
ROUSSEAU E. 
ROUSSEAU V. 
SAUToiS L. 
SCHAAK J. 
SCHEPENS A. 
SCHIMBERG A. 
SCHREURS A. 
SERRARIS E. 
SLEEUWAGHEN A. 
SOUPART P. 
SPAEY H. 
STALlNS T. 
STECHER J. 
SUNAERT A. 
SYMAYS C. 
TE lRLlNCK A. 
TElRLlNCK C. 
TIMMERMAN C. 
TOUFFAERT C. 
TUNCQ F. 
TYMAN C. 
VALER lUS H. 
VAN ASSCHE G. 
VAN ASSCHE L. 
VAN BRABANDER H. 
VAN BRoECK L 
VAN BRUSSEL A. 
VAN BRUSSEL l. 
VAN CANEGHEM D. 
VAN CANEGHEM T. 
VAN DAMME F. 
VAN DE KERCKHOVEN L. 
VAN DE VELDE A. 
VAN DE VELDE P. 
VAN DE VIJVER B. 
VAN DE VDORpE 'I. 
VAN DEN BERGHE F. 
VAN DEN BOSSCHE E. 
VAN DEN BUSSCHE A. 
VAN DEN BUSSCHE P. 
VAN DEN GHEYN E. 
VAN DEN HAUTE E. 
VAN DEN STEEN E. 
VAN DER CRUYSSE C. 

Beroep van de 
vader 

Facul- Afgestu- Latere funktie van de 
teit deerd? beursstudent 

, 
Winkelier taba~ G 
Schrijver C 
Rechtsgeleerde R 
Oudbediende gev_ang. G 
Herbergier C 

.GezondheiQsbeambte G 
Divisiechef O.-Vl. C 
Divisiechef O.-Vl. C 
Bediende R 
Bediende Stadsgriffie.R 
Winkelier G 
Bediende overheid W 
Onderwijzer C 
Advokaat. R 
Arbeider-volder G 
Pachter R 
Divisie-onderchef O-V G 
/ R 
Herbergier P 
Smid C 
Schrijver R 
Gemeentesecretaris R 
Koopman G 
landbouwer G 
Wever C 
/ R 
Geneesheer R 
Landmeter kadaster W 
Gemeentesecretaris G 
Gemeentesecretaris G 
Slotenmaker R 
Belastingontvanger R 
landbouwer G 
landbouwer G 
Procureur R 
Architect G 
Slotenmaker G 
lijmfabrikant C 
Notaris G 
Reizigep C 
Hoedenverkope.r G 
Landbouwer G 
Kleermaker C 
Winkelier/Schipper G 
Brouwer C 
Brouwer G 
Griffier vredegerecht G 
Onderwijzer G 
Belastingcontroleur R 
Kleermakersknecht G 

A 
N 
N 
N 
A 
A 
A 
N 
A 
A 
? 
? 
A 
N 
N 
A 
N 
N 
A 
N 
A 
N 
A 
N 
A 
A 
A 
A 
A 
N 
? 
? 
N 
A 
A 
A 
? 
N 
A 
N 
A 
? 
A 
N 
N 
A 
N 
N 
? 
A 

Dr.genees-&verlosk.Brugge & Geagg.RUG 
? 
? 
? 
Conducteur 
? 
Onder ingenieur Spoorwegen 
? 
? 
Advok. & Divisiechef, Ere-Direct.O-Vl 
? 
? 
Leraar a theneum Namen 
? 
? 
? 
Bediende provinciaal bestuur 
? 
Hoogleraar R.U.G. & R.U.L. 
Leraar wiskunde middelbaar onderwijs 
Advokaat 
? 
Dr.genees-&verlosk.& Hoogleraar R.U.G! 
? 
? 
? 
? 
Gewoon Hoogleraar R.U.G. 
? 
? 
? 
? 
? 

