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WOORD VAN DE RECTOR 

Onderwijs en onderzoek aan onze universiteit zijn, van de 
aanvang af, niet mogelijk gebleken zonder de medewerking 
van administratief, technisch en gespecialiseerd personeel. 
Hun aantal is in de loop der jaren, net als dat van de studen
ten, blijven stijgen. 

Na de eerste wereldoorlog kwam een personeelsvereniging 
tot stand, die de belangen van het personeel - zowel op 
nationaal als op lokaal vlak - wilde behartigen. Resultaten 
bleven niet uit. De vereniging groeide en bloeide. Initiatie
ven werden genomen en activiteiten werden ontplooid, die 
- tot op de huidige dag - het saamhorigheidsgevoel bij het 
personeel bevorderen. 

Nu de universiteit feest viert en haar 175-jarig bestaan her
denkt, bewijst de personeelsvereniging andermaal hoezeer 
zij zich verbonden voelt met onze Alma Mater. Het bestuur 
en de leden wens ik dan ook van harte te danken voor hun 
niet aflatende inspanningen en oprecht geluk te wensen ter 
gelegenheid van de herdenking van het 30 jaar geleden 
toekennen van de titel IIKoninklijk ll aan onze personeelsver
eniging. 

Prof. Dr. L. De Meyer 
Rector RUG 
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TEN GELEIDE 

De auteurs, personeelsleden van onze universiteit, duiden 
ook aan dat er doorgaans weinig geschreven wordt over het 
personeel. Hiermee bedoelen we het administratief, tech
nisch, meesters-, vak- en dienstpersoneel, tewerkgesteld in 
onze universiteit. 

De benamingen van categorieën en graden binnen het admi
nistratief personeelsstatuut werden door de jaren heen en
kele keren aangepast alvorens de huidige benamingen 
werden ingevoerd. Op zich zou dit ook het voorwerp kun
nen uitmaken van diepgaander studiewerk. 

Het Bestuur van de Koninklijke Personeelsbond wilde het 
dubbel jubileum - het 30 jaar geleden toekennen van "Ko
ninklijk" aan onze Personeelsvereniging en het 175-jarig be
staan van de RUG - niet ongemerkt laten voorbijgaan en 
besloot daarom een jubileumuitgave te verzorgen hande
lend over het personeel aan de Gentse universiteit tussen het 
ontstaan in 1817 en 1918 en de personeelsverenigingen sinds 
1919. 
Het Bestuur van de K.B.P. is bijzonder erkentelijk voor de 
uitzonderlijke gelegenheid die werd geboden door Prof. K. 
De Clerck en het Archief van de RUG om de uitgave te laten 
verschijnen in de wetenschappelijke reeks 11 Uit het verleden 
van de RUG". 
Eens temeer wordt hiermee benadrukt dat wij allen inder
daad deel uitmaken van één grote universitaire familie. 

Een bijzonder woord van dank willen wij graag voorbehou
den aan mevr. Elienne Langendries en de heren André Im
pens en Roger Vervaet voor hun vele opzoekingswerk en het 
voorliggend prachtige resultaat. 
Mevr. Inge Schelstraete die instond voor de vertaling in het 
Engels en de vertegenwoordigers van andere verenigingen 
die voor de goede informatie zorgden, willen wij hierbij 
eveneens betrekken. 
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Ten slotte wensen wij alle RUGjUZG personeelsl~d~, 
nauw betrokken bij de bloeiende werking van de Koninkht 
ke Personeelsbond en voornamelijk de bestuursleden dIe 
vrijwillig hun vrije tijd hieraan opoffe~, oprecht te danken 
voor hun dynamische en belangeloze Inzet. 

De grote universitaire familie zal maar volle~ig zi~n wanneer 
alle personeelsleden zonder enig ondersc~eld, ZIch kunnen 
terugvinden in de socio-culturele doelstellingen en de goede 
werking van onze Personeelsbond. .. 
Eerder haalde ik het reeds aan in ons tweema@deh)ks 
bondsblad Universitas ... 
.... nEen vereniging met een dergelijk rijk verleden, houdt ,~e 
toekomst steeds voor ogen als de sleutel van haar succes . 

Hubert De Vylder 
Voorzitter Koninklijke Bond van het Personeel 
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THE ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL STAFF AT 
THE UNIVERSITY OF GHENT, 1817-1992 

Most of the publications on the history of the University of 
Ghent pay a lot of attention to the academic staff and stu
dents leaving somewhat aside the administrative and tech
nical personnel. Yet, one cannot deny that they too are an 
intrinsic part of the University community and that they 
have been supporting teaching and research at the institu
tion from its very foundation . 

The authors of this publication do not pretend to fill this gap 
or even to present the reader with a complete history of the 
University staff. What they have done, however, is to draw 
up a survey of the milestones in the history of the adminis
trative and technical personnel at the RUG (legal provisions, 
etc.). 

To this purpose, they consulted the following source mate
rial: Situation de l'Enseignement Supérieur donné aux frais de 
l'Etat, three-yearly reports which were published from 1849 
on (for the 1849-1918 period); Etat de ['Instruction Supérieure 
donnée aux frais de l'Etat, Bruxelles, 1844 (for the 1816-1843 
period) ; reports and correspondence of the Board of Gover
nors (1817-1829) ; the Rectors' correspondence (1830-1918) ; 
and other files at the University Record Department. 

The publication is rounded off with a description of the 
situation at the University during the second World War, an 
overview of the staff associations and a bibliography to their 
staff magazine Universi tas. 
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HET PERSONEEL AAN DE GENTSE UNIVERSITEIT 
(1817 -1918) 

In de meeste publikaties over de geschiedenis van de Gentse 
Universiteit wordt doorgaans weinig of niets gesclu."even 
over het personeel. Men krijgt als het ware de indruk dat de 
universiteit enkel werd bevolkt door professoren en studen
ten. Nochtans hebben personeelsleden van bij de stichting 
van de universiteit een niet onbelangrijke rol gespeeld in het 
logistiek ondersteunen van het universitair onderwijs en 
onderzoek. 
Onze bijdrage tracht deze lacune op te vullen, maar preten
deert geenszins 11 dell geschiedenis te zijn van het personeel. 
Daarvoor zijn de opzoekingen die we konden verrichten te 
ontoereikend. De studie schetst noodgedwongen enkele 
hoofdmomenten uit de personeelsgeschiedenis, die meestal 
het gevolg waren van het ingrijpen van de wetgever. 
Hoofdbronnen voor ons opzoekingswerk waren de driejaar
lijkse rapporten Situation de l'Enseignement Supérieur donné 
aux frais de /'Etat welke vanaf 1849 verschenen en die we 
consulteerden tot 1918. Voor de periode 1816-1843 baseerden 
we ons op de rapporten van Minister van Binnenlandse 
Zaken J.B. Nothomb, Etat de l'Instruction donnée aux frais de 
l'Etat ( Brussel, 1844, 2 dln). 
Het archiefonderzoek bleef beperkt tot het Archief van de 
RUG. Daar werden de verslagen en de briefwisseling van het 
College van Curatoren (1817-1829) doorgenomen, alsook de 
inkomende en uitgaande briefwisseling van het Kabinet van 
de Rector en de Dienst voor Academische Aangelegenheden 
(1830-1918). 
Steekproeven werden genomen in de dossiers bewaard on
der de nununers 202 (administratief personeel) en 23 (perso
neelsverenigingen). 
Wij zijn ervan overtuigd dat grondiger archiefonderzoek 
o.m. ook in de Rijksarchieven van Den Haag en Brussel 
ongetwijfeld een rijke oogst aan documenten en gegevens 
zal opleveren waardoor het onderhavige, vrij rudimentaire, 
beeld van het personeel verder zal kunnen aangevuld en 
genuanceerd worden. 
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De installatieplechtigheid van de Gentse Universiteit op 9 oktober 
1817. 
Bemerk de aanwezigheid van de twee pedellen, dragers van de 
universitaire scepters. 
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1. Het personeel tijdens de Hollandse periode 
(1816-1830). 

Op 25 september 1816 vaardigde de Hollandse koning 
Willem I een organieke wet uit, waarbij in de Zuidelijke 
gewesten van zijn Verenigd Koninkrijk drie rijksuniversitei
ten werden opgericht : te Gent, Luik en Leuven. Dezelfde 
wet bevatte een aantal gedetailleerde richtlijnen met betrek
king tot de inhoud van het onderwijs, de academische gra
den die konden behaald worden, de benoeming en 
bezoldiging van de professoren, de plichten van de studen
ten, de financiering van het onderwijs, de mogelijke aanmoe
digingsmiddelen voor het universitair onderwijs en 
eindigde tenslotte met een reeks bepalingen over het beheer 
van de universiteit. 

Aan het personeel besteedde de wet, op twee uitzonderin
gen na, geen aandacht. Deze uitzonderingen betroffen de 
pedellen en de secretaris-inspecteur. De Hollandse wetgever 
vermeldde immers dat de universiteiten dienden te beschik
ken over twee pedellen (Fr. = appariteur), belast met o.m. het 
dragen van de academische scepters bij officiële gelegenhe
den. Tevens hadden zij ook bepaalde taken te vervullen in 
de studentenadministratie en moesten zij bv. aanwezig zijn 
tijdens de examens- en promotiezittingen. Daarvoor kregen 
zij naast hun vaste jaéllwedde, die werd bepaald door het 
College Véll"l Curatoren, nog een bijkomende vergoeding die 
werd gepuurd uit de inschrijvingsgelden van de studenten. 

Het hierboven reeds vermelde College van Curatoren vorm
de het hoogste bestuurslichaam aan de universiteit. Het was 
samengesteld uit vijf vooraanstaande personen die faam 
hadden verworven op het vlak van de cultuur en van de 
wetenschap. Ook de burgemeester van de universiteitsstad 
maakte van rechtswege deel uit van het College. De Curato
ren moesten minimaal twee keer per jaar samenkomen en 
waren o.m. belast met de strikte uitvoering van de reglemen
ten en besluiten van het hoger onderwijs. 
Ook het beheer van de universitaire gebouwen en collecties, 
het opstellen en aanpassen van reglementen betreffende het 
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personeel, het voorstellen van professoren voor benoemingen 
en het toezicht op de financiën van de universiteit behoorden 
tot htm opdrachten. 
Jaarlijks moest het College van Curatoren de begroting o~stel
len alsook een verslag maken over de toestand van de uruver
siteit. De leden van het College kregen geen wedde, doch 
mochten jaarlijks zitpenningen verdelen. De secretaris-inspec
teur die bij het Curatorium benoemd werd, was evenwel een 
ambtenaar met een vaste wedde: nl. 2.500 fl. per jaar (bureau
kosten inbegrepen), wat gelijk stond met het vaste gedeelte van 
de jaarwedde van een Gents gewoon hoogleraar. Hij was belast 
met het dagelijks beheer van de universiteit. 
Het KB van 26 juni 1817 benoemde J. Van Toers, griffier bij ~e 
Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen, tot eerste secretans
inspecteur bij de Gentse universiteit. Tegeli~kertijd ~er~ ~or
bert Cornelissen aangesteld tot hulpsecretans (ftmctle dIe m de 
wet niet werd vermeld). Wanneer Van Toers in 1821 werd 
benoemd tot staatsraad werd hij te Gent als secretaris-inspec
teur opgevolgd door Cornelissen. Donchez werd toen tot ad
junct-secretaris benoemd en speciaal belast met d~ 
boekhouding. Toen Donchez in 1827 ontslag vroeg werd hiJ 
opgevolgd door L. De Bast. 
Tot hier de gegevens die wij achterhaalden voor het hoger 
administratief personeel. Het lagere personeel vonden wij voor 
het eerst vermeld in het begrotingsvoorstel dat het College van 
Curatoren voor 1819 opstelde. 
De lijst bevatte de namen, de ftmctie en de jaarwedde (uitge
drukt in gulden). 

Mussche hoofdtuinier 600 

Van Hoorebecke conservator v.d. natuur-
historische collectie 400 

Boddaert prosector i.d. anatomie 300 

Mijs hulpjongen amfitheater 100 

Morren hulp prof. scheiktmde 300 

Aubertin graveur, tekenleraar 300 

Roose(n) onderbibliothecaris 300 

De Zutter Joseph bibliotheekhulpjongen 100 

Pinchart pedel 350 

Van de Vijver pedel 350 

Van de Capelle voorlopige portier 300 

18 
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Malherbe 
De Scheemaker 
Van Lancker 

voorlopige portier 
voorlopige portier 
voorlopige portier 

200 
200 
200 

Men mag veronderstellen dat de Gentse universiteit in 1818 
dus 16 bedienden in dienst had: de 14 uit de hierboven ver
melde lijst, de secretaris-inspecteur en zijn adjtmct. Zij stonden 
de 16 hoogleraren bij, die aan 190 studenten universitair onder
wijs verstrekten. 

De aanwerving van de ambtenaren gebeurde n.a.w. door het 
College van Curatoren dat de kandidaturen ter goedkeuring 
overmaakte aan de administratie voor het hoger onderwijs in 
Den Haag. Wij hebben de indruk dat hogere ambtenaren door 
een KB in htm ftmctie werden benoemd, terwijl voor het lagere 
personeel (zoals conciërges) een bevestigingsbrief van decom
missaris-generaal uit Den Haag voldoende was. De benoemin
gen van lagere beambten dienden trouwens elk jaar hernieuwd 
te worden. Art. 139 van de wet van 25 september 1816 specifi
ceerde zelfs dat lagere personeelsleden tewerkgesteld in de 
verschillende universitaire verzamelingen jaarlijks zelf htm 
herbenoeming moesten aanvragen. Htm aanvraag diende ver
gezeld te zijn van een attest over htm vlijt en goed gedrag, 
afgeleverd door de hoogleraar of de directie van de collectie. 
De wedden van het personeel bleken in de Hollandse periode 
een vrij stabiel karakter te hebben, althans voor conciërges, 
pedellen en hulpjongens. Een document uit 1832 vertoont im
mers identiek dezelfde weddegegevens als het begrotings
voorstel voor 1819. 
Benoemingen voor "hogere" functies gingen doorgaans wel 
gepaard met salarisverhogingen. 
Wanneer in 1820 onderbibliothecaris Benoit Roose overleed en 
moest vervangen worden, drong het Curatorium bij Den Haag 
aan op een verdubbeling van de bezoldiging (van 300 naar 600 
fl.). Uiteindelijk bleek dat de nieuwe onderbibliothecaris Laval 
(later Delaval genoemd) een wedde genoot van 500 fl. 
Ook de bezoldiging verbonden aan de functie van conservator 
bij de natuurhistorische collectie onderging een stijging. F. Den 
Duyts, opvolger van de in 1821 overleden Van Hoorebecke, 
kreeg 200 fl. meer in het loonzakje dan zijn voorganger. 
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2. Het personeel na de Belgische onafhankelijkheid 
(1830-1914). 