6r.genees-&verlosk.St-Nikl~&Geagg.RUd 
? 
? 
? 
? 
? 
Heeft een handel te Parijs 
? 
? 
leraar landbouwschool te Tienen 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
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Naam van de 
beursstudent 

VAN EVERBROECK C. 
VAN EXEl1 P. 
VAN GENOT G. 
VAN HOLLEBEKE V. 
VAN HOOREBEKE G. 
VAN LIERE f. 
VAN LOKEREN G. 
VAN LEYNSEELE C. 
VAN MONCKHOVEN H. 
VAN NEVEL L. 
VAN OOTEGHEH J. 
VAN OPPENS A. 
VAN OVERSTRAETEN C. 
VAN PEENE H. 
VAN PETEGHE~I P. 
VAN PETEGHEH T. 
VAN TROOSTENBERGHE A. 
VAN VARENBERGH f. 
VAN WESEMAEL H. 
VANDENABEELE A. 
VANDERBIEST J. 
VANDERHAEGHEN f. 
VANDERSTRAETEN D. 
VANDERVIN E. 
VANOYE R. 
VELDEt1AN E. 
VERCANER C. 
VERGAUWEN A. 
VERHAEGHEN f. 
VERHIEST f. 
VERMANDEL L. 
VERI1EIREN B. 
VERHEULEN A. 
VERRAERT f. 
VOGELAERE P. 
WACQUEZ A. 
WALDACK D. 
WALLEM A. 
WARNAU A. 
WARNAU G. 
WEMAERE J. 
WILLEMS C. 
WILLEMS J. 
WILLEQUET E. 

Berqep van de 
vader 

facul- Afgestu- Latere functie van de 
teit deerd? beursstudent 

? 
? 

G 
G 

Notaris R 
Leraar atheneum Antw. C 
Apotheker R 
Wasbaas G 
Politiecommissaris G 
Onderwijzer G 
Zadelmaker R 
Landbouwer G, 
Geneesheer G 
? G 
Brouwer 
Notaris 
Brouwer 
Brouwer 
Meubelmaker 
Herbergier 
Kleermaker 
Bakker 
? 
Herbergier 
Bediende 
Restaurateur (schild) 
Kruidenier 
Landbouwer 
Diaman~zetter 
Apotheker 
Kleermaker 
Herbergier 
Deurwaarder 
Chirurg 
Winkelier 
Geneesheer 
Arbeider-graanmeter 
Douanebeambte 
Brouwer 
Horlogemaker 
Deurwaarder 
Deurwaarder 
Geneesheer 
Kleermaker 
Kleermaker 
Onderwijzer 

G 
G 
G 
G 
C 
R 
G 
G 
G 
G 
G 
R 
G 
R 
p 
G 
G 
G 
R 
G 
G 
G 
C 
G 
R 
G 
e 
,e 
G 
G 
G 
R 

? 
A 
A 
N 
? 
A 
A 
A 
A 
? 
? 
? 
? 
? 
A 
A 
A 
7 
A 
A 
A 
A 
7 
A 
A 
N 
? 
N 
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1 
Advokaat - Pres.Bureau gratis raadpl 
Tijdens studies overleden ('~) 
7 
7 
7 
Dr.verlosk. & Hoogleraar R.U.G. 
7 
? 
? 
? 
7 
7 
? 
? 
Spoorweg ingenieur W4Vlaanderen 
? 
7 
7 
Dr. genees- & verloskunde 
Geaggregeerde R.U.G. fac. 'Jeneesk. 
7 
leraar atheneum Gent 
? 
7 
7 
? 
Dr.genees-&verlosk. & Geagg. R.U.G. 
7 
Advokaat en schepen van Gent 
7 
? 
Zonder beroep voor '58 
7 
7 
? 
7 
7 
Ingenieur Industriële Insteil. Gent 
? 
Geneesheer 
? 
Advok.Balie Gent & lid Kamer Volksv 
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BIJLAGE 14 
Tabel .14.c: Alfabetische 'lijst van de beursstudenten van de R.U.G. met vermelding 

van volgnummer, naam, voornaam en aantal jaren dat de student een 
studiebeurs van overheidswege heeft gekregen tijdens de periode 1836-1849. 

Naam van de Aantal Aantal Aantal Aantal 
beursstudent staats- provin- stads- stads-

beurzen ciebeur- beurzen beurzen 
zen 400 fr. 400 fr. 

1 ALLARD BENJAMIN 0 0 '> 0 ...J 

2 ANDRIES CHARLES 0 0 5 0 

3 ANDRIES LOUIS FR 1 O · 3 0 

4 ANDRIES LOUIS J 0 0 5 0 

5 ANTHOON JOSEPH 0 1 0 0 

6 ASCOP FELIX 0 0 3 0 

7 BAEYENS CONSTANTIN 0 1 0 0 

8 BAILLET URBAIN 2 0 0 0 

9 BARA EMILE 1 ' 0 0 · 0 

10 BARBIER JULES 0 2 0 0 

11 .BARTHELS JO SE PH 0 4 0 0 

12 BASTIN BERTRAND 0 1 0 0 

13 BATARDY LOUIS 1 0 0 0 

14 BEAUFORT NICOLAS J 6 0 0 0 

15 BEERENS PIERRE FR 1 0 0 0 

16 BEERNAERT HIPPOLYTE 0 4 0 0 

17 BERNARD JULES 4 0 0 0 

18 BERTRAND FLORENT 0 1 0 3 

19 BERTRAND NESTOR 0 0 1 0 
20 BLOMMAERT CHARLES 3 0 0 0 

21 BLOMME CHARLES 0 0 0 1 
22 BODDAERT AUGUSTE 0 6 0 0 

23 BODDAERT PIERRE 0 0 5 0 

24 BOGAERTS PIERRE J 0 . 0 1 0 

25 BOGHE GUILLAUME 0 1 0 0 

26 BOUCKAERT AUGUSTE 0 6 1 0 

27 BOUDIN EMMANUEL 0 0 2 0 

28 BOURBON LOUIS 0 4 1 0 

.29 BOURDEAU PHILLIPE 0 0 3 0 

30 BOUSSON HENRI J 0 :2 0 0 
31 BOUTIQUE MATHIEU 1 0 0 0 
32 BOUVIER PIERRE L 5 0 0 0 
33 BRANQUART LOUIS 0 1 2 0 
34 BRINCOUR PIERRE U 0 0 0 1 

35 BRUNEEL JUSTIN D 0 0 2 4 
36 BRUYENNE VICTOR L 0 0 0 3 
37 BRUYNEEL VleTOR 0 4 0 0 

38 BUREAU THEOPHILE 0 0 2 1 
39 BUYSSE JULIEN 0 2 0 0 
40 CALLENS LOUIS 0 0 4 0 
41 CAMBIER FELIX 0 0 0 2 
42 CAMBIER ISIDORE A 0 0 3 0 
43 CAMBRELIN ALPHONSE 3 0 0 0 

44 CAMBRELIN JULES 3 0 1 4 
45 CAMPS JOSEPH 0 0 2 0 
46 CANIVET HENRI 3 0 0 0 

47 CANIVEZ PIERRE J 2 0 0 0 

48 CAPELLE LOUIS 0 2 0 , 0 
49 CARDON PIERRE 0 1 0 0 

50 CAUWEL BENOIT 0 0 · 2 0 
51 CEUTERICK ACHILLE 0 3 0 0 
52 CEUTERICK LOUIS J 0 () 2 0 
53 COPPEE CHARLES 0 0 0 () 

54 CORIJN HENRI 0 0 2 0 
55 COSTER WENCESLAS 0 0 2 5 
56 COURTOlS AMAND CH 0 1 0 I) 
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Naam van de Aantal Aantal Aantal Aantal 
beursstudent stallts- provin- stads- stads-

beurzen ciebeur- beurzen beurzen 
zen 200 fr. 400 fr. 