2.1. De universiteit tijdens de overgangsjaren 
(1830-1835). 

De Belgische omwenteling van 1830 had voor de Gentse 
universiteit verstrekkende gevolgen. Bij de aanvang Van het 
academiejaar 1830/1831 verbood het Voorlopig Bewind de 
heropening van de univeJ:siteit. Pas op 16 december 1830 
verscheen het besluit dat de hervatting van de leergangen op 
31 december aankondigde. In hetzelfde besluit werden de 
Faculteiten van de Letteren en van de Wetenschappen te 
Gent afgeschaft. 
De professoren van Hollandse nationaliteit J. Van Breda, G. 
Mahne, C. Bergsma, J. Thorbecke en J. Schrant) werden 
ontslagen; deze van Franse of Duitse origine (J. Hauff, G. 
Rassmann, 1. Raoul en J. Gamier) op non-actief gesteld. 
In de behouden Facl.~lteit van de Rechten werden P De 
Ryckere, J. Haus, B. Van Wambeke als hoogleraar herbe
noemd; H. De Coster en Ph. Derote waren nieuwe aanstel
lingen. In de Geneeskunde werden de vroegere professoren 
J. VanRotterdam,J. Kesteloot,F. Verbeek,J. KluyskensenCh. 
Van Coetsem behouden. Daarnaast werden ook een adjunct 
F. Lutens en een prosector A. Burggraeve aangesteld. Beiden 
werden tot het onderwijzend personeel gerekend. 
Als reactie op de afschaffing van de Faculteit van de Weten
schappen kwam te Gent een vrije Faculteit Wis- en Natuur
kunde tot stand. Op 29 december 1830 besloot het College 
van Curatoren dat deze vrije faculteit mocht gebruik maken 
van de bestaande universitaire gebouwen en collecties. 
Welke weerslag hadden al deze ontwikkelingen nu op het in 
functie zijnde personeel. Een personeelslijst uit 1832 bevatte 
12 namen (1 hoofd tuinier, 1 conservator, 1 hulpconservator, 
2 pedellen, 3 conciërges, 1 hulp conciërge bij de bibliotheek, 
1 onderbibliothecaris, 1 bibliotheekhulpjongen, 1 hulpjon
gen bij het amfitheater). 
Naar wat wij konden achterhalen waren, op drie namen na, 
al de personeelsleden reeds in dienst vóór 1830. 
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Ook secretaris-inspecteur N. Comelissen bleef zijn functie 
uitoefenen vermits hij bovengenoemde lijst ondertekende. 
Hetzelfde moet geconcludeerd worden voor het College van 
Curatoren, vermits dit College in 1832 A. Story als conciërge 
(in vervanging van de overleden Van de Capelle) en in 1833 
Thomas Mijs als hulpjongen bij het amfitheater aan de Bel
gische onderwijsadministratie voorstelde. 
De kandidaturen van Story en Mijs werden trouwens aan
vaard. Jaarlijks bleef het Curatorium de lijst met universitai
re personeelsleden ter herbenoeming indienen. De 
benoemingen en de daaraan verbonden wedden - die nog 
steeds uitgedrukt werden in guldens - golden telkens voor 
één jaar. 
Men kan dus stellen dat, niettegenstaande de universiteit 
praktisch gehalveerd was, er zich tot 1835 geen noemens
waardige verschuivingen in het universitaire personeelsbe
stand voordeden. 

2.2. De universiteit opnieuw van start (1835-1875). 

De wet van 27 september 1835 maakte een eind aan een voor 
de Gentse universiteit onzekere periode. 
De RUG werd terug een volwaardige universiteit met 4 
faculteiten en kreeg er bovendien nog een nieuwe school 
voor de opleiding van ingenieurs bij. Het beheer van de 
universiteit werd toevertrouwd aan de beheerder-inspec
teur : een ambtenaar benoemd door de koning met een 
jaarwedde van 6000 fr. (= het jaarsalaris van een gewoon 
hoogleraar). 
Als inspecteur werd hij belast met het toezicht op de uitvoe
ring van de wetten en reglementen van het hoger onderwijs 
en als beheerder had hij de zorg voor het behoud van de 
bibliotheek, de collecties en het materiaal. De wet belastte 
hem eveneens met het toezicht op de functionarissen en 
bedienden door de regering benoemd bij de universiteit. 

Op 5 december 1835 werden te Gent 12 gewone en 15 bui
~engewone hoogleraren alsook 2 lectoren aangesteld. Op 7 
Januari 1836 benoemde de Minister van Binnenlandse Zaken 
op voorstel van J.B. d'Haene, de nieuwe beheerder-inspec-

21 



teur bij de RUG, 11 lagere administratieve personeelsleden 
voor het jaar 1836 m.n. 1 hoofdtuinier, 2 conservatoren, 1 
prosector, 2 pedellen, 4 portiers, 1 hulpjongen bij het amfi
theater (zie bijlage 1). 
Op één persoon na ging het allemaal om herbenoemingen 
van personeelsleden, die reeds in functie waren voor het van 
kracht worden van de wet van 27 september 1835. Enkel 
prosector E. Meulewaeter was een nieuweling. Hij volgde A. 
Burggraeve op die eind 1835 tot buitengewoon hoogleraar 
was bevorderd. Na deze eerste reeks aanstellingen volgde 
op 9 april 1836 de herbenoeming van twee personeelsleden 
bij de bibliotheek: nl. onderbibliothecaris Jean-François De
laval (1050 fr. jaarwedde) en hulpjongen Joseph De Sutter 
(210 fr. per jaar). 
Op 13 april werd de Gentse atheneumleraar A. Voisin aan
gesteld tot nieuwe hoofdbibliothecaris. Zijn jaarwedde werd 
gelijkgesteld met deze van een buitengewoon hoogleraar 
t. t.z. 4000 fr. Op 13 oktober werd de wedde opgetrokken van 
onderbibliothecaris Delaval tot 1200 fr., en werd Polydore 
Vandermeersch aangesteld tot nieuwe hulpjongen bij de 
bibliotheek à rato van 800 fr. per jaar. Cathérine Mathys werd 
benoemd tot "gardienne" bij de bibliotheek, in vervanging 
van hulpjongen J. De Sutter. Zij kreeg een jaarsalaris uitbe
taald van 300 fr. 
Naar alle waarschijnlijkheid was zij het eerste vrouwelijke 
personeelslid van de Gentse universiteit. 
In tegenstelling tot de lagere personeelsleden die praktisch 
allen in hun functie werden behouden, waren de hogere 
functionarissen minder "fortuinlijk". N. Comelissen werd in 
1835 op emeritaat gesteld en van adjunct De Bast vonden wij 
na 1835 geen enkel spoor meer terug. 
Zoals voorheen gebruikelijk was moesten alle personeelsle
den elk jaar opnieuw door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Openbaar Onderwijs benoemd worden. Tegelij
kertijd werd hun wedde bepaald. Eventuele loonsverhogin
gen dienden eveneens door een ministerieel besluit 
bekrachtigd te worden. Indien een gehuwd personeelslid 
kwam te overlijden, werd door een M.B. eveneens het jaar
lijks pensioenbedrag vastgesteld dat aan de weduwe of de 
wezen zou uitbetaald worden. 
Sedert het KB van 20 december 1844 waren immers alle 
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universitaire personeelsleden (op uitzondering van profes
soren en repetitoren die een eigen pensioenkas hadden) 
aangesloten bij de "Caisse des pensions en faveur des veuves 
et orphelins des fonctionnaires et employés de l' administra
tion centrale du Ministère de l'Intérieur et des administra
tions qui en dépendene. Om de pensioenkas te spijzen 
gebeurden sedertdien dan ook afhoudingen - volgens een 
wettelijk bepaald barema - op de wedden en eventuele ver
goedingen van het personeel. 

Startte de Gentse universiteit in 1835 met 15 bedienden + 1 
beheerder-inspecteur, dan was hun aantal in 1852 praktisch 
verdubbeld nl. 31, of 1 beheerder-inspecteur, 14 repetitoren, 
conservatoren en preparatoren, 7 conciërges, 9 bedienden. 
Ter vergelijking: het aantal professoren bedroeg toen 33 en 
het aantal studenten 303. 
De markantste personeelsaangroei deed zich voor in de 
groep van de repetitoren, conservatoren en preparatoren. 
Twee oorzaken liggen hieraan ten gronde. Vooreerst is er de 
oprichting van de "Ecoles Spéciales du Génie Civil et des 
Arts et Manufactures 11 (1835) waarvoor repetitoren en teken
meesters moesten aangeworven worden. De benoemingen 
van de eerste repetitor (E. Lefrançois) en van de eerste teken
meester (H. Simonis) gebeurden trouwens reeds in oktober 
1836. Voor hun aanstelling aan de universiteit waren zij 
beiden verbonden aan de Ecole Industrielle de Gand. Als 
repetitor en tekenmeester aan de RUG kregen zij beiden een 
jaarwedde van 2000 fr. Alhoewel zij hoofdzakelijk een on
derwijstaak vervulden werden ze tot 1876 in de categorie 
van het administratief personeel gerangschikt. 

De tweede verklaring voor de aangroei was de uitbreiding 
van het aantal preparatoren, als gevolg van de evolutie van 
het geneeskundig en wetenschappelijk onderwijs en onder
zoek. Het was in de Faculteit van de Geneeskunde dat de 
eerste reglementen opdoken betreffende de taken die door 
de diverse personeelsleden mochten of moesten uitgevoerd 
worden. Het M.B. van 31 januari 1838 bepaalde o.m. de 
opdrachten van de werkleider in de anatomie (chef des 
travaux anatomiques), de conservator van de anatomische 
collectie, de prosector en de hulpjongen bij het amfitheater. 
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Het reglement bepaalde wel van wie zij hun opdrachten 
mochten ontvangen, maar hield geen aanwervingsvoor
waarden in. Deze voorwaarden werden wel gesteld aan de 
medische IIjobstudentenll : de llaides declinique ll ende IIchefs 
de clinique ll . De kliniekhelpers moesten minimaal in het 
bezi t zijn van een kandidaatsdiploma in de geneeskunde. Na 
twee jaar dienst en na een 'concours' konden zij opklimmen 
tot de rang van kliniekhoofd. Deze functie eindigde met het 
behalen van het artsendiploma. In 1872 werden de voor
waarden voor deze jobstudenten nog strenger. De IIchefs de 
clinique ll moesten afgestudeerde geneesheren zijn en kon
den maximaal twee jaar in dienst blijven. De functie geraakte 
dan ook snel in onbruik, vooral nadat door het KB van 21 
januari 1882 de categorie van assistenten in het leven werd 
geroepen. De assistenten hadden als hoofdtaak de professor 
te assisteren in het wetenschappelijk en praktisch onderwijs, 
alsook in het laboratoriumonderzoek. In tegenstelling tot de 
11 chef de cliniquell kon het mandaat van een assistent telkens 
met twee jaar - tot maximaal_ 6 jaar - verlengd worden en 
bestond de mogelijkheid om op te klimmen tot 11 agrégé 
spécialIl. Hiervoor moest de assistent wel een aantal weten
schappelijke studies kunnen voorleggen, en bewezen heb
ben over bijzondere kwaliteiten te beschikken. De 
benoeming tot lIagrégé spécialIl gebeurde telkens voor twee 
jaar, maar was verlengbaar. 

2.3. Naar een scheiding tussen administratief en 

wetenschappelijk personeel (1875-1914). 

Tot in 1875 werd iedereen die aan de universiteit verbonden 
was, met uitzondering van de buitengewone en de gewone 
hoogleraren, beschouwd als administratief personeel. Of 
zijn opdracht wetenschappelijk, administratief, technisch of 
dienstverlenend was, speelde geen enkele rol. Aan deze 
toestand maakte het KB van 5 oktober 1875 een einde. Toen 
werd de categorie van het administratief personeel nauw
keurig afgebakend (zie bijlage 2). 
Behoudens de beheerder-inspecteur, die meestal de rang had 
van gewoon hoogleraar, de hoofdbibliothecaris (aan wie 
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door het KB van 28 februari 1841 de rang van buitengewoon 
hoogleraar was toegekend) en de onderbibliothecaris be
stond het vast administratief personeel nog uit: 

-conservators van wetenschappelijke collecties 
-preparators 
-een hoofdtuinier 
-klerken 
-hulpbibliothecarissen 
-pedellen 
-dienstjongens in laboratoria, hulpjongens in het amfitheater 
-concierges-toezichters 
-knechten, boden, stokers enz ... 

Hetzelfde KB bepaalde ook de (vaste) jaarwedden, die aan 
elke functie verbonden waren. Nieuw was de invoering van 
drie weddeniveaus : minimum, medium en maximum. Na 
6 jaar dienstanciënniteit had de bediende recht op een hoger 
weddeniveau. Voor de functies van conservator, preparator 
en hoofdtuinier, alsook voor deze van klerk en hulpbibli
othecaris werden twee klassen geïntroduceerd. Een bedien
de startte zijn carrière steeds in tweede klasse en kon na 12 
jaar dienst in eerste klas gerangschikt worden. Aan functio
narissen die 10 jaar de maximumwedde genoten, kon lIà 
raison de services importants ll een weddetoeslag toegekend 
worden. 
Als gevolg van de omschrijving van de categorie van het 
administratief personeel onderscheidde het Rapport triennal 
sur la situation de l'enseignement supérieur en Belgique voor de 
periode 1876-1879 voor het eerst drie personeelsgroepen aan 
de rijksuniversiteiten: nl. het onderwijzend, het gemengd en 
het administratief personeel. Tot het onderwijzend perso
neel - die allen recht hadden op het emeritaat - werden 
gerekend: de gewone en buitengewone hoogleraren aan de 
faculteiten en aan de Ecoles spéciales, de houders van een 
leeropdracht (chargés de cours), de repetitoren, de teken
meesters en de taalleraars. 
Onder het gemengd personeel werden die personen gere
kend die zonder onderwijs te geven toch als hulpkrachten 
actief betrokken waren in het onderwijs m.a.w. de assisten
ten, de werkleiders, de prosectoren en de kliniekhoofden. 
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In sé werd hier de geboorte gemeld vanhet wetenschappelijk 
personeel aan de universiteiten. 

2.3.1. Het administnmef personeel wordt verder 
gereglementeerd. 

Het KB van 30 december 1879 bracht enkele kleine wijzigin
gen aan in het organiek reglement van 5 oktober 1875. In 
eerste instantie werden de weddeschalen voor bijna iedereen 
opgetrokken. Voor de onderbibliothecaris golden nu ook de 
drie weddeniveaus; voor de hulpbibliothecarissen werden 
de twee klassen afgeschaft. De twee klassen werden daaren
tegen ingevoerd voor de hulptuinier, een functie die in 1875 
niet bestond. De overgang naar het volgend weddeniveau 
werd van zes op vier jaar gebracht terwijl een beambte in de 
hoogste weddeschaal reeds na vijf jaar i.p.v. tien jaar recht 
had op een weddetoeslag "à raison d'un mérite exception
nel". Deze laatste bepaling werd door de universitaire admi
nistratie nogal ruim geïnterpreteerd, en blijkbaar werd aan 
iedereen met vijf jaar maximumwedde de toeslag uitbe
taald. In een ministerieel rondschrijven van 21 december 
1901 werd de beheerder-inspecteur er op gewezen dat dit 
misbruik diende op te houden en de vergoeding slechts voor 
uitzonderlijke verdiensten mocht toegekend worden. In het 
nieuwe organieke reglement voor het administratief perso
neel van 4 december 1912 zal deze bepaling dan ook niet 
meer terug te vinden zijn. 
Laatstgenoemde organieke reglement breidde het admini
stratief personeel van de universiteiten uit met de 'leiders 
der werkzaamheden' of werkleiders die sedert 1879 gere
kend werden tot de groep van het gemengd personeel. 
Tevens voerde het reglement nieuwe (en hogere) wedde
schalen in en halveerde de tijd nodig om een hoger wedde
niveau te bereiken tot twee i.p.v. vier jaar. Nieuw was ook 
het toekennen van biënnale verhogingen à rato van 200 of 
100 fr. naar gelang de beroepsgroep waartoe men behoorde. 
Het organiek reglement voorzag voor onder-bibliothecaris
sen, werkleiders, conservators en pedellen, die meer dan 25 
dienstjaren telden, ouder waren dan 50 jaar en sedert drie 
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jaar de maximumwedde genoten, in een driejaarlijkse ver
hoging van 10%. Een tweejaarlijkse verhoging van 10% werd 
ingevoerd voor de hoofdtuinier, de opstellers, klerken, pre
parators, hulptuinier, conciërges-toezichters, huisbewaar
ders, dienstjongens en hulpjongens bij het amfitheater met 
25 jaar dienst, ouder dan 50 en sedert 2 jaar genietend van 
de maximumwedde. 
Totaal nieuw was de invoering van een proeftijd van mini
maal twee jaar voor hulptuiniers, dienstjongens en hulpjon
gens bij het amfitheater. 
Onderbibliothecarissen, werkleiders en conservators zou
den voortaan door de Koning benoemd worden, voor de 
andere administratieve personeelsleden bleef de Minister 
van Kunsten en Wetenschappen bevoegd. 