57 CRESPELLE JUL ES 0 3 0 0 
58 CROCQ JEAN J 5 0 0 5 

59 DAEL JEAN CH 0 5 4 0 
60 DAUGE JOSSE F 3 0 0 0 
61 DAUWE FRANCOlS 3 0 0 0 

62 DE BAETS PIERRE 0 0 0 3 

63 DE BEULE JOSEPH B 0 6 2 1 

64 DE BLAUWE FERDINAND 0 1 1 0 

65 DE CLERCQ FELIX A 1 0 1 0 

66 DE CONINCK JOSEPH 4 0 0 0 
67 DE COOMAN GERMAIN 0 5 0 0 
68 DE CORTE EDOUARD 0 0 . 1 0 

69 DE GRAEVE HENRI 0 0 0 2 
70 DE JAMBLINNE THEOPHILE 6 0 0 0 

71 DE LANDTSHEER HYACINTHE 0 0 0 3 
72 DE MAYER JEAN FR 0 0 1 0 
73 DE MEY LOUIS 0 3 0 0 
74 DE MOLIE EMILE 0 1 0 0 
75 DE NEEF THEODORE 0 0 1 0 
76 DE NIS ALEXANDRE 0 0 0 1 
77 DE PAEPE POLIDORE 0 0 2 3 
78 DE PERRE FREDERIC J 0 0 1 4 

79 DE PESSEMIER CHARLES 0 4 0 0 
80 DE PRAETERE LEANDRE 0 0 2 4 
81 DE PRAETERE 'LEON 0 2 0 0 
82 DE RAEVE FRANCOlS 0 0 1 2 
83 DE SCHREVEL IVON 4 2 0 0 
84 DE SCHRIJVER CHARLES 0 3 1 0 
85 DE SCHRIJVER PIERRE A 0 0 0 5 
86 DE SCHUYTER CONSTANT IN 0 3 2 0 
87 DE SMET DONAT 0 5 0 0 
88 DE VERGNIES ADOLPHE 0 1 0 0 
89 DE VINCKE VITAL 0 3 0 0 
90 DE VISSCHER CHARLES J 0 0 0 5 
91 DE VLEESSCHAUWER CHARLES 0 0 1 0 
92 DE VOLDER ISIDORE 0 0 0 2 
93 DE VOS CONSTANTIN 0 5 0 0 
94 DE VOS LEONARD 0 0 1 0 
95 DE VYLDER GUSTAVE 0 0 3 4 

96 DE WALSCHE JULES 0 6 3 1 
97 DE WINDT JOSEPH 0 6 1 0 
98 DE WINTER JACQUES 2 0 4 3 
99 DEBEIL EMILE 1 0 0 1 
100 DEBEIL JULES 1 0 1 0 
101 DELBECQ JEAN BAPT 0 0 2 0 
102 DELECOEUILLERIES AIMABLE 0 0 2 0 
103 DELHOFF JOSEPH 0 5 0 0 
104 DERVAUX EDOUARD 0 0 0 6 
105 DESMITS FRANCOlS 5 0 0 0 
106 DIRCKX HENRI FR 0 0 1 3 
107 DOBBELAERE CHARLES 0 2 0 0 
108 DOCQUIER ALFRED 2 1 0 0 
109 DOOMS FREDERIC 5 0 4 0 
110 DRUBBEL LOUIS 2 0 0 0 
111 DUBIEZ EMILE 1 0 0 0 
112 DUBOlS FRANCOlS 0 0 2 2 
113 DUHEM VICTOR 0 0 4 0 
114 DUMONT CONSTANT 0 0 1 2 
115 DUMORTIER JEAN BAPT 1 0 0 0 
116 DUTILLOEUL OSCAR 0 4 0 0 
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Naam van de Aantal Aantal Aantal Aantal 
beursstudent staats- provin- stads- stads-

beurzen ciebeur- beurzen beurzen 
zen 200 fr. 400 fr. 

117 ENGELS HENRI 0 0 0 1 
118 EVERARD HENRI H 0 0 0 4 
119 EYERMAN DESIRE 0 0 4 0 
120 FAUQUET DENIS 0 2 0 0 
121 FEER PAUL E 0 0 3 0 
122 FRAEYS JOSEPH 0 1 3 3 
123 FRAEYS LOUIS 5 0 0 1 
124 FRANCK JEAN 0 3 0 0 
125 FREDERICQ ALEXANDRE 0 0 0 6 
126 FREDERICQ LOUIS A 0 0 0 2 
127 FUERISON JOSEPH 0 0 0 2 
128 GALMART PIERRE L 0 3 0 0 
129 GAMBON ALEXANDRE 2 0 0 0 
130 GHESQUIERE JEAN J 0 0 5 0 
131 GOEMARE JEAN BAPT 2 0 0 0 
132 GOETHALS GUILLAUME 0 0 0 1 
133 GOOVAERTS FRANCOIS 0 0 0 1 
134 GOOVAERTS LOUIS J M 0 0 1 1 
135 HAESSEBROUCQ AUGUSTE 3 0 0 0 
136 HAGHE FRANCOIS G 5 1 0 0 
137 HAGHENBEEK LOUIS 0 3 0 0 
138 HAMAL CONSTANTIN 0 · 0 0 2 
139 HA NNO PIERRE FR 2 0 1 0 
140 HANUS FERDINAND 0 0 3 0 
141 HELBIG CHARLES 0 0 1 0 
142 HENNEBERT ARTHUR 4 0 4 1 
143 HERBECQ ERASME 0 2 0 0 
144 HERREBAUT GUIDON 0 3 0 0 
145 HEYE CHARLES 0 2 0 0 
146 HUYLEBROECK EGIDE 0 6 3 0 
147 INGHELS AMAND 0 3 0 0 
148 JAMART FRANCOlS 6 0 0 0 
149 JANSSENS VICTORIN 0 0 0 2 
150 KENNES JEAN FR 0 0 2 0 
151 KLUYSKENS GUSTAVE 0 0 0 3 
152 KOENE CORNEILLE J 0 0 0 2 
153 KOPS FRANCOlS 0 1 4 0 
154 L'EMPEREUR FRANCOlS C 0 0 2 0 
155 LAMAL THEODORE 6 0 0 0 
156 LANDRIEU LEONARD 0 0 1 0 
157 LAROCHE CHARLES 0 2 1 0 
158 LAROS CHARLES 0 2 0 0 
159 LAURENTlUS BERNARD 6 0 0 0 
160 LAUWERS AUGUSTE 0 3 3 0 
161 LAUWERS CAMILLE 0 0 0 2 
162 LAUWERS JEAN SAPT 1 0 1 1 
163 LE CLERC JEAN 0 5 0 0 
164 LE POINT PIERRE 0 0 2 0 
165 LE ROl AUGUSTE 0 2 0 0 
166 LECLER HIPPOLYTE 0 0 5 0 
167 LECOUVET FERDINAND 1 0 1 0 
168 LEYMAN SERNARD 0 0 0 2 
169 LIPPENS HIPPOLYTE 0 0 2 0 
170 LOOS GUILLAUME J 0 0 1 -4 
171 LOPPENS PIERRE 0 0 0 2 
172 LUYTGAERENS JOSEPH F 0 3 0 0 
173 MAERTENS EOOUARO 0 0 0 -4 
174 MAERTENS JEAN J 2 0 0 0 
175 MAQUAIRE CHARLES L 0 1 1 0 
176 MARSCHOUW PHILISERT 1 0 0 0 
177 MARTOU EDMOND :3 0 1 3 
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Naam van de Aantal Aantal Aantal Aantal 
beursstudent staats- provin- stads- stads-

beurzen ciebeur- beurzen beurzen 
zen 200 Fr. 400 fr. 