Werden door de opeenvolgende organieke reglementen de 
groep van het administratief personeel omschreven en de 
wedden bepaald, dan regelde het huishoudelijk reglement 
dat op 12 december 1887 van kracht werd vooral de interne 
verhoudingen van het personeel. Vooreerst werd de positie 
van de beheerder-inspecteur bevestigd als supervisor over 
het personeel. Nadien bepaalde het intern reglement de 
o~ddel~ijke di~nsthiërarchie voor elke groep beambten. 
~rtlkel d~~ verphch.tte de laboratoriumbedienden, de hulp
Jongens bIJ het amfItheater, de huisbewaarders-boden, de 
knechten en de dienstjongens zich tussen 7 uur 's morgens 
en 7 uur 's avonds op hun dienst te bevinden, met een 
werkonderbreking van 1 u30 in de loop van de dag. De 
diensturen van de andere personeelsleden mochten vastge
steld worden door de dienstchefs. Deze informeerden de 
beheerder-inspecteur over de getroffen dienstregelingen. 
De onmiddellijke dienstchefs hadden het recht om een va
kantie ~an ~aximum twee dagen toe te kennen; een langere 
vakantiepenode mocht enkel door de beheerder-inspecteur 
worden toegestaan. Het maximum aantal vakantiedagen 
werd niet vastgelegd. Dit gebeurde pas door het M.B. van 12 
juli 1902 dat het maximum aantal verlofdagen op 15 bracht. 
Meer vakantie nemen zonder toestemming van het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs bete
kende het inhouden van de wedde voor de duur van de 
onrechtmatige vakantieperiode. 

27 



Behoudens deze algemeen geldende voorschriftet'l. kregen 
sommige personeelsleden nog een eigen intem dienstregle
ment. Zo werden de bevoegdheden en de plichten van de 
hoofdtuinier omschreven dOOl' het M.B. van 20 januari 1875 
en gewijzigd door het M.B. van 16 oktober 1879. 
De uitbreiding van het gebouwenpatrirnoniwn, gepaard 
gaande met het toenemen van het aantal conciërges, was dan 
weer het sein om de taken en de verplichtingen van die 
categorie minitieus te omschrijven (M.B. 21 januari 1890). 
Het nieuwe personeel dat ten behoeve van het in 1890 geo
pende Institut des Sciences was aangeworven vormde dan 
weer het vOO1werp van een ander besluit (M.B. 25 maart 
1893) dat specifiek handelde over "des obligations des con
cierges, garçons de service, chauffeur, aide-chauffeU1~ aides 
temporaires et ouvriers dépendant de l'institut des sciences 
à I' wUversité de Gand". Op 11 november 1895 kregen dezelf
de beroepsgroepen, maar tewerkgesteld in het gebouwen
complex van de Volders straat, een eigen reglement. 
De dienstreglementen stelden ook de disciplinaire straffen 
vast, waaraan het personeelslid dat de hem opgelegde ver
plichtingen niet of slordig nakwam, kon onderworpen wor
den. Afhankelijk van de aard van de nalatigheid volgden de 
verwittiging, de blaam met of zonder vermelding in de 
dienststaat, de weddeïnhouding, de schorsing en tenslotte 
de afzetting. De eerste twee straffen werden uitgesproken 
door de dienstchefs en gerapporteerd aan de beheerder-in
specteur. De laatste drie straffen konden enkel door de Mi
nister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs 
worden opgelegd, na rapporten van de beheerder-inspec
teur. De weddeïnhouding mocht maximaal twee maanden 
bedragen, de schorsing maximaal zes maanden. Vooraleer 
de strafmaat werd bepaald had de beschuldigde beambte het 
recht verhoord te worden. 
Uit rapporten die wij aantroffen in het Archief van de RUG 
bleek dat ook meermaals het overplaatsen van een perso
neelslid naar een andere dienst of functie als disciplinaire 
straf werd gehanteerd. Dit overkwam o.a. de conciërge van 
de bibliotheek. Diverse malen beschuldigd van nalatigheid 
- o.m. 's nachts de sleutel op de buitendeur laten zi tten - werd 
hij in 1910 als conciërge ontslagen, maar terzelfder tijd be
noemd tot dienstjongen. 
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Interessant aan het dossier was ook het taalgebruik. Zo werd 
het getuigenis van een dienstjongen in het Nederlands op
genomen en overgemaakt aan de beheerder-inspecteur. Hie
ruit mag men veronderstellen dat kennis van het Frans geen 
noodzakelijke voorwaarde was - althans voor de laagste 
posten - om in dienst te komen bij de toenmalige Franstalige 
Gentse universiteit. Ook diverse sollicitatiebrieven, vooral 
dan voor de functie van dienstjongen, werden eveneens in 
het Nederlands aan de beheerder-inspecteur gericht. Voor 
het meer gekwalificeerd personeel zal het Frans ongetwijfeld 
een conditio sine qua non geweest zijn, vermits zowel het 
onderwijs als de administratie van de Gentse universiteit in 
het Frans verliepen. 

2.3.2. Numerieke evolutie van het administratief personeel. 

Aan de hand van statistische gegevens gepubliceerd in de 
opeenvolgende driejaarlijkse rapporten konden wij een tabel 
samenstellen, die ons toelaat enkele trends te onderscheiden 
en conclusies te formuleren aangaande de nwnerieke ont
wikkeling van de administratieve personeelsformatie. We 
merken hierbij op dat sommige totaal-cijfers niet kloppen; 
wat ons doet vermoeden dat bepaalde personen als gevolg 
van de door hen uitgeoefende functies gedeeltelijk tot het 
administratieve en het wetenschappelijk en/ of onderwij
zend kader gerekend werden en als dusdanig "dubbeP ge
teld werden. 
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Ontwikkeling van het administratief personeel (1879-1914) 

Administratief personeel (1) 1879 1882 1885 1888 -_ ... _ .... __ ._ .. --.-----_ .. _-----_._-----------~------ .. _ .. __ .. .. _" .. _------------------ -----

Hoofdbibliothecaris (2) 1 1 1 1 
Onderbibliothecaris 1 1 1 1 
Tweede onderbibliothecaris 
Hulpbibliothecaris 2 2 
B ibliotheekklerk 
Conserv ator-bibliothecaris 
Bibliotheekbediende 2 1 1 1 
Conservator 3 2 2 2 
Conservator der gebouwen 
Preparator 7 11 7 11 
Hulppreparatoren 
Hoofdtuinier 1 1 1 1 
Hulptuinier 1 1 1 1 
Klerk-opsteller 1 1 1 1 
Klerk-bode 1 1 
Opsteller 
Klerk 
Secr. v.d. beheerder-inspecteur 1 
Toezieners speciale scholen 2 
Pedellen 2 2 2 2 
Kliniekhelpers 7 
Concierge 5 5 5 5 
Concierge-toezichter 
Dienstjongen-hulpjongen amfitheat. 8 10 9 9 
Leider v.h. atelier voor mechanica 
Leider v.h. atelier voor electriciteit 
Preparator -tekenaar 
Werkleider labo experiment. psychol. 
Werkleiders 

Totaal A.P. 41 39 34 37 

TotaaIO.P. Fac. 42 49 54 57 

S.S. 14 24 22 24 

Totaal G.P. 8 19 28 24 

Totaal Personeel RUG 106 131 134 140 
[sic] [sic] [sic] 

(1) De beheerder-inspecteur is niet bij het A.T.P. gerekend gezien hij bij het O.P. hoorde. 
(2) Sedert 1912 behoorden de hoofdbibliothecaris en de onderbibliothecaris bij het O.P. 

1891 1894 1897 1900 1903 1906 1909 1912 1914 
-- --------------~--------------------------~ .. _-------------------
1 
1 

1 

2 2 

2 2 

14 19 

1 
1 
1 

1 

2 2 

8 8 

10 13 

44 52 

67 67 

24 25 

26 21 

161 165 

1 

2 

3 

13 

2 

9 

15 

50 

65 

32 

28 

172 
[sic] 

I 
2 

3 

10 
11 
1 
1 
1 

2 
12 
7 
2 
19 

73 

96 

18 

187 

] 

2 

3 

13 
11 
1 
1 
1 
1 

2 
11 
7 
2 
24 
1 
1 

84 

95 

19 

198 

1 
2 

1 

3 

14 
12 
1 
1 
2 

2 
11 
5 
3 
29 
1 
1 

90 

100 

24 

214 

I 
2 

3 

16 
12 
1 
1 
3 
1 

2 
11 
5 
3 
29 
1 
1 

94 

103 

23 

219 
[sic] 

2 
1 

3 3 
1 1 

1 
9 12 
1 1 
1 1 

4 4 
1 1 
1 1 

2 2 
11 11 
6 6 
2 2 
50 50 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
16 13 

112 127 

109 108 

15 18 

236 243 



Enkele besluiten. 

1. Alhoewel de organieke reglementen steeds stelden dat de 
beheerder-inspecteur tot het administratief korps behoorde, 
bleek in de praktijk de beheerder-inspecteur steeds tot het 
onderwijzend personeel te worden gerekend. Vanaf 1912 
waren ook de hoofdbibliothecaris en de onderbibliothecaris 
lid van het onderwijzend personeel. 

2. Over de ganse periode beschouwd bleef het aantal pedel
len (2), de hoofdtuinier (1) en de hulptuinier (1) ongewijzigd. 
De hoofd- en de hulp tuinier waren niet de enige personeels
leden van de Gentse Botanische Tuin. Van oudsher werden 
zij bijgestaan door een onbekend aantal tuiniers, maar aan
gezien deze nooit in vast dienstverband aan de universiteit 
waren verbonden, werden deze arbeiders statistisch nooit 
meegerekend. 

3. Niettegenstaande de uitbreiding van de collecties van de 
bibliotheek en van de wetenschappelijke verzamelingen 
nam het aantal bibliothecarissen en conservators slechts mi
nimaal toe. Opvallend zijn de steeds strenger wordende 
normen die voor de aanwerving van het bibliotheekperso
neel gehanteerd werden. Zo bepaalde een M. B. van 31 janua
ri 1900 dat niemand nog tot de functie van 
onderbibliothecaris, bibliothecaris, hulpbibliothecaris of bi
bliotheekbediende kon benoemd worden indien hij niet in 
het bezit was van een licentiaats-, doctors- of ingenieurs
graad. Tevens diende de kandidaat een stage van één jaar bij 
de Koninklijke Bibliotheek of een voor dat doel erkende 
bibliotheek te hebben gelopen, alsook met succes het examen 
van kandidaat-bibliothecaris te hebben afgelegd. Mede als 
gevolg van deze strengere normen werden de weddeschalen 
voor hulpbibliothecaris opgetrokken (KB 12 februari 1903). 

4. De uitbreiding van het universitair gebouwenpatrimoni
um met o.m. het Instituut van de Wetenschappen (1890), het 
Botanisch Instituut met de Plantentuin (1903), de Instituten 
voor Farmacodynamie en Algemene Pathologie (1905) en de 
nabijgelegen Poliklinieken in de Pasteurdreef (1907) brach
ten een lichte verhoging van het aantal conciërges met zich 
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mee. Maar ook de aanstelling van een conservator van ge
bouwen (vermoedelijk rond 1911) die de beheerder-inspec
teur rechtstreeks bijstond voor het beheer van het onroerend 
patrimonium moet aan deze ruimtelijke expansie toege
schreven worden. 

5. Meer studenten (in 1907/1908 werden voor het eerst meer 
dan 1000 inschrijvingen per jaar genoteerd, waarvan 246 
buitenlanders), een groter wordend personeelskader, meer 
kredieten voor onderwijs en onderzoek, grotere uitgaven 
enz. verhoogden automatisch het administratieve werk, wat 
dan weer de aanwerving van klerken en opstellers en van 
een secretaris voor de beheerder-inspecteur tot gevolg had. 

6. De merkwaardigste personeelstoename manifesteerde 
zich in de groep van de dienstjongens en de hulpjongens bij 
het amfitheater. Op 10 jaar tijd (tussen 1903 en 1914) verdub
belde hun aantal. De uitbreiding van het aantal laboratoria, 
werkplaatsen en ateliers zal wellicht hieraan niet vreemd 
geweest zijn. 

7. In de Speciale Scholen leidde het experimenteel onder
zoek, verricht in de nieuwe laboratoria voor Toegepaste 
Mechanica en voor Industriële Elektriciteit tot de aanwer
ving van een atelierleider respectievelijk in 1902 en 1903. 

8. Vanaf 1900 werden in de statistieken opnieuw de kliniek
helpers (aides de clinique), alsook de nieuwe groep van 
hulppreparatoren vermeld. Beide functies werden uitslui
tend toevertrouwd aan studenten en waren m.a.w. tijdelijke 
betrekkingen. Het verschijnen van de hulppreparatoren 
volgde op een ministeriële circulaire (5 november 1898) waa
rin bepaald werd dat studenten belast met de tijdelijke func
tie van hulppreparator, adjunct-preparator of 
leerling-preparator voortaan werden ondergebracht in de 
gezamenlijke categorie van de hulppreparatoren. Zij zouden 
worden aangesteld door de minister op voordracht van de 
beheerder-inspecteur en op voorstel van een hoogleraar of 
faculteit. Het mandaat - waaraan afhankelijk van de omstan
digheden een salaris van 200 à 500 fr. verbonden was - gold 
voor één jaar, maar was hernieuwbaar. 
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9. Onze laatste conclusies betreffen de globale ontwikkeling 
van het administratief korps. De op p.33 gepubliceerde gra
fiek visualiseert de ontwikkeling van het administratief, on
derwijzend en gemengd personeel tussen 1818 en 1924. 
Sedert haar stichting had de Gentse universiteit - uitgezon
derd tijdens de jaren 1867-1876 - steeds meer professoren in 
dienst dan personeel. In 1912 oversteeg het aantal admini
stratieve krachten definitief het professorenkorps : een ten
dens die tot op vandaag is blijven standhouden. 
Het incalculeren sedert 1900 van de tijdelijke (wetenschap
pelijke) hulpkrachten en sedert 1912 ook het toevoegen van 
de werkleiders bij de administratieve personeelsleden en de 
spectaculaire aangroei van de dienstjongens waren hiervoor 
de redenen. Het wetenschappelijk personeel bleef een mini
eme groep, die nog verkleinde na de "overheveling" van de 
werkleiders. 
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3. Het personeel aan de Vlaamsche Hoogeschool 
(1916 -1918) 

Bij de Duitse inval in België (augustus 1914) sloot de Gentse 
universiteit haar deuren. Pas in oktober 1916 zal er te Gent 
opnieuw universitair onderwijs verstrekt worden, niet meer 
in het Frans maar wel in het Nederlands. 
De Duitse bezetter realiseerde immers een eis waarvoor de 
Vlaamse Beweging reeds lang ijverde: een Vlaamse univer
siteit te Gent. Een dergelijk initiatief, doch uitgaande van de 
bezetter, verdeelde niet enkel de vlaamsgezinden, maar 
werd door het overgrote deel van het Gents professoren
korps - dat zeker niet door zijn flamingantisme uitblonk -
afgekeurd. Wanneer in oktober 1916 de Vlaamsche Hoog
eschool van start ging verleenden slechts 6 vroegere profes
soren en 1 werkleider, die tot hoogleraar werd bevorderd, 
hun medewerking. De rest van de professoren hield zich 
afzijdig: onkunde om in het Nederlands te doceren maar ook 
principiële overwegingen om zich met de Duitse bezetter in 
te laten, waren de hoofdmotieven. 
Hoe reageerde nu het gewone personeel op de verneder
landsing. Uit de personeelsdossiers die voor de periode 
1916-1918 op het ARUG bewaard zijn gebleven, kon worden 
afgeleid dat de Vlaamsche Hoogeschool 38 administratieve 
krachten in vast dienstverband had en 58 in tijdelijke dienst. 
Daarvan waren er 26 reeds in functie vóór het uitbreken van 
de oorlog. Aan twee van deze (vooroorlogse) beambten 
kende Prof.E. Haerens, curator van de Vlaamsche Hooge
school, om gezondheidsredenen een tijdelijk verlof toe met 
behoud van de volle jaarwedde; 1 bediende nam ontslag op 
30 november 1917. 
In vergelijking met het vooroorlogse personeelsbestand (117 
administratieve en 18 gemengde personeelsleden) was de 
medewerking van het personeel aan de Vlaamsche Hooge
school zeker niet uitbundig te noemen. De verklaring voor 
de geringe medewerking moet gezocht worden in de druk 
die het vroegere professorenkorps uitoefende op het perso
neel. 
De Gentse professoren, inziende dat bij personeelsleden dik
wijls financiële motieven aan de basis lagen om in functie te 
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blijven, slaagden er in een hulpfonds op te richten, dankzij 
de medewerking van afgevaardigde-beheerder De Clercq 
van de Banque de Flandre. Personeelsleden die hun ontslag 
indienden kregen door dit fonds een toelage à rato van 2/3 
vanhunjaarweddeuitbetaald. Terzelfder tijd werd uitgezien 
naar nieuwe passende betrekkingen voor de ex-personeels
leden, vooral dan in openbare besturen, teneinde te verhin
deren dat oud-beambten door de Duitsers, als wraak
neming, zouden opgeëist worden. 
Na de Duitse capitulatie en het opdoeken van de Vlaamsche 
Hoogeschool werden door de teruggekeerde Belgische ad
ministratie strafmaatregelen genomen tegen de in functie 
gebleven personeelsleden. De strafmaat was echter niet voor 
iedereen gelijk en soms werd rekening gehouden met ver
zachtende omstandigheden. De straffen varieerden dan ook 
van afzetting en ontslag tot schorsing (voor zes maanden) of 
blaam. 
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4. De personeelsverenigingen tot 1918. 

Met de toename van het aantal personeelsleden werd blijk
baar ook de nood om zich te verenigen bij het administratief 
personeel groter. Voor 1910 konden wij geen enkel spoor van 
enig verenigingsleven onder de hogeschoolbeambten terug
vinden. In 1910 blijken er plots twee verenigingen te bestaan. 
Op 10 april van dat jaar gingen enkele bedienden over tot de 
oprichting van de "Spaarmaatschappij der Hoogeschoolbe
dienden" onder de kenspreuk 11 Zorgen voor Morgen". Voor
zi tter van de vereniging was eh. Broigniez (conciërge) en als 
secretaris fungeerde J. Van de Wynckel (dienst jongen bij het 
Laboratorium voor Farmacodynamie). De statuten - van
daag onvindbaar - werden overgemaakt aan beheerder-in
specteur J. Vanderlinden, die ook het verzoek kreeg de 
vereniging een lokaal in een universitair gebouw te willen 
toestaan 11 ten einde onze leden onnodig verteer in een koffie
huis te besparen". Uitgenomen een gunstig advies ten aan
zien van de statuten van de vereniging, opgesteld door de 
secretaris van de beh~erder-inspecteur L. Hombrecht, von
den wij in latere jaren geen enkel spoor meer terug van de 
spaarmaatschappij. 
In 1910 bleek ook de "Maatschappij Wij Willen. Pensioenkas 
der bedienden en werklieden der Gentsche HoogeschooJH te 
bestaan. In een brief (14 juni 1910) dankten voorzitter P. De 
Tavernier (conciërge bij de bibliotheek) en secretaris F. 
Vlaemminck (conciërge in de Paddenhoek) de beheerder-in
specteur voor de toelage die de maatschappij door zijn be
middeling had bekomen. 
Op 6 december 1915 vroeg (en kreeg) de maatschappij de 
toestemming van de beheerder-inspecteur om de jaarlijkse 
vergadering in het Instituut van de Wetenschappen Lp.v. in 
de Voldersstraat te beleggen. 

Door het personeel van de Vlaartlsche Hoogeschool werd op 
7 augustus 1917 overgegaan tot de stichting van de "Bedien
denvereniging van' s Rijks Universiteit te Gent", met als doel 
11 onder de leden de goede verstandhouding en ware verbroe
dering te doen heerschen, benevens ook het onderzoek en de 
verdediging der algemene belangen" (art.2 van de standre-
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gelen). De initiatiefnemers planden o.m. de inrichting van 
een spaarkas en een pensioenkas, alsook voordrachten, uit
stapjes, bezoeken aan musea en andere merkwaardigheden, 
en "broederlijke bijeenkomsten". Het maandelijks inleggeld 
werd op 0,25 fr. bepaald. Van deze bijdrage zouden de 
administratiekosten en de onvoorziene kosten i.v.m. uitstap
pen en voordrachten bekostigd worden. Bij overlijden zou 
de vereniging de kosten op zich nemen voor een mis of een 
kroon en zou aan de familie een voorlopige som van 50 fr. 
uitbetaald worden. 
Als ere-voorzitter fungeerde Hyacinthe Van Hecke, secreta
ris bij het rectoraat; secretaris was Emiel De Vleeschouwer, 
bediende bij het Museum voor Dierkunde. Op 8 februari 
1918 belegde de vereniging een publieke vergadering, waar
na (tot mei 1918) 27 nieuwe leden werden aangeworven. Een 
brief van 29 mei 1918, waarin de Gentse schepen en hoogle
raar A. Fornier verzocht werd de leden een maandelijks 
kolenrantsoen van 100 kg toe te staan, maakte gewag van 90 
leden. 
Het is quasi zeker dat het einde van de Vlaamsche Hooge
school ook de "Bediendenvereniging" opdoekte. 
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EINDBEMERKINGEN 

Deze korte historische schets over het personeel van onze 
universitei t heeft, niettegenstaande de beperkingen waaraan 
het onderzoek onderhevig was, toch enkele merkwaardige 
ontwikkelingen aan het daglicht gebracht. 
In eerste instantie was er de kwantitatieve aangroei van het 
personeel. Startte de Gentse universiteit in 1817 met ca 16 
personeelsleden, dan was 100 jaar later het korps met meer 
dan 100 leden aangegroeid. 
De meeste beambten uit de "Hollandse tijd" overleefden de 
regimewisseling van 1830. Ook tijdens de eerste wereldoor
log bleef het personeel - enkele uitzonderingen niet te na 
gesproken - zijn Belgische broodheer getrouw. 
Onder impuls van het steeds ruimer wordende opdrachten
pakket van de universiteit deed zich bij het personeel een 
scheiding van krachten voor. Naast het administratief per
soneel zag de (beperkte) groep van het wetenschappelijk 
personeel het daglicht. Ç)p zijn beurt werd het administratief 
personeel steeds meer het voorwerp van reglementeringen 
betreffende de hiërarchie, de opdrachten, de plichten, de 
wedden enz. 
Tenslotte werden kort na de eeuwwisseling de eerste schuch
tere pogingen ondernomen om het personeel van de Gentse 
universiteit te verenigen. 
Na het intermezzo van de Vlaamsche Hoogeschool zullen 
deze acties uiteindelijk in 1919 uitmonden in de stichting van 
het "Syndikaat der administratieve beambten der Hoog
eschool van Gent"; het prille begin van wat nu is uitgegroeid 
tot Koninklijke Bond van het Personeel van de Universiteit 
Gent en van het Universitair Ziekenhuis Gent. 
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Bijlage 1. 

Arrêté du ministre de l'intérieur, portant nomination du persOImei 
administratifinférieur de l'université de Gand, pour l'année 1836. 

7 janvier 1836. 

Le Ministre de l' Intérieur, 

Vu l' art. 3 de l' arrêté ministériel du 13 novembre 1835 2e , 
division, n° 7060; 
Sur la proposition de l'administrateur-inspecteur de l'uni

versité dé Gand, en date du 26 décembre dernier, 

Arrète: 

ART. 1 er. Le personnel administratif de 1'université de Gand 
est composé comme suit : 
Le sieur A. Donkeiaer, jardinier en chef du jardin botanique, 
au traitement annuel de douze cent soixante francs (fr. 1260); 
Le sieur F. Den Duyts, conservateur du cabinet d'histoire 

naturelle et des médailles, au traitement annuel de douze cent 
soixante francs (fr. 1260); 
Le sieur I.-A. Bernaert, conservateur du cabinet de physique, 
au traitement annuel de six cent trente francs (fr. 630); 
Le sieur E. Meulewaeter, prosecteur, au traitement annuel de 
mille francs (fr. 1.000); 
Le sieur T. Meys, aide à l' amphithéätre de dissection, au 

traitement annuel de quatre cent vingt francs (fr. 420); 
Le sieur E.-I. Pinchart, appariteur, au traitement annuel de 

sept cent tren te-cinq francs (fr. 735); 
Le sieur P.-I. Devillers, appariteur, au traitement annuel de 

sept cent trente-cinq francs (fr. 735); 
Le sieur f.-B. Callens, portier, au traitement de quatre cent 

vingt francs (fr. 420); 
Le sieur L.-I. Delbecq, portier, au traitement de quatre cent 

vingt francs (fr. 420); 
Le sieur T.-I. Nuytens, portier, au traitement de quatre cent 

vingt francs (fr. 420); 
Le sieur M. Story, portier, au traitement de quatre cent vingt 

francs (fr. 420); 
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ART.2. Ces employés devront être continués, chaque année, 
dans leurs fonctions par un nou vel arrêté, pour pouvoir jouir 
des avantages qui y sont attachés. 

ART. 3. L' administrateur-inspecteur de l' université de Gand 
est chargé de I' exécution du présent arrêté. 

Bruxelles, Ie 7 janvier 1836. 

DE THEUX. 
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Bijlage 2. 

Arrêté royal portant règlement pour la nomination et les traite
ments des membres du personnel administratij des deux universi
tés de l'E tat. 

5 octobre 1875 

LEOPOLD 11, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, salut. 

Vu les articles 28, para 1, et 29 de la loi du 15 juillet 1849 sur 
l' enseignement supérieur, ainsi que la loi du 2 juillet 1875 
ouvrant des crédits supplémentaires pour l' augmentation 
des petits traitements; 
Revu Notre arrêté du 15 juillet 1875, pris pour l' exécution 

de cette dernière loi; 
Voulant régler la position du persolU1el administratif des 

deux universités de l'Etat; 
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART.1er. Indépendamment de I' administrateur-inspecteur, 
du bibliothécaire, du sous-bibliothécaire, ainsi que des 
agents temporaires attachés aux universités de l'Etat, Ie per
sOlU1el administratif ordinaire de ces universités comprend 
les employés suivants : 
Des conservateurs de collections scientifiques; 
Des préparateurs; 
Un jardinier en chef; 
Des commis aux écritures; 
Des aides-bibliothécaires; 
Des appariteurs; 
Des garçons de service aux laboratoires, aides d' amphithé
atre, etc.; 
Des concierges garde-consignes; 
Des concierges; 
Des domestiques, messagers, boute-feu, etc. 
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ART.2. Les titulaires de ces divers emplois sont nommés par 
Notre Ministre de l'Intérieur, et Ie montant des traitements 
est fixé comme suit : 

A.- Conservateurs, préparateurs et jardinier en chef: 
Minimum Medium 

1re classe ..... . ..... fr. 1,600 2,100 
2e .... .... .. . . . 

B.-Commis aux écritures et aides-bibliothécaires : 
1re classe ... ..... ... . 
2e ......... .. . . 

1,600 
1,000 

c.- A ppariteurs . . . . . . . 1,200 

D.- Employés inférieurs : 
Concierges garde-<:onsignes 900 
Garçons de service, aides 900 
d' amphithéatre 
Concierges, messagers, bou- 900 
te-feu, etc ........... . 

2,000 
1,250 

1,350 

1,100 
1,050 

1,000 

Maxim. 
2,600 

2,400 
1,500 

1,500 

1,300 
1,200 

1,100 

ART.3. Les arrêtés de nomination détennineront la classe à 
laquelle appartiendront les titulaires des fonctions énumé
rées à l' article précédent, sub litt.A et B. Les employés de 2e 
c1asse pourront être rangés dans la lre c1asse après douze 
années de grade au moins. 

ART.4. Tout employé nouvellement nommé a droit au trai
tement minimum de son grade. Les traitements pourront 
être portés du taux minimum au taux moyen après six 
années au moins. lls pourront également, après six années 
au moins, être portés du taux moyen au taux miximum. 

ART.5. Ceux qui auront joui pendant plus de dix ans du 
traitement maximum pourront, à raison de services impor
tants, recevoir un supplément de traitement dont Ie montant 
n' excédera pas la différence entre Ie taux moyen et Ie taux 
maximum de la c1asse à laquelle ils appartiennent 
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HET PERSONEEL TIJDENS DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog liep het voor onze 
personeelsleden uiteraard niet van een leien dakje. Dat deze 
periode niet gemakkelijk was, kunnen wij illustreren door 
het interview van Universitas-medewerker Roger Vervaet 
met Frans Van Durme (Universitas, 24e jg., nr. 3, mei-juni 
1990). Toch hebben de personeelsleden zich door de goede 
verstandhouding, onderling en met de professoren, goed uit 
de slag getrokken. . 

Frans Van Durme begon zijn loopbaan aan de universiteit als 
loopjongen op 12 oktober 1934 en nam afscheid als verant
woordelijke van de stookcentrales in 1977. 
Frans heeft de oorlogsjaren aan onze universiteit meege
maakt en was vanaf 1943 woonachtig in een universitair 
gebouw aan de Korte Meer. Hij is houder van een zestal 
eretekens opgespeld door de academische overheden. 
We laten hem nu even aan het woord. 

"Tijdens de oorlog is er een eerste studenten-restaurant geo
pend in de kelders van de Universiteitstraat 16, daar het voor 
de studenten moeilijk begon te worden om met het openbaar 
vervoer huiswaarts te keren. Het was Mevrouw Gaston Ver
lee die er samen met enkele dames een schamel eetmaal 
opdiende aan de studenten; dit was aanvankelijk enkel het 
snijden van de boterhammen! Door het aanhoudend voed
seltekort werd de nood aan deze refter steeds groter en 
daarom begon men op een bepaald ogenblik ook soep te 
koken. Het personeel dat voor die eetmalen instond, kon het 
op de lange duur niet meer aan, als je weet dat ze zich 
moesten behelpen met primitieve kookbenodigdheden. 

Een verantwoordelijke van de sociale dienst nam dan ook 
contact op met de Sarma aan de Koornmarkt om daar mid
dagmalen af te halen. Aan Achiel D'Hondt, een bediende van 
Prof. Hacquaert, werd de opdracht gegeven om met een 
steekkar het eten op te halen. Achiel schaamde zich echter 
zo om met een steekkar door de stad te rijden, dat Mevrouw 
Versichelen het aan mij vroeg en mij kon het niet veel schelen! 
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Alle werkdagen haalde ik zo met de steekkar van de Sarma 
tot de Universiteitstraat de bidons soep, aardappelen, groen
ten en rantsoenvlees op. 
Studentikoos begeleidden de studenten mij al te vaak als ik 
met mijn steekkar de stad doortrok. Ze riepen luidop : "We 
gaan Frans zijn vlees afpakken! We gaan Frans zijn vlees 
afpakken!" Ja, ze hebben zelfs eens de soep op straat ver
deeld. 
Dat was nog het ergste niet! Op een dag haalden ze mijn 
steekkar volledig uiteen en droegen de onderdelen van de 
kar in stoet mee. De ene droeg het wiel, vier anderen de 
houten bak en de rest de bidons met eten. 
In de Universiteitstraat werd de steekkar weer ineengesto
ken. Ja, ik kon er weinig tegen doen, hoogstens kon ik er eens 
om lachen! Het eten had zo' n succes, want het was kosteloos, 
dat er al tien schragen met bijhorende planken nodig waren 
om de studenten allemaal te kunnen bedienen. 

Ook bij de bedienden en professoren was de belangstelling 
voor de eetmalen groot! Prof. Hacquaert liet zijn soep door 
mij naar zijn bureau brengen. Ik werd opgedragen om de 
soep in een theepot te serveren met een grote witte handdoek 
er bovenop. Op deze wijze hield men het verborgen voor de 
studenten. 

Na een zekere periode werd oud-militair Van Hesp (?), 
samen met zijn echtgenote, aangesteld als verantwoordelijke 
voor de eetmalen. De refter verhuisde naar het Technicum, 
een gebouw van de parachutisten. Prof. Malschaert deed 
daar proeven met parachutes. In hetzelfde gebouw was ook 
de weennacht gevestigd. 
Een tijd later stonden Prof.Malschaert en Prof. Van de Putte 
ook lokalen af om een nog ruimere eetzaal te kunnen inrich
ten. Vanaf dat ogenblik moesten de studenten een kleinig
heid betalen voor hun middagmaal. De minst begoeden 
kregen evenwel hun eetmaal gratis, maar moesten als tegen
prestatie mee helpen opdienen of afwassen. 