178 MARTOU HIPPOLYTE 0 3 2 0 

179 MASQUILIER HENRI 3 0 2 1 

180 MASSON ADOLPHE 2 0 0 0 

181 MATTHIJS VITAL 0 5 2 0 

182 MEERSSCHAUT CHARLES 0 3 0 0 

183 MEESSEN LEONARD 0 5 1 0 

184 MENDEAUX SYLVAIN 0 2 2 0 

185 MENEZ CHARLES 0 0 1 0 

186 MEYNE ARMAND 1 0 0 0 

187 MINNE GUSTAVE 0 2 1 0 

188 MOREAU LOUIS J 0 0 2 0 

189 MUYSHONDT PIERRE E 0 0 1 0 

190 NEESEN EUGENE 1 0 0 0 
191 NICAISE CHARLES 5 0 0 0 
192 NIHOUL HENRI 4 0 0 0 
193 NUYTENS EDOUARD 0 1 1 1 
194 OSSlEUR JOSEPH 0 0 " " 195 PAILLET LOUIS 0 0 1 0 
196 PAUL ALPHONSE 2 0 3 0 
197 PECQUEUX JEAN FR 0 6 1 0 
198 PEET ERS FEL IX 0 " 0 0 
199 PENANT JULIEN 0 0 1 0 
200 PEPINSTER JOSEPH 0 0 " 0 
201 PERMENTIER JOSEPH 0 0 3 0 
202 PETIT LEOPOLD J 0 2 2 0 
203 PlENS EUGENE 0 0 0 2 
204 PLONTZ ANTOINE 0 0 4 0 
205 POELI"JAN CHARLES 5 0 1 0 
206 POIRIER ETIENNE 0 0 0 3 
207 POIRIER GUSTAVE 0 " 0 0 
208 POTTIEUW ELOI J A 0 0 1 0 
209 PREUX THEOPHILE 0 1 0 0 
210 PULS JACQUES 0 1 0 0 
211 RASSE ANTOINE 3 0 0 0 
212 RETSIN AUGUSTE 5 0 5 3 
213 RETSIN FRANCOlS 5 0 6 0 
214 ROELANDT CHARLES 0 0 1 0 
215 ROSELT PAUL 0 3 0 0 
216 ROSSEELS FELIX 2 0 0 0 
217 ROTTIERS EDOUARD 0 5 3 0 
218 ROUSSEAU EMILE A 0 0 3 2 
219 ROUSSEAU VICTOR 0 3 0 0 
220 SAUTOIS LOUIS 3 0 0 0 
221 SCHAAK JEAN P 0 0 0 4 
222 SCHEPENS ADOLPHE 0 3 0 0 
223 SCHIMBERG ANTOlNE 0 0 0 3 
224 SCHREURS ANDRE 4 0 2 3 
225 SERRARlS EMlLE 0 1 0 0 
226 SLEEUWAGHEN ARNOULD 0 2 0 0 
227 SOUPART PHILLIPE J 0 0 2 0 
228 SPAEY HIPPOLYTE 0 1 0 0 
229 STALINS THEODORE 0 0 1 0 
230 STECHER JEAN 0 0 0 " 231 SUNAERT ADOLPHE · 0 0 1 " 232 SYMAYS CHARLES 2 0 0 0 
233 TEIRLINCK AUGUSTE 0 4 0 0 
234 TEIRLINCK CHARLES 3 0 0 0 
235 TIMMERMAN CONSTANTIN 0 1 0 0 
236 TOUFFAERT CHARLES 0 0 2 0 
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Naam van de Aantal Aantal Aantal Aantal 
beursstudent staats- provin- stads- stads-

beurzen ciebeur- beurzen beurzen 
zen 200 Fr. 400 Fr. 