Tijdens de oorlogsperiode werd ook voor het eerst het feest 
van de Bond van het Personeel ingericht. Iedereen die aan 
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de universiteit werkzaam was, was op het feest aanwezig. 
Van de grootste tot de kleinste bediende! 
leder droeg het zijne bij, de ene kwam op het podium om een 
liedje te zingen, een ander om op zijn vingers te schuifelen, 
enfin het was een écht familiefeest! 

Het rectoraat was in die tijd gevestigd in de Voldersstraat 
met een beperkt aantal personeelsleden en materiaal. 
Eén man, nl. mijnheer Six, stond in voor de inschrijvingen. 
Vervolgens werd deze taak opgedragen aan mijnheer De 
Smaele. De inschrijvingen duurden soms één maand, want 
Six kwam van Ursel en zijn trein werd vaak beschoten en 
zodoende kwam hij soms te laat op het werk. De studenten 
dienden dan maar de volgende dag terug te komen! 

Kwestie van WIT of ZWART zijn, speelde aan de universiteit 
weinig of geen rol. Op enkele uitzonderingen na liet men 
elkaar gerust ongeacht elkaars overtuiging. 
De verwanning was wel een ander probleem! Ik kreeg kolen 
omdat ik in een gebouw van de universiteit woonde, en 
omdat ook tal van professoren Duitsgezind waren, lag daar 
in de Universiteitstraat een kleine provisie antraciet 20/30. 
Het personeel had dat natuurlijk opgemerkt en men begon 
blikken dozen naar het werk mee te brengen om kolen te 
smokkelen. Ikzelf was verantwoordelijk voor die kolen en 
mensen verraden, dat ligt mij niet! Maar ik had een afspraak 
met de professor dat we die mensen lieten begaan die thuis 
kinderen hadden of minder begoed waren. Telkens nodigde 
hij mij uit in zijn bureau, bood me een sigaar aan en in die 
tussentijd kon men zonder betrapt te worden door mijzelf 
de kolen weghalen! Maar het mag wel eens gezegd worden 
dat mij niemand, op één uitzondering na, achteraf heeft 
bedankt voor mijn vriendelijk gebaar! Ik speelde trouwens 
altijd op die ogenblikken gevaarlijk spel! 

Mijnheer Apers was dan bibliothecaris. De bibliotheek werd 
door andere diensten niet hoog ingeschat. Het was zowat de 
dode 'kant' van de universiteit. 
Veel mensen werkten er niet aan de universiteit, bv. in de 
Voldersstraat en oude school : 4 tot 8 personen en op het 
rectoraat twee bedienden, de kuisvrouw incluis. 
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Je had Hector, bediende in de Voldersstraat, die er inwoonde 
en Georges Reynvoet. 

Moeilijkheden hebben wij niet gehad wat betreft Duitsge
zind zijn of niet. Wat wij wel moesten doen was een oogje in 
't zeil houden wanneer een voordracht werd gehouden. Wij 
moesten rondlopen in de aula en toekijken of er niets 
vreemds gebeurde. 
Nooit is er iets speciaals voorgevallen. Toch verging het 
elders, zoals in een cinema aan de Veldstraat, dramatischer. 
Op een dag werd daar een granaat in de vitrine gesmeten. 
De Duitsers begonnen dan moeilijk te doen! Zo zijn Van der 
Meerschaut en Vogels en nog een andere aangehouden. 

's Avonds de keldering van de aula gaan kontroleren, was 
maar luguber! Er mocht immers nergens licht gemaakt wor
den. 
In die kelder stonden in 1943 nog dozen in Duitse kisten van 
Siemens. Ik bedoel dan wel de kelder van de Universiteit
straat 16. En wat bleek, het was het herstelgeld van de 
Duitsers dat ze moesten betalen aan België na de oorlog 
1914-1918! En dat stond daar nog van die tijd, van 20 tot 30 
jaar geleden en de Duitsers waren daar al terug!! 

Er was weinig beweging tijdens de oorlog qua aanwervin
gen of zelfs benoemingen, alles werd zo losweg gedaan, in 
de hoop dat je onmiddellijk na de oorlog benoemd ging 
worden. 
En dan de kwestie van de Duitse professoren. Je zag die 
mensen niet lopen! Ze waren zelfs beschaamd, ze staken zich 
weg. Toch was er een bijzonder goede verstandhouding 
tussen de meerderheid van de professoren. 

En dan het stoken! Wij hebben in de oorlog nog met spriet 
gestookt. Ja, met oude ketels en stukken mijnhout, cokes van 
de gieterijen. Er waren ook diensten zonder centrale verwar
ming en daar moesten de bedienden één uur vroeger begin
nen om de stoof aan te steken. 
Iedereen trok zich uit de slag! Bijvoorbeeld in 't Casino (de 
veerartsenijschool) kweekten ze konijnen en kuikens voor 
zichzelf tegen honderd per uur! 
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Weet je wat ze bij Prof. Malschaert ook gedaan hebben tijdens 
de oorlog? Auto's gekeurd die op koolgas reden, zo'n auto 
met een stookketel opzij; sluiksweg werd er een ketelken met 
10 liters nafte aan de bodem vastgemaakt en de mensen 
zeiden: IIdat is nogal wat!" en ze maakten daar groot spel 
van, maar het was niets anders dan een oude motor die op 
nafte reed. 

Na de oorlog kregen we ook bonnen om huishoudapparaten 
te kunnen aanschaffen. Eveneens na de oorlog werd in de 
aula tweemaal per week kosteloos een film voor de studen
ten vertoond. Georges Devos en Henri Van Hyfte stonden 
daarvoor in. De studenten vroegen dan ook: IIFrans, worden 
er deze week vuile films vertoond?lI. 

Om over de oorlog in 't algemeen te spreken, echte moeilijk
heden hebben wij als personeelsleden niet gekend. Er was 
altijd een goede verstandhouding tussen de profs en de 
bedienden. 11 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE WERKING 
VAN DE KONINKLIJKE BOND VAN HET PERSONEEL 
RUG-UZG. 

1919 
- De eerste briefwisseling die er op wijst dat de personeels
leden van onze Universiteit zich in een bond verenigden, 
gaat terug tot 12.7.1919, dag waarop aan de Minister van 
Wetenschappen en Kunsten een vraag gericht werd tot het 
bekomen van hun loon (100 à 150 F per maand) van de vier 
laatste maanden. 

- Een eerste statuut werd voorgesteld op 3 juni 1919 in het 
koffiehuis "Ville de Gand", Statiestraat 24 te Gent. De bena
ming was : "Syndikaat der Administratieve Beambten der 
Hoogeschool Gent". De bijdrage bedroeg 50 centiem per 
maand. 

- Deze bond stond in nauw contact met eenzelfde vereniging 
bij de Universiteit te Luik met wie allerlei inlichtingen uitge
wisseld werden betreffende lonen, benoemingen, e.a. Alle 
briefwisseling, zelfs met de Academische Overheid, ge
schiedde in het Frans. 

1920 
- Eigenlijke start van de vereniging onder de naam van 
"Associations du Personel Administratif des Univ. de l'Etat", 
die uitgenodigd wordt, voor 10/1/1920, hun klachten en 
voorstellen te formuleren aan Minister Destrée van Weten
schappen en Kunsten. 
De statuten worden definitief goedgekeurd op de algemene 
vergadering van 30/1/1920. 

- Verschillende brieven wijzen op een nauw contact met Luik 
om gezamenlijk bij het Ministerie stappen te doen voor 
allerlei aangelegenheden, zoals achterstallige wedden, le
vensduurtebijslag, enz ... Regelmatig wonen vertegenwoor
digers van één van beide verenigingen de vergaderingen van 
de andere bij. Samenkomsten tussen de twee delegaties ge
beuren te Brussel in café "La Bécasse", Bisschopstraat. 
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- Op 17/10/1920 aanvaardt de toenmalige Beheerder-In
specteur Roersch het ere-voorzitterschap van de vereniging 
en dit op de algemene vergadering waarop 57 leden aanwe
zig zijn. 

- De vereniging belast zich reeds in dit jaar met het vragen 
van een vergoeding voor geboorte bij één van haar aangeslo
ten leden aan de Beheerder-Inspecteur. 
Het lidmaatschap bedraagt nu 3 F per semester. 
Een zestal winkels te Gent geven reeds een vermindering op 
de aankopen. 

- Op 9/1/1921 vinden wij in het jaarverslag van de secretaris 
dat er reeds 80 leden aangesloten zijn. 
De vereniging hield zich ook bezig met de gezamenlijke 
aankoop van steenkolen (270.000 kg in het jaar 1920) en 
stoffen (voor een waarde van 6.973 F). 
Het kasverslag sluit af met een bonus van 146,20 F. 

1921 
- Evenals in 1920 wordt dit jaar opnieuw aan de Minister van 
Wetenschappen en KllllSten gevraagd de vereniging officieel 
te erkennen. Geen enkel spoor werd teruggevonden dat dit 
zou gebeurd zijn. 

- Ter gelegenheid van een verbroederingsfeest met de vrien
den van Luik wordt er een gedicht uitgegeven door de 
Luikenaar Guillaume Wirtz. 

- Dit jaar werden er gemeenschappelijk 400 ton kolen aange
kocht. 

- Vanwege de Beheerder-Inspecteur wordt toelating gegeven 
om in groep de verschillende laboratoria van de Universiteit 
te bezoeken. 

1922 
- Oprichting van een "Comité Sorgeloose ll voor de viering 
van de genoemde wegens bewezen diensten als voorzitter 
van de vereniging. Een intekenlijst bracht 565 Fop waarme-
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de een portret van de gevierde en een ander geschenk zou
den gekocht worden. 

- Dat niet alle leden het eens waren met de werking van het 
bestuur getuigen twee groepsontslagen (één van zes tuiniers 
wegens "tijdsomstandigheden" en één van zeven leden die 
geen reden opgeven). Andere individuele ontslagnemingen 
volgen. 

- Een jaarlijks feest voor de leden en hun echtgenoten wordt 
gegeven in "SalIe du Pare" op het St. Pietersplein. 

1923 
- Zes verschillende kolenmijnen antwoorden negatief op de 
vraag naar kolen zodat de gezamenlijke aankoop niet meer 
kan plaatsvinden. 

- Na het jaarlijks feest heeft het feestcomité met 99J5 F zijn 
budget overschreden. 

1924 
- Met verschillende volksvertegenwoordigers wordt contact 
genomen voor het verbeteren en/ of aanpassen van de bare
ma' s van de tuiniers. 

- De kas wordt afgesloten met een bonus van 476 F en er 
wordt besloten voortaan de gepensioneerde leden een offi
cieel afscheid te geven. 

1925 
- Op aandringen van de vereniging worden in een tiental 
laboratoria "ongevallenkasten" opgesteld. 

- Een teruggevonden ledenlijst sluit af met 73 leden. Op te 
merken valt hier dat deze lijst getiteld is "Vereniging van het 
Administratiepersoneel der Hoogeschool van Gene en de 
lijst volledig in het Vlaams is opgesteld. 

Van de jaren 1926 TOT EN MET 1934 werd niets terugge
vonden. 
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1935 
- Goedkeuring van nieuwe statuten. Onze bond draagt nu 
als titel "Verbroedering der Universiteitsbedienden" en op de 
algemene ledenvergadering waren 28 leden tegenwoordig. 

1936 -1937 -1938 - 1939 : Geen correspondentie te vinden. 
- Alleen voor het jaar 1938 werd een ledenlijst teruggevonden 
met 144 namen. 

- Alhoewel er in die jaren geen enkele bondsactiviteit schijnt 
aan de dag gelegd, kwamen verscheidene personeelsleden 
regelmatig samen in het "Café St.-Pierre, St.-Pietersnieuw
straat", waar er onder het drinken van een glaasje allerlei 
grieven en voorstellen besproken werden. Het oude spreek
woord "ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef 
zoals het was" werd hier ten volle bewaarheid. 

1940 
- In dit jaar was de bond een afdeling geworden van het 
"Verbond van het Vlaamsche Personeel van het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs" te Brussel. Gezien dit verbond op 
3/12/1940 overgaat naar de "Arbeidsorde" opgericht als 
gevolg aan een "Verordnung" van de bezettende overheid 
houdt het Verbond en dus ook de afdeling Gent, op te 
bestaan. 

1941 -1942 -1943 
- Nihil. 

1944 
- Een eerste algemene vergadering (met 60 aanwezigen) voor 
het "benoemd en tijdelijk benoemd" personeel heeft plaats 
op 20/10/1944. 

- De toenmalige personeelsleden R. VANDENBROECK, R. 
BLANCKAERT en R. NEYRINCK werden toen reeds als 
bestuursleden gekozen. Ook een afgevaardigde van onze 
gepensioneerden, R. VAN HAUWAERT, behoorde reeds tot 
dit eerste bestuur. 
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- Het lidmaatschap werd vastgesteld op 20 F per jaar. 

- Er wordt opnieuw gestart onder de benaming "Verbond 
van het Vlaamsch Personeel van het Ministerie van Open
baar Onderwijs Tak Gent" . 

- Een ledenlijst 1944-1945 wijst op 196 leden. 

1945 
- Een samenwerking met de "Vereniging voor Werkleiders 
en Assistenten" komt tot stand op 13/2/1945. 

- Op 6/3/1945 wordt een eerste sociale actie gevoerd die er 
in bestaat 5.845 F over te maken aan de Rector van de Luikse 
Universiteit, als steun aan de geteisterde collega' s van Luik. 

- Op 18/4/1945 telde het Verbond 266 leden waarvan er 240 
aangesloten waren bij het Syndikaat der Openbare Diensten. 

- Een delegatie van 10 leden, aangeduid door de Beheerder
Inspecteur mag op 14/6/1945 te Brussel deelnemen aan een 
betoging ingericht door het Syndikaat der Openbare Dien
sten voor aanpassing van de wedden en lonen Een reeks 
ontslagen is hiervan het gevolg. 

1946 
- De Bond is aangesloten bij het ACOD en het lidgeld wordt 
op 5 F gesteld. Het jaar wordt ingezet met een bonus van 
4.720 F. In de algemene vergadering van 30/1/1946 wordt 
een nieuw statuut goedgekeurd. 

- Bij de Rector en de Beheerder-Inspecteur wordt aangedron
gen op een herziening van het barema van dienstjongen dat 
op 20.000 F zou moeten behouden blijven met een minimum 
van 13.000 F. 

- Algemene vergaderingen worden viermaal in het jaar ge
houden maar er wordt geklaagd over de geringe belangstel
ling en de vele kritiek achteraf. Speciale vergaderingen 
worden belegd voor de kuisvrouwen en voor de dienstjon
gens. 
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- Bij het overlijden van een werkmakker wordt overeenge
komen een omhaling te doen in het gebouw waar betrokkene 
werkzaam was (eerste spoor dus van een overlijdens-fonds). 

- G. Beke volgt R. Vandenbroeck op als voorzitter. 

1947 
- Bij het begin van dit jaar worden personeelsleden van de 
Nijverheidsschool in de Bond opgenomen. Deze opneming 
moet eerder gezien worden in het kader van het ACOD. 

- De Bond telt bij dit jaarbegin 257 leden à 5 F lidgeld. 

- Op 21/1/1947 heeft een eerste contact plaats met de II'Bond 
van Hooger Onderwijspersonee1" afd. Utrecht. De secretaris 
van deze vereniging stelt een uitwisseling voor de vakanties 
in het vooruitzicht en dit voor het niet-wetenschappelijk 
personeel. Dit gebeurt door tussenkomst van Prof. DE REGT. 

Om dit voorstel te kunnen uitwerken wordt er door de Bond 
zowel aan het Universiteitsvermogen als aan het Comité van 
het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord een toelage van 
5.000 F gevraagd. Wegens financiële moeilijkheden (de toe
lagen werden dus niet bekomen) werd deze eerste uitwisse
ling afgelast. 

- In de algemene vergadering van 5/8/1947 wordt besloten 
ieder jaar in de maand september een feest te geven, waarvan 
de opbrengst moet dienen voor het inrichten van een klaas
feest. 

- De Football Club VPWG opgericht door het personeel 
vraagt ook reeds om een feest in te richten waarvan een deel 
van het batig saldo zou ten goede komen aan de Club. 

- Het eerste klaasfeest wordt gegeven op 14/12/1947 in de 
lokalen van de BRUG en kostte toen 15.631,75 F. 
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Eerste wedstrijd in het Corporatief Verbond van de ploeg 
van de Universiteit tegen 'Het Volk'. 

Spelers v.l.n.r. : Adolf Hi1laert, Frans Vervaet, Remi Van 
Oostende, Serafien Van den Bulcke (met beker), Gustaai 
Hillaert, Roger Cocquyt, Roger De Keyser, Georges Perguy, 
Georges Ryekbosch, Marcel van Hese en Oe taai Van Laneker. 



-

1948 
_ Op 21 maart 1948 wordt er voor het eerst, ten bate van de 
sociale werken, een bonte avond ingericht in de Technische 
Laboratoria. 
_ De Bond van het Hoger Onderwijs Afdeling Utrecht komt 
op bezoek op 30 juli 1948. Er werd aan deze bezoekers een 
koffiemaaltijd aangeboden. 

1949 
- Op 18 februari 1949 wordt er een bal ingericht waarvan de 
opbrengst moet dienen om muziekinstrumenten, voor een 
in het leven geroepen. orkest, aan te kopen. 

- Een zestal bestuursleden gaan op tegenbezoek van 4 dagen 
naar Utrecht voor de viering van het 30-jarig bestaan van de 
Bond aldaar. Drie leden werden uitgenodigd, de drie ande
ren betaalden de onkosten zelf. Dit gebeurde op 20 april 
1949. 

- In juli 1949 worden de eerste sporen teruggevonden van 
ons bondsblad Universitas uitgegeven onder redactie van 
O. BASTIAANS. 

- Een eerste reis, ingericht door het toeristisch comité, gaat 
naar de suikerfabriek te Tienen in de maand oktober. 

- Een eerste tentoonstelling "Werk van de Vrije Tijd" grijpt 
plaats in de Aula op 10 december 1949. 
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1949 : Ons Bondsorkest. 
Zijn herkenbaar op de foto: Blanckaert (drums), Raymond 
Gabriels (trompet), Henri Van Renterghem (Bas), Antoine 
Schollaert (trompet), Eeckhout (sax), Remi Van Quickelberg
he (sax), Jan De Cooman (trombone), Frans Penoy (trombo
ne), Jan De Smet (klarinet), GustaafDe Wilde (clarinet), Jozef 
De Witte (klarinet), Marcel De Mets (sax), Marcel Huyghe 
(sax), Ernest Blanckaert (accordeon), Mevr. Ernest 
Blanckaert (piano). 



-

1949 : Bezoek aan UTRECHT. 
Herkenbaar op de foto zijn R. Van Crombrugge, A. Beke, 
Maria Huyghe, mevr. Pardon, F. Pardon en de kleine Willy 
Pardon, mevr. Bastiaen, mevr. Dhondt, O. Bastiaen en M. 
Dhóndt. 



-

1950 
- In de maand april wordt een delegatie van het bestuur 
uitgenodigd door de personeelsbond van de Universiteit 
van Leiden. 

- Op 28 april 1950 komen onze Noorderburen uit Utrecht 
terug met 20 man voor 4 dagen, waarbij de Floraliën bezocht 
worden. 

- Een eigen orkest van het personeel speelt voor het eerst op 
de bonte avond van 30 april 1950. 

- In de loop van het jaar werden verschillende reizen en 
uitstappen ingericht, o.m. naar het N.I.R., het Sterrenkundig 
Observatorium, het kasteel van Mariemont, enz ... 

1951 
- Op uitnodiging van de Bond van het Personeel te Utrecht 
gaat er dit keer een delegatie van 17 personen (7 echtgenoten 
inbegrepen) naar Holland van 4 tot 7 juli. 

- Bij gebrek aan een gepaste zaal binnen de Universiteit 
worden verschillende feestelijkheden gehouden in het Van 
Crombrugge-Genootschap op de Huidevetterskaai te Gent. 

- De afdeling "Toerisme" van onze Bond bracht geleide be
zoeken aan het Laboratorium voor Gewapend Beton (Prof. 
Magnel) en de Gentse Radiodistributie. 

1952 
- De Bond schijnt niet meer in de mogelijkheid te zijn een 
klaasfeest in te richten voor de kinderen van 1 tot 10 jaar. Er 
wordt dan ook in de algemene vergadering van 20 juni 1952 
bepaald dat de kinderen van 1 tot 5 jaar nog een geschenk 
zullen krijgen en er voor deze van 6 tot 10 jaar een reisje naar 
zee voorzien wordt. 

- Feest van gedecoreerden en gepensioneerden alsook het 
klaasfeest gaan opnieuw door in eigen lokalen, nl. de BRUG, 
St. Pietersnieuwstraat. 
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1952 : Bureau Beheer in de Volderstraat, het begin van de 
grote administratie. 
M. Dhondt (secretaris admin.), R. Vandenbroeck (secretaris 
rector), G. Dhaenens (klerk), R. De Keyser (klerk), H. Van 
Hyfte (auto geleider), G. Paepe (opsteller), R. Vandenbroucke 
(opsteller), R. Gilson (bode-kamerbewaarder) . 



1953 
- Onder impuls van Prof.Dr. E. BLANCQUAERT wordt er 
opnieuw overgegaan tot het uitgeven van Universitas en dit 
in samenwerking met de dienst voor Beroepsopleiding on
der leiding van Prof. L.MASSART. Het eerste nummer van 
deze nieuwe reeks verschijnt in oktober onder redactie van 
R. NEYRINCK. 

- Op 6 november 1953 wordt een eerste contact gelegd met 
leerkrachten die geneigd zijn les te geven aan onze perso
neelsleden en wordt er een avondschool ingericht. 

1954 
- Bij het jaarbegin komt R. SIMOENS in functie als secretaris. 

- Verschillende firma' s verklaren zich bereid een verminde
ring op de aankopen toe te staan. Een eerste lijst van die 
firma' s wordt dan ook gepubliceerd. 

- Het lidgeld bedraagt nog steeds 20 F per jaar. 

- Voor het eerst wordt er vanwege het Hoofdbestuur te 
Brussel een toelage van 6.000 F verleend als tussenkomst in 
de kosten over de jaren 1952 en 1953. 

- Voor het eerst in de geschiedenis van de Universiteit en dit 
op vraag van de Bond worden de gedecoreerden op het 
kabinet van de Rector met een korte plechtigheid bedacht 
terwijl ze hun brevet overhandigd krijgen (vroeger geschied
de zulks eenvoudig per post). 

1955 
- Het jaar wordt ingezet met 390 leden 

- Er wordt een tussenkomst van de Sociale Dienst gevraagd 
in het tarief der middagmalen voor de personeelsleden die 
het middagmaal gebruiken in de BRUG. Het antwoord is 
echter negatief. 

- Het in de schoot van de Bond opgerichte "Overlijdens-
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Het klaasfeest in de beginjaren . 

.... 
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.. 

L. VANSANDE 
Voorzitter 1956-1961 
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fonds" komt een eerste maal tussen in oktober en overhan
digt aan de Wwe O. COENE de som van 3.000 F. 

_ Een klaasfeest wordt gegeven voor 160 kinderen en kost 
9.551 F. 

1956 
- Voor het eerst wordt er in april een bonte avond gegeven 
buiten het jaarlijks feest voor de gedecoreerden en gepensio
neerden. Dit geschiedt in de feestzaal van het gemeentehuis 
te Ledeberg. Een Brussels gezelschap treedt op en de kritiek 
is dan ook legio. 

- Op de gewone feestavond wordt hulde gebracht aan Au
gust BEKE die 10 jaar voorzitter is geweest, en wordt opge
volgd door 1. Van Sande. 

- Na de ramp van Marcinelle wordt een omhaling bij de leden 
gedaan. De opgebrachte 5.126 F wordt overgemaakt aan het 
Provinciaal Comité te Mons. 

- In de Veeartsenijschool wordt een afzonderlijke vrienden
kring ingericht die zich evenwel zelf bestempelt als een 
onderafdeling van de Bond. 

1957 
- Een beroep wordt gedaan op de politieke mandatarissen 
van de drie grote partijen om, langs parlementaire weg, bij 
het Ministerie aan te dringen op een vluggere regeling der 
pensioenen van de op rust gestelde leden. 

- Een tombola georganiseerd door de vereniging "Scientia" 
en waaraan door de Bond geholpen werd door de verkoop 
van catalogi voor de tentoonstelling "Wonderen van de We
reld" brengt 3.750 F op voor onze sociale werken. 

1958 
- In het jaarbegin wordt hulde gebracht aan Prof. Dr. E. 
BLANCQUAERT die tot het emeritaat werd toegelaten. Ge
zien Prof. Blancquaert onze Bond zeer genegen was en o.m. 
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1959 : Roger Neyrinck geeft uitleg op de tentoonstelling 
"Werken van de Vrije Tijd" aan L. Massart (ondervoorzitter 
Raad van Beheer), P. Lambrechts (rector), H. Van Acker 
(regeringscommissaris), en o.a. M. Dhondt, P. Zerck, R. Van
denbroeck, G. Verlee, F. Govaert en R. Simoens. 



het opnieuw uitgeven van Universitas in 1953 stimuleerde 
werd hem het ereplakket van de Bond overhandigd. 

- Geleide bezoeken werden gebracht aan het Botanisch Insti
tuut en het Laboratorium voor Hydraulica. 

- Prof. De Rom houdt een voordracht over Hartziekten en 
-operaties. 

- Van 13 tot 20 september 1958 wordt in het Peristylium een 
tentoonstelling "Werk van de Vrije Tijd" ingericht. De deel
nemers werden nadien vergast op een reis naar de Expo 58. 

- Na de reis van de kinderen naar de afdammingen wordt 
een opstelwedstrijd over deze reis georganiseerd en begif
tigd met boeken. 

1959 
- De bijdrage voor het nieuwe jaar wordt verhoogd tot 30 F 
terwijl de Bond reeds 550 leden telt. 

- Door Prof. L. VANDENDRIESSCHE wordt een voordracht 
gehouden over de 11 Gevolgen van atoomstralingen op leven
dewezens". 

- In de schoot van de Bond wordt opnieuw een voetbalafde
ling opgericht die met een beginkapitaal van 4.000 F bedacht 
wordt. 

- Onderhandelingen voor het huren van een vakantiehuis 
worden gevoerd met de Rijksdienst voor Arbeidsbemidde
ling voor een huis te Yvoir en met het Steunfonds voor de 
Postbedienden te Ronchinne. Het resultaat is in beide geval
len negatief. 

- Eindelijk beschikt de Bond over een hem officieel toegewe
zen lokaal als vergaderzaal voor bestuursvergaderingen en 
secretariaat in het Rectoraat. 
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- Aan Prof. L. MASSART wordt ook het ereplaket van de 
Bond overhandigd bij zijn aftreden als Ondervoorzitter van 
de Raad van Beheer. 

1960 
- Door de steeds toenemende activiteiten van de Bond wordt 
de jaarlijkse toelage van het Ministerie verhoogd tot 11.750 
F. 

- De secretaris van de Bond wordt aangeduid om te zetelen 
in een door de Raad van Beheer opgericht "Comité voor 
toezicht op het Studentenrestaurant". 

- Zowel voor het "Boekenfonds" als voor steun aan de voet
balclub worden uitgaven genoteerd van meer dan 9.000 F. 

- Ook vanwege het Universiteitsvermogen wordt de Bond 
een eerste maal gesubsidieerd. 

1961 
- Het "Boekenfonds" wordt wegens het feit dat alleen de 
kinderen van het vrij onderwijs er van konden genieten 
afgeschaft. De ontleners krijgen de kans om de boeken te 
kopen en de rest wordt overgemaakt aan het Centrum voor 
Beroepsopleiding. 

- Oprichten van een gratis-dienst "Hulp bij het invullen van 
aanslagbiljetten ll en "Hulp bij examens". 

- Voor de eerste maal is het personeel werkzaam in het 
Academisch Ziekenhuis, in het bestuur vertegenwoordigd. 

- R Neyrinck volgt L. Van Sande op als voorzitter. 

1962 
- Een aanvraag om als IIKoninklijke" Bond te worden erkend 
wordt gericht aan Z.M. Koning Boudewijn en ingewilligd. 
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r - Het aantal vertegenwoordigers van het personeel, werk
zaam in het Academisch Ziekenhuis, wordt tot vier opge
voerd. 

- Contacten worden gelegd met een verzekeringsmaatschap
pij en er worden bijzondere voorwaarden bekomen voor 
onze leden. 

1963 
- Gedurende de strenge wintermaanden wordt door de Bond 
een hulpactie gevoerd voor de armsten onder de bevolking. 
Circa 30 ton kolen werden uitgedeeld benevens pakketten 
met conserven en dekens. Dit geschiedde in samenwerking 
met de sociale diensten van het A.Z. en de stad Gent. 

- Viering in de maand maart van de inschrijving van ons 
1.000ste lid. Dit gaat gepaard met een academische zitting, 
banket en bal. 

- Oprichting van een eigen Sociale Dienst waarvoor een 
toelage bekomen wordt van de Beheerscommissie van het 
Universiteitsvermogen. De Bond zelf legt evenwel bij om 
van wal te steken. 

1964 
- Het bestuur krijgt een nieuwe vergaderzaal toegewezen en 
wel op de tweede verdieping van het gebouw St. Pieters
nieuwstraat 72. 
- De nieuwe statuten worden goedgekeurd en voor de eerste 
maal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

- Het jaarlijks klaasfeest wordt nu reeds gegeven voor onge
veer 330 kinderen en vergt een uitgave van ongeveer 40.000F. 

- De premie van het overlijdensfonds is gestegen tot 5.000F. 
en werd sedert de oprichting van dit fonds in 1952, 22 maal 
uitbetaald. 
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1965 
- Inrichting van een nieuwe tentoonstelling IIWerk van de 
Vrije TijdIl waaraan 23 leden deelnamen. Hun inzendingen 
werden verzekerd voor een waarde van 174.000 F. 

- Dit jaar werden er niet minder dan 35 leden gedecoreerd 
voor hun 25 of 35 jaar dienst. Dit was een record-aantal dat 
evenwel een paar jaar later nog zou overschreden worden. 

1966 
- Ons maandblad, waarvan de kosten tot hiertoe gedragen 
werden door de Dienst voor Beroepsopleiding, wordt thans 
gefinancierd door het Universiteitsvermogen. 

- De voorzitter wordt een eerste maal als spreker gevraagd 
op het Dies Natalisfeest van de Universiteit. Gemeenschap
pelijk met de studenten wordt er ter gelegenheid van dit feest 
een tentoonstelling ingericht. 

- Een door de Universiteit gekochte autobus zal door de 
Academische Overheid ter beschikking gesteld worden voor 
de jaarlijkse reis van de gepensioneerden. 

1967 
- Het ledenaantal is intussen gestegen tot 1642. 

- Een eerste kunsttentoonstelling wordt ingericht in de voor
hal van de nieuwe academieraadszaal in de Voldersstraat, 
enkele maanden nadien gevolgd door een andere onder het 
motto IIKunstenaars van Eekloll, door de groep Aktu '67. 

- Een afgevaardigde van ons bestuur krijgt ook een plaats 
van beheerder toegewezen in het Gentse Academische Co
operatief van de studenten. 

- Vanaf dit jaar worden er ook regelmatig diavoorstellingen 
en filmavonden ingericht. 
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1968 
- Het lidgeld wordt bepaald op 100 F per jaar, waarvan er 
30 F gestort wordt in het "Overlijdensfonds". 

- Ter beschikkingstelling van het gebouw St. Jansvest 12. 
De Bond wordt concessiehouder van het aldaar ingerichte 
personeelsrestaurant. Ten behoeve van de leden worden drie 
ontspanningszalen ingericht, wordt er de bibliotheek van de 
Centrale Dienst voor Beroepsopleiding ondergebracht en 
een definitief bestuurslokaal ingericht. 

1969 
- Officiële ingebruikname van het personeelsrestaurant op 8 
januari 1969. 

- Nieuwe inrichting van een kunsttentoonstelling, ditmaal in 
ons restaurant en eerste deelname van de Bond aan de 
wandeltocht "Te voet door het Meetjesland". 

- 42 leden worden gedecoreerd en 9 gepensioneerden ont
vangen hun plaket. 