237 TUNCQ FRANCOlS 0 0 0 6 
238 TYMAN CHARLES 0 2 Ó 0 
239 VALERlUS HUBERT 1 0 0 0 
240 VAN ASSCHE GEDEON E 0 3 4 0 
241 VAN ASSCHE LOUIS J 0 0 2 0 
242 VAN BRABANDER HIPPOLYTE 0 2 0 0 
243 VAN BROECK LEONARD 0 4 4 0 
244 VAN BRUSSEL ANTOINE 0 0 1 0 
245 VAN BRUSSEL LEON 0 5 0 0 
246 VAN CANEGHEM DESIRE 0 0 1 4 
247 VAN CANEGHEM THEOPHILE 0 0 0 6 
248 VAN DAMME FRANCOIS 0 2 0 0 
249 VAN DE KERCKHOVEN LEON 1 0 0 0 
250 VAN DE VELDE AUGUSTE 0 3 3 0 
251 VAN DE VELDE PROSPER 1 0 1 1 
252 VAN DE VIJVER BERNARD 0 5 1 0 
253 VAN DE VOORDE .rVO 0 4 2 0 
254 VAN DEN BERGHE FRANCOlS 0 0 3 3 
255 VAN DEN BOSSCHE EMMANUEL 0 2 0 0 
256 VAN DEN BUSSCHE ANTOINE J 2 0 2 0 
257 VAN DEN BUSSCHE PIE 6 1 5 0 
258 VAN DEN GHEYN EDOUARD 0 0 0 2 
259 VAN DEN HAUTE EUGENE 0 0 2 0 
260 VAN DEN STEEN EUGENE 0 2 0 0 
261 VAN DER CRUYSSE CONSTANT 1 3 0 0 
262 VAN EVERBROECK PIERRE 1 0 0 0 
263 VAN EXEM PHILLIPE 0 0 3 0 
264 VAN GENDT GUSTAVE 0 0 0 5 
265 VAN HOLLEBEKE VlCTOR 4 0 4 0 
266 VAN HOOREBEKE GUSTAVE 0 2 0 0 
267 VAN LIERE FRANCOIS L 0 0 1 3 
268 VAN LOKEREN GUSTAVE 0 0 0 6 
269 VAN LYNSEELE CHARLES 0 0 0 3 
270 VAN MONCKHOVEN HIPPOLYTE 0 0 0 6 
271 VAN NEVEL LOUIS 0 1 0 0 
272 VAN OOTEGHEM JEAN 0 0 4 0 
273 VAN OPPENS ALPHONSE 0 4 0 .0 
274 VAN OVERSTRAETEN CHARLES 0 0 2 0 
275 VAN PEENE HIPPOLYTE 0 4 0 0 
276 VAN PETEGHEM PIERRE 3 0 0 0 
277 VAN PETEGHEM THOMAS 0 5 0 0 
278 VAN TROOSTENBERGHE ADOLPHE 1 0 0 0 
279 VAN VARENBERGH FRANCOIS 0 3 0 0 
280 VAN WESEMAEL HENRI 0 0 6 3 
281 VANDENABEELE ALEXANDRE 1 0 0 0 
282 VANDERBIEST JOSEPH 0 2 0 2 
283 VANDERHAEGHEN FERDINAND 5 0 1 2 
284 VANDERSTRAETEN DESIRE 0 6 2 0 
285 VANDERVIN EDMOND 0 4 1 1 
286 VANOYE RENE 2 0 0 0 
287 VELDEMAN ERNEST 0 0 3 0 
288 VERCAMER CHARLES 0 3 0 0 
289 VERGAUWEN ANTOINE 0 1 0 0 
290 VERHAEGHEN FRANCOIS 0 0 0 1 
291 VERHIEST FRANCOIS 0 6 0 0 
292 VERMANDEL LOUIS 0 0 0 5 
293 VERMEIREN BENOIT 0 1 0 0 
294 VERMEULEN AUGUSTE 0 0 5 0 
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298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
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Naam van de 
beursstudent 