- Op het jaareinde wordt nog een kunsttentoonstelling ge
houden maar opnieuw in de Voldersstraat, terwijl er in de 
ingang van het personeelsrestaurant een tentoonstelling 
over miniatuurspoorwegen gehouden wordt. 

1970 
- De Bond neemt stelling tegen het ontwerp voor de statutai
re problemen van het personeel der universiteiten, facultei
ten en universitaire centra van de Staat. 

- Aanschaffing van een handponsmachine voor het maken 
van adresplaatjes. 

- Een campagne werd gevoerd onder de personeelsleden van 
de Faculteit van de Landbouwwetenschappen om aan te 
sluiten bij de Bond. 

- Een beperkt comité wordt gevormd om onze statuten te 
wijzigen en te verbeteren. 
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1971 : Vniversiteitskoor 0.1. v. Luc NAESSENS 
v.l.n.r. : Paul Van Keymeulen, Liedy Vandenbon, Christine 
Note, Annie Naessens, Griet Naessens, Monique Dedain, 
Wim Van Cotthem, Theo Van Poucke, Claudine Van Poucke, 
Rosine De Rycke. 
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R. PAUWELS 
Voorzitter 1974-1985 



-

- Aan de gepensioneerden wordt een verlofpremie overge
maakt door onze sociale dienst. 

- Het klaasfeest bereikt 803 kinderen. 

1971 
- Overeenkomst tussen de RUG en de KBP betreffende de 
concessie voor het verschaffen van middagmalen en het 
exploiteren van een cafetaria in het gebouw aan de St. Jans
vest. 

- Het statuut van de KBP voorziet de mogelijkheid tot toe
treding tot het bestuur van afgevaardigden uit 14 faculteiten 
en diensten. 

- Er wordt een academisch koor opgericht in samenwerking 
met de heer Naessens. I 

1972 
- Binnen het bestuur wordt een "Culturele groep" opgericht. 

1973 
- Er komt eindelijk een redactieraad voor het bondsblad 
"Universitas". 

- In het personeelsrestaurant komt een' omroep dienst' waar
in twee afgevaardigden van de Bond zetelen, naast één lid 
van de ATP-raad, en één van de radio-omroep-dienst. 

- Voor de eerste maal stuurt de KBP een afgevaardigde naar 
de GUSB (Universitaire Sportbond). 

1974 
- Het 2.500ste lid wordt verwelkomd. 

- Robert Pauwels volgt Roger Neyrinck op als voorzitter. 

1975 
- André IMPENS wordt ondervoorzitter. 
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1976 
- De opgerichte foto- en diaclub 'UNIFO' binnen de KBp, 
richt zijn eerste tentoonstelling in. 

1977 
- Het WP en OP krijgen de kans om als steunend of erelid toe 
te treden tot de Bond. 

1978 
- De RUG kent de Bond een werkingskrediet toe van 300.000 
F. 

- De Heer VOITON (voorzitter van de Luikse personeels
bond) neemt deel aan ons jaarlijks banket, en nodigt onze 
voorzitter uit op een tegenbezoek. 

1979 
- Football-club RUG (K.S.V.O.v. - K.B.v.B. 6334) viert zijn 
20-jarig bestaan. 

1980 
- In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid van de 
SOste verjaardag van de vernederlandsing van de RUG, richt 
de Bond de 'Week van de Nederlandstalige Film' in, met een 
inleidend woord door Jo Röpcke. 

1981 
- Op het jaarlijks klaasfeest ontvangen een recordaantal kin
deren (meer dan duizend) hun klaasgeschenk. 

1982 
- Eerste prondelmarkt op het terrein van het A.Z. met talrijke 
volksspelen. Ter afsluiting wordt een T-D gehouden voor de 
jeugd. 

1983 
- De Bond organiseert een eerste grote wandeltocht door
heen het Oude Gent. 

- Op onze vierjaarlijkse tentoonstelling 'Beeldende Kunst' 
hadden we een totaal bezoekersaantal van 1.000 personen. 

100 

1979: De Universitaire Voetbalploeg met o.a. L. Van Caeneg
hem, G. Van den Ostende, J. Erauw, J. Vlerick, Geurts, J. 
Claeys, M. Naessens, A. Verstichel, W. Devriendt, E. Baude
wijns, E. Soeter, R. De Groot 



1984 
- Op 1 januari neemt de Dienst Homes en Restaurants van 
de RUG de concessie van het personeelsrestaurant 'Roger 
Neyrinck' over. 

1985 
- Bert VAN CAELENBERG wordt verkozen tot voorzitter, 
als opvolger van Robert PAUWELS. 

- Roland Van de Velde, binnengekomen in 1984, wordt even
eens ondervoorzitter. 

1986 
- De bestuursmandaten worden uitgebreid tot vier jaar, sta
tutair bekrachtigd op de algemene ledenvergadering. 

- Voor de eerste maal wordt een duivententoonstelling inge
richt in de Landbouwfaculteit jn samenwerking met Prof. 
DE TROCH. De opbrengst van de duivenverkoop gaat naar 
een Fonds voor Mindervaliden. 

1987 
- De Raad van Beheer van de Bond aanvaardt dat "gewone" 
leden erelid kunnen worden, mits het betalen van een mini
mum jaarlijkse bijdrage gelijk aan het dubbele van de gewo
ne bijdrage, met behoud van dezelfde rechten 
Het WP en OP kunnen "steunend lid" worden, mits het 
betalen van een minimum bijdrage gelijk aan dat van de 
ereleden, maar zijn echter geen lid in strikte zin, en nemen 
geen deel aan het beheer. 

- De Bond krijgt een nieuw modern logo ontworpen door 
Marc CAREEL. 

- De Bond treedt toe tot de Culturele Raad van de Stad Gent. 

- Voor de eerste maal gaf de Bond een persconferentie, 
waarop eveneens voor de eerste maal een tegemoetkoming, 
afkomstig van onze duivententoonstelling in het teken van 
een sociaal doel, aan de 'vzw Piekernie' en de 11 Sociale Dienst 
van het UZ' werd overhandigd. Beide ontvingen 17.500 F. 
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Naar aanleiding van het autonoom worden van het Univer
sitair Ziekenhuis in 1987, werd door de grafische kunstenaar 
Marc Careel een nieuw embleem voor de Koninklijke Bond 
van het Personeel RUG-UZG ontworpen. 

- de twee vertikale blokjes stellen de RUG en het UZ voor; 

- de gerasterde blokjes symboliseren de personeelsleden die 
zich verenigen; 

- de donkere pijl: de familieleden, vrienden en kennissen van 
het personeel: ook zij maken deel uit van de universitaire 
gemeenschap en zijn voor onze vrierWenkrlng zeker onmis
baar. 

Deze drie elementen vormen de grondvesten van de K.B.P. 
en, indien U goed toekijkt, ziet U de k, b en de p erin 
verwerkt. 
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B. VAN CAELENBERG 
Voorzitter 1985-1988 



, 

1986 : Bob GELOOF ontvangt het eredoctoraat van de RUG 
wegens humanitaire verdiensten, en wordt door de voorzit
ter van de Bond een cheque aangeboden ter waarde van 
10.000 F. 



1987 : een blik op onze 'Duivententoonstelling' in de lokalen 
van de Faculteit Landbouw. 



H. DEVYLDER 
Voorzitter 1988-



1988 
- Bert Van Caelenberg geeft ontslag als voorzitter en wordt 
opgevolgd door Hubert DE VYLDER. 

- Organisatie 'De Stap' startte een cursusreeks 'voorberei
ding op pensionering' in samenwerking met de Bond. 

- De voorzitter Hubert De Vylder en de ondervoorzitter 
Roland Van de Velde overhandigen een glasraam aan Z.K.H. 
Prins ALBERT ter gelegenheid van de uitreiking van het 
Eredoctoraat aan Z.K.H. 

1989 
- De Bond richt een IItotaal-feese in op de Campus UZ, 
gekoppeld aan het jaarlijks personeelsfeest. 

1990 
- Met 150 personen brachten we een bezoek aan de Van 
Goghtentoonstelling te Amsterdam. 

1991 
- De Bond richt een fonds op voor mindervaliden, genaamd 
'MIVA-Fonds', als voortzetting van het sociaal doel sedert 
1987. 

- In totaal hebben er ongeveer 2.800 mensen aan onze activi
teiten deelgenomen, of 145% van ons ledenbestand. 
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Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van het Interna
tional Training Centre for Post-Graduate Soil Scientists en de 
uitreiking van het Eredoctoraat aan Z.KH. Prins ALBERT in 
de Aula, werd door de voorzitter Hubert De Vylder en de 
ondervoorzitter Roland Van de Velde een glasraam van de 
KB.P. overhandigd aan Z.KH. 



1991 : Noorw~ één van onze vele personeelsreizen. 

------------------------------~ ............................... . 



BESTUURSLEDEN SEDERT DE NA-OORLOGSE 
PERIODE TOT OP HEDEN. 

Vóór 1949 : 

Sedert 1953: 
Sedert 1954: 
Sedert 1956 : 
Sedert 1960 : 
Sedert 1961 : 
Sedert 1963 : 
Sedert 1965 : 
Sedert 1967 : 
Sedert 1968 : 
Sedert 1970 : 
Sedert 1971 : 

Sedert 1972 : 
Sedert 1974 : 

Sedert 1975 : 

Sedert 1976 : 
Sedert 1977 : 
Sedert 1978 : 

Sedert 1979: 

Sedert 1980 : 

Sedert 1981 : 
Sedert 1982 : 

Sedert 1983 : 
Sedert 1984 : 

Raoul VANDENBROECK, Roger NEYRINCK en 
Raoul BLANCKAERT 
Raymond SIMOENS 
Gaston VERLEE 
Mauriee DEKEYSER 
Guido DELLAERT 
Céeile PlENS 
Raymond VANDENMEERSSCHAUT 
Eugeen RASSCHAERT en Robert VANDESOMPEL 
Jules TACK 
Ary LAEREMANS en Robert PAUWELS 
Marc PARMENTIER en René VAN HAUWAERT 
Willy PARDON, Gustaaf VERMAETE, Victor QUER
TER, Alfons WILLEMS, Jean-Pierre PATIJN 
Lue NAESSENS en Gilbert NEIRYNCK 
Christine PIETERS, Etienne DE BOEL, 
Mariette WAUTERS, Gaston REYNVOET 
Michel VUYLSTEKE, Georges DE SMAELE, 
André IMPENS, Annie LAMBRECHT 
Rosa CORTEVILLE, Odette PIESSENS 
Roger VEREECKE 
Marc CAREEL, Bert VAN CAELENBERG, 
Gilbert DEVRIENDT, Lidy LIMON 
Bernard VAN DEN STEEN, Marina LAFORCE, Fred
dy DUSEUIL, Peter DE KEYZER, Monie DE CO
NINCK 
Mauriee DE RYCKE, Luerèee MAENHAUT, 
Frederik VAN HERZEELE 
Theo VLERICK, Claudine MUYLLE, Eduard RAES 
Johan DOSSCHE, Freddy BEKAERT, Francis DE
SCHEEMAECKER, Roger VERVAET, Daniel VAN 
WAERBEKE, Herman DE RIJCKE 
Marie-Claire BOSCH, André SPEE 
Lue SCHOTTE, Dirk MAEGERMAN, Roland 
VAN DE VELDE, Paul-André WAUTERS 
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Sedert 1985 : André REMUE, Preddy WYCHUSE, Hubert 
DEVYLDER 

Sedert 1986 : Jean-Paul CLAISSE, Georgette DE BOURDERE, 
Jozef VERGOTE 

Sedert 1989 : Willy DEVOS, Siegfried MORTIER, Antoine 
DHONDT 

Sedert 1990: Jakelien PYFFEROEN. 
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1992 : het huidig bestuur en de administratieve medewerker. 
Van links naar rechts: Robert Pauwels, Roger Vervaet, Daniel 
Van Waerbeke, Donald Impens, Theo Vlerick, Marc Careel, 
Luc Schotte, JakeIien Pyfferoen, Lucrèce Maenhaut, André 
Impens, Hubert De Vylder, Roland Van de Velde, Cécile 
Piens. 
Niet op de foto: 
Willy Devos, Siegfried Mortier, Paul-André Wauters. 



VRIENDENKRINGEN. 

In de jallm 1960-1970 kende de Universiteit Gent een grote 
groei van administratief en technisch personeel. Dit perso
neel was jong en zocht na de werkuren contact met collega' s 
om hun vrije tijd aangenaam door te brengen. Daardoor 
ontstonden in bijna alle faculteiten en grote diensten sport
clubs en beperkte "vriendenkringen ll

, die allerlei groepsacti
viteiteninrichtten, zoals bvb. een voetbaltomooi, bowling of 
gewoon gezamenlijk een avondje uit. 
Enkele daarvan zijn nu nog actief. Deze vriendenkringen 
hebben wel geen wettelijk statuut. Enkel de vriendenkring 
van de Landbouwfaculteit is officieel erkend. 
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Vriendenkring Landbouw. 

De "Personeelsvereniging van de Rijksfaculteit der Land
bouwwetenschappen te Gent" werd opgericht op 
04/07/1968, naar aanleiding van de aansluiting van deze 
faculteit bij de Rijksuniversiteit Gent. Deze aansluiting had 
bij het administratief en technisch personeel van de land
bouwwetenschappen beroering veroorzaakt over het be
houd van hun functies en over hun toekomstmogelijkheden. 
Vandaar de vereniging van een 100-tal bedienden van de 
landbouwfaculteit in een orgaan dat moest dienen als front 
en spreekbuis tegenover de academische overheid en het 
gevestigde administratief-technisch personeel van de RUG. 
Zo behield men eveneens een eigen identiteit. 

Vandaag bestaat deze vereniging, met als jaarprogranuna : 
- een jaarlijkse ééndagsreis 
- de viering van gepensioneerden en gedecoreerden. 
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uit "Personeelsberichten RF.L. W." 

VERENIGING VAN HET ADMINIS1RATIEF-, GESPE
CIALISEERD-, I\1EESTERS-, VAK- EN DIENSTPERSO
NEEL VAN DE RIJKSFACULTEIT DER LANDBOUW
WETENSCHAPPEN (RF.L.W.) GENT 

(Personeelsvereniging RF.L. W. Gent) 

Gent, 18 juni 1968 

M.M. 

Alhoewel reeds iedereen op de hoogte zal zijn over de op
richting van een Personeelsvereniging, op 27 mei 1968, is het 
niettemin van belang hieronder wat nadere uitleg te ver
strekken, aan alle personeelsleden, over de aktiviteiten en 
het toekomstig progranuna van deze nog zeer jonge vereni-
ging. 

Voor alles moeten we echter al de leden danken voor het 
vertrouwen dat zij hebben gesteld in het bestuur (dat door 
de stichtende leden werd verkozen) door spontaan aan te 
sluiten. Immers, de vereniging is nog geen maand oud en 80 
% der personeelsleden zijn reeds aangesloten. 

Een ware steun is het eveneens dat de Heer Rector, Prof. 
Dr.A.G. BAPTIST het ere-voorzitterschap heeft aanvaard en 
ons alle mogelijke medewerking beloofde, en de heren Pro
rector, Prof.Ir. K.L. PETIT en Ere-rector Prof. Dr. Her. VAN 
DEN BRANDE als erelid inschreven, evenals talrijke leden 
van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel, die 
met enthousiasme de oprichting van de Personeelsvereni
ging hebben begroet. Dit blijkt inderdaad uit het steeds 
groeiend aantal ereleden, waarvoor hier dan ook onze op
rechte dank. 
Het bestuur van de studentenvereniging v.L.K. willen we 
hier ook danken voor hun medewerking, door het ter be
schikking stellen van de vergaderzaal in het studentenpavil-
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joen, waar voortaan de bestuursvergaderingen zullen plaats 
vinden. 
De oprichting van de Vereniging werd aan de gesproken en 
geschreven pers medegedeeld en in de meeste dagbladen 
verscheen dan ook een persbericht onder de rubriek: uni
versitair nieuws. 

Bij het Kantoor der Deurwaardersakten is op 31.5.68 de 
registratie gebeurd van de Statuten en op 6.6.1968 werd aan 
de Directie van het Belgisch Staatsblad de aanvraag gericht 
om deze statuten ter publikatie op te nemen in de bijlage van 
het Staatsblad over de oprichting van Verenigingen (ver
schenen in Staatsblad 04/07/ 1968 n' bijlage 4097). 
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Contacten met de Koninklijke Bond van het Personeel 
RUG-UZG. 