VERRAERT FRANCOlS 
VOGELAERE PIERRE 
WACQUEZ ALEXANDRE 
WALDACK DESIRE 
WALLEM AUGUSTE J 
WARNAU ACHILLE 
WARNAU GUSTAVE 
WEMAERE JEAN L 
WILLEMS CHARLES 
WILLEMS JEAN A 
WILLEGUET EDMOND 

Aantal 
staats
beul'zen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 

Aantal Aantal 
pl'ovin- stads
ciebeur- beurzen 
zen 200 Fr. 

5 0 
0 0 
6 0 
0 0 
0 " 0 2 
4 0 
6 0 
1 0 
0 0 
0 5 

Aantal 
stads
beurzen 
400 Ft'. 

0 
1 
0 
5 
2 
0 

' 0 
0 
0 
0 
1 





De reeks UIT HET VE?lEDEN VP~ DE R.U.G. is verkrijgbaar bij het Archief 
van de R.U.G., St.-Pie~ersnieuwstraat 25, 9000 Gent (tel. . , 
091/23.38.21). 

nr. 1 E. STOLS : Larijns-i!.:;;erikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit 

nr. 2 

nr. 3 

nr. 4 
nr. S 

nr. 6 

nr. 7 

te Gent (1854-1914). 
L. VANDEIHELE: Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor 
toxicologie aan "de faculteit voor farmaceutische wetenschappen 
van de R.U.G. (lBï6-1976). 
H. BALTHAZAR : Het Taalminnend Studentengenootschap r t Zal wel 
Gaan (1852-1977). 
H. BOSSAERT : Julius Mac Leod en de vervlaams"ing. 
H. DEELSTRA : De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) aan 
de Gentse universiteir. 
L. ELAUT : Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig 
hoger onderwijs te Gent. 
M. SOMERS : Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse 
universiteit. 

nr. 8 E. OSS lEUR : Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde 

nr. 9 

nr. 10 

nr. 11 

nr. 12 

nr. 13 

nr. 14 

nr. 15 

nr. 16 

nr. 17 
nr. 18 

R.U.G. (1829-1835). 
"LOMEROSIANA", 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 univer-
siteit 1890-1900. " 
A. LOOMAN : Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Gent (1919-1933). 
A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH : De eerste generaties meisjesstu
denten aan de R.U.G. 1882-1930. 
D. VAN DAMME Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger 
Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914). 
Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de 
R.U.G. 
L . TROCH : Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het 
moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 
W. LAPORTE : 75 jaar Lichamelijke Opvoeding aan de R.U.G. 
A. VAN ACKER : Slavische studenten aan de R.U.G.- (1855-1914). Een 
evocatie. 

nr. 19 E. LANGENDRIES : De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (i916-1918), 

nr. 20 
nr. 21 

nr. ,22 

nr. 23 

nr. 24 

nr, 25 

2 dIn. 
K. DE CLERCK : Rector Bouckaert had toch gelijk. 
D. MARTIN : De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-
44. 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). 
A. VANDENBlLCKE : Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent 
(1930/31-1945/46). 
F. VARENDONC, : Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en gedachten
wereld. 

nr. 26 W. DAMBRE August Wagener (1829-1896). Een leven voor het 
onderwijs. 

nr. 27 R. RAES Ons Verbond. Historiek van een Studententijdschrift 
(1945-1976). 

nr. 28 M. VERMAS : Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van de 
Gentse universiteit (1836-1849). 

Buiten reeks: K. DE CLERCK, e.a. : Kroniek van de strijd voor de ver
nederlandsing van de Gentse universiteit. 
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