RIJKSUNIVERSI1EIT-GENT 

Vereniging van het Administratief-, Gespecialiseerd-, Mees
ters-, Vak- en Dienstpersoneel van de Faculteit van de Land
bouwwetenschappen. 

Gent, 22 juni 1972 

Aan alle personeelsleden werkzaam in 
onze faculteit 

Waarde Collega, 

Als gevolg van de 2 algemene personeelsvergaderingen dd. 
12.6 en 21.6.72 die door de Koninklijke Bond van het Perso
neel RUG werden ingericht, en waar de oprichting van een 
algemene ATP-raad voor gans de RUG werd besproken, 
heeft het bestuur van onze Personeelsvereniging besloten 
een algemene personeelsvergadering voor het personeel van 
onze faculteit te beleggen op 

WOENSDAG 28 JUNI OM 13u30 in het studentenpaviljoen. 

Een delegatie van onze faculteit woonde beide hoger ver
melde vergaderingen bij en zal dan ook verslag uitbrengen. 

We rekenen op uw aanwezigheid en uw medewerking om 
zo doende onze houding beter te kunnen bepalen. 

Namens het Bestuur, 
uw voorzitter, 

berten bossuyt. 
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RIJKSUNIVERSITEIT-GENT 

Vereniging van het Administratief-, Gespecialiseerd-, Mees
ters-, Vak- en Dienstpersoneel van de Faculteit van de Land
bouwwetenschappen-Gent. 

Notulen van de spoedvergadering van het Algemeen Betuur 
dd.20.6.72. 

Aanwezig: Bossuyt R, De Freyne R De Smaele G., De Wulf 
G., Van Neerboom M., Willems A. 

Agenda: voorstellen tot oprichting van een ATP-raad. 

Voorzitter Bossuyt geeft een korte mededeling nopens het 
hoe en waarom een ATP-raad zal opgericht worden. 

Informateur De Wulf geeft lezing van een brief gericht aan 
voorzitter R. Neyrinck van de K.B.P.-RUG met voorstellen 
betreffende de oprichting van deze ATP-raad. De vergade
ring keurt deze voorstellen goed. 

Ondervoorzitter A. Willems zal deze voorstellen naar voor 
brengen op een algemene vergadering van het ATP-perso
neel van de RUG op 21.6.72 in auditorium C van de Faculteit 
van Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg. 

De vergadering welke aanving te 13u45 eindigde om 14u15. 

De Sekretaris, De Voorzitter 

J.M. Van de Vyver B. Bossuyt 
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DIVERSE PERSONEELSVERENIGINGEN 
AAN DE RUG-UZG. 

Aan de RUG zijn de drie grote vakbonden vertegenwoor
digd, n.l ACOD, CCOD en VSAO. De eerste syndicale actie 
aan de RUG dateert van in 1960-61 gedurende de Eenheids
wet. In 1968-1970 was de vraag naar inspraak van het perso
neel in het beleid aan de universiteiten actueel. Daardoor 
ontstonden in 1972 aan onze instelling specifieke personeels
verenigingen, a.o. de Administratief-Technisch Personeels
raad of ATP-Raad en de Universitaire Kring van Technisch 
en Industrieel Ingenieurs, afgekort UKTI. De groepen heb
ben geen bindingen met vakbonden of politieke partijen. 
Hun opdracht is het verdedigen van de korpsgebonden 
personeelsbe1angen en het verspreiden van informatie daar
over. 
In 1972 begonnen zij een stakingsactie tegen de financie
ringswet, die later werd opgevolgd door de vakbonden. 
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De ATP-Raad (administratief - technisch personeel). 

De ATP-Raad werd opgericht op 21 juni 1972. De recht
streekse aanleiding waren de revoltejaren 1968 en 1969 die 
ook het Gentse universiteitsleven niet onberoerd lieten. On
der druk van studentenbetogingen, bezettingen en stakin
gen had de toemnalige rector Bouckaert meer inspraak 
beloofd aan de studenten en alle geledingen (WP & ATP) in 
de universitaire beheersorganen. 

Een eerste plan voor een ATP-vertegenwoordiging werd 
opgesteld door de administratie van het rectoraat, en op een 
vergadering in de Blandijnberg verworpen. Een voorstel van 
het ATP van de Letteren en Wijsbegeerte werd wel goedge
keurd : er kwam een "Commissie van de 26" waarin elke 
faculteit en grote diensten 2 vertegenwoordigers kon afvaar
digen. De werking van deze commissie was te log en al vlug 
begonnen onderlinge wrijvingen de efficiëntie te verminde
ren. 
De personeelsinspraak kreeg een nieuwe impuls door het 
schrijven van rector Vandepitte aan de voorzitter van de 
Koninklijke Bond van het Personeel RUG, Roger Neyrinck, 
waarin werd gevraagd naar adviezen of voorstellen, voor de 
samenstelling en werking van de raden van de faculteiten. 
Een nieuwe algemene personeelsvergadering werd samen
geroepen in de Blandijnberg op 12 mei 1972. Op een tweede 
vergadering van 21 juni 1972 werd dan de ATP-raad opge
richt met dezelfde principes: enkele vertegenwoordigers per 
faculteit of grote dienst maar ook individuele deelnemers 
werden toegelaten. Ook de 3 syndicale organisaties sturen 
een afgevaardigde naar de ATP-vergadering. De eerste ver
gadering had plaats op 9 september 1972 en een eerste 
bestuur (voor een proefperiode van 6 maanden) werd geko
zen. Voorzitster werd Mevr. Lepoutre (Fac Geneeskunde), 
ondervoorzitter W. Pardon (PPW), secretaris G. Vermaete (L 
& W). De eigenlijke werking begon natuurlijk met de acties 
voor de vertegenwoordiging van het ATP in de faculteitsra
den. Nadat een eerste voorstel voor een faculteitsraad zon
der ATp, door een doorgedreven handtekeningsactie van het 
ATP uiteindelijk door de minister werd verworpen, moest 
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de Raad van Beheer het ATP toch toelaten in de faculteitsra
den. 
Maandelijks werd er vergaderd en agendapunten ontbraken 
niet: afdankingen in het UZ; examenprogramma's; inrich
ting van voorbereidingscursussen voor examens; verkie
zing voor de RvB; financiële moeilijkheden in het UZ en 
RUG; nacht- en zondagsvergoedingen; statuutswijzigingen 
enz ... enz. De oorspronkelijke samenwerking met het weten
schappelijk personeel vervaagde door het uiteenvallen van 
de WP-Raad. Begin 1974 werd de bestuursploeg gewijzigd. 
G. Dewulf (Land.) werd voorzitter; R. De Vierman (Wet.) 
secretaris; H. Luwaert (Bib.) beheerder en W. Pardon (PPW) 
bleef ondervoorzitter. Zij konden beschikken over een lokaal 
(St. Pietersnieuwstraat 109) en kregen een werkingstoelage 
van het Universiteitsvermogen. 
De nieuwe secretaris R. De Vierman startte met een gratis 
informatieblad "Het ATP-nieuws" dat een grote nood aan 
informatie bij het ATP bleek op te vullen. In 1975 werd G. 
Dewulf als voorzitter opgevolgd door H. Luwaert, Noël 
Vanrolleghem werd als bestuurslid gekozen, en samen met 
de vorige genoemde bestuursleden is deze ATP-raad nog 
altijd actief aan de RUG en het UZ. De ATP- raad heeft geen 
ideologische strekking. 
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UKTI, "De Universitaire Kring van Technisch en 
Industrieel Ingenieurs" . 

Eind van de jaren 50 zien we in het wetenschappelijk onder
zoek de doorbraak van de moderne technologie en doorge
dreven toepassing van de elektronica in de gebruikte 
meettoestellen. De RUG is één van de eersten om tot de 
aankoop van zware apparatuur over te gaan. Massa-spectro
metrie, NMR, Infrarood- en UV-spectrometers doen hun 
intrede in de labo' s. Ook tal van kleinere toestellen worden 
moderner. De tijd van het volledig zelf ontwerpen en opstel
len van meetinrichtingen loopt op zijn einde. In tal van 
diensten ontstaat de vraag naar hooggeschoold personeel 
dat kan instaan voor gebruik, aanpassing en onderhoud van 
deze toestellen. In veel gevallen valt de keuze op de tech
nisch ingenieur als gespecialiseerd personeelslid voor deze 
taken. Tot 1958 waren naar ons weten slechts twee technisch 
ingenieurs in dienst in graden van het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel en dit respectievelijk sedert 1942 en 1950. 
In 1960 beginnen de eerste aanwervingen, eerst als tijdelijk, 
dan via de eerste aanwervingsexamens einde 1962, als vast
benoemd personeel. Tewerkstelling gebeurt in diverse facul
teiten : Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, 
Fannacie, Geneeskunde, Diergeneeskunde. In 1964 zijn er in 
het organiek kader reeds 42 plaatsen voor technische inge
nieurs voorzien. In de loop van de volgende jaren groeit hun 
aantal tot 120 in 1972. Bij het patrimonium volgt de aanwer
ving van technische ingenieurs eenzelfde trend. Anno 1992 
zijn aan de RUG een tweehonderdtal industrieel ingenieurs 
in de loopbaan van technisch ingenieur tewerkgesteld en dit 
verdeeld over 64 verschillende diensten. Hun beroepsbelan
gen worden verdedigd door de op het einde van 1972 opge
richte "Universitaire Kring van Technisch en Industrieel 
Ingenieurs" afgekort UKTI. 

De geschiedenis van UKTI is uiteraard innig verbonden met 
de perikelen van de loopbaan voor technisch ingenieurs 
aangeworven bij de RUG. Waar er voor 1958 geen functies 
voorzien waren voor technisch ingenieur kwam daar in mei 
1958 verandering in door het opnemen in de hiërarchietabel 
van de graden van conducteur en technisch ingenieur waar-
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bij de technisch ingenieur tuinbouwkunde toegang kreeg tot 
de graad van hortulanus. Een specifieke loopbaan was op 
dat ogenblik niet voorzien. Bevorderen kon alleen via een 
examen voor bureauchef, de op dat ogenblik laagste rang 
van het hoger niveau. De bevordering naar bureauchef kon 
men op een enkele uitzondering na als zuiver theoretisch 
beschouwen. Het "tussenschakelen" van dit als "administra
tief" geclasseerde personeel tussen de meester-amanuensis 
en de assistent ging uiteraard gepaard met heel wat mense
lijke pro blemen. De toenmalige Vereniging van Wetenschap
pelijk Personeel was niet happig om de belangen van de 
nieuwkomers te verdedigen. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat na een statuutaanpassing in 1964 waarbij nog altijd 
geen betere bevorderingskansen voorzien waren, een aantal 
technische ingenieurs verbonden aan diverse diensten een 
poging ondernamen om een betere loopbaan te bekomen. 
Contacten werden gelegd met syndicale organisaties, de 
Koninklijke Bond van het Personeel en de Vereniging van het 
Wetenschappelijk Personeel. Dit resulteerde in een eerste 
vergadering in het "DAMBERD" op de Korenmarkt te Gent 
waarbij van syndicale zijde een oplossing in het vooruitzicht 
gesteld werd. Dit werd bewaarheid in een koninklijk besluit 
van mei 1965. In het nieuw organiek kader kwamen eindelijk 
bevorderingsmogelijkheden voor de conducteur en de tech
nisch ingenieur. 
Met het nieuwe statuut dat ingesteld werd bij koninklijk 
besluit van 30 oktober 1971 werden de bevorderingsmoge
lijkheden voor technisch ingenieurs en conducteurs sterk 
verminderd. Dit had als gevolg dat een groot aantal tech
nisch ingenieurs aangeworven tussen juli 1967 en 30 oktober 
1971, die normaal na 3 jaar graadsanciënniteit het vooruit
zicht hadden op een bevordering én een weddeverhoging 
nu 9 jaar langer moesten wachten. Een aantal onder hen, zelfs 
enkele in het staatskader vastbenoemden, verlieten dan ook 
de RUG voor het onderwijs of de industrie. 
Ondertussen was de in 1964 opgerichte feitelijke vereniging 
van technisch ingenieurs een stille dood gestorven mede 
door het wegvallen van bestuursleden die de universiteit 
verlieten. 
De gevolgen van het nieuwe statuut van 1971 vormde de 
rechtstreekse aanleiding tot reactie van de groep technisch 
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ingenieurs. Op initiatief van Ing. Norman Beyen en hortola
nus Ing. Kru-el Otten werden vergaderingen belegd over de 
pro blematiek technisch ingenieur. Dit resul teerde einde 1972 
in de oprichting van een feitelijke vereniging voor belangen
verdediging van de technische ingenieurs bij de RUG. Hier
bij werd een eerste bestuur gevormd met als voorzitter Pierre 
Rawoens, als ondervoorzitter Etienne Beernaerts en als se
cretaris-penningmeester Patrick Callaert. 
Benevens de initiatiefnemers waren in deze aanloopperiode 
van de nieuwe vereniging benevens vastbenoemden aan de 
RUG ook patrimoniumpersoneelsleden betrokken. Bij het 
begin en ook later onder hen Jeanine Segers, Hubert Vande
kerckhove, Gérard Devriendt, Noël Vanrolleghem. In eerste 
instantie werd aan de bestuursleden de opdracht gegeven, 
hetzij een VZW op te richtenj hetzij aansluiting te zoeken bij 
een bestaande vereniging van technisch ingenieurs. Dit re
sulteerde begin 1973 in de oprichting van de "Universitaire 
Kring van Technisch en Industrieel Ingenieurs" afgekort 
UKT!. Voor aansluiting tot een bestaande vereniging waren 
twee alternatieven: De Nationale Unie der Technisch Inge
nieurs (NUTI) die een aantal schoolverenigingen groepeerde 
en de Vereniging vanVlaamse Technisch Ingenieurs (VVTI), 
een ledenvereniging die ook de mogelijkheid voorziet voor 
de aansluiting van bedrijfskringen. Op basis van de door 
NUTI en VVTI voorgestelde aansluitingsvoorwaarden werd 
door de vergadering voor een aansluiting bij de VVTI geop
teerd. Naru" later bleek een goede keuze aangezien de VVTI 
later uitgroeide tot de huidige VLAAMSE INGENIEURS
KAMER (VIK) waarin vroegere bestuursleden van UKTI 
diverse bestuursfuncties uitoefenen. Ook werden ondertus
sen de nodige contacten gelegd met collega' s van andere 
universiteiten zowel in Vlaanderen als over de taalgrens, 
werd een afdeling opgericht aan de VUB en zorgden afge
vaardigden bij KUL, LUC, RUCA en UIA voor het doorspe
len van informatie. 
In 1?79 kwam dan het koninklijk besluit dat in alle rijksin
stellingen de loopbaan van technisch ingenieur omvormde 
in die van industrieel ingenieur. Tot op heden (begin 1992) 
gebeurde dit vooralsnog niet aan de RUG. 
Wel kon door de doeltreffende tussenkomsten van UKTI 
bereikt worden dat de technisch ingenieurs die hun assimi-
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latie tot de graad van industrieel ingenieur bekwamen de 
erbijhorende weddeschaal toekwam. . 
In de loop van de volgende jaren werd de eerste voorzItter 
Pierre Rawoens opgevolgd door Etienne Beernaerts met als 
secretaris KarelOtten. Op heden zijn dit Hans Demuynck 
met Jules Vermeulen als secretaris. 
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ERKENNING ALS "KONINKLIJKE" PERSONEELS
BOND EN DE VIERING VAN HET 1.000ste LID. 

Op zaterdag 2 maart 1963 werd in auditorium A van de 
Blandijnberg met grote luister onze erkenning als "Konink
lijkelI Personeelsbond gevierd. 

De toenmalige voorzitter, Roger Neyrinck, mocht bij deze 
gelegenheid tevens het duizendste lid, Mej. C. Meillander, 
verwelkomen. Bovendien werd door Rector J.J. Bouckaert 
een ereplaket overhandigd aan de volgende bestuursleden: 
R. Vandenbroeck, R. Neyrinck, R. Simoens, R. Blanckaert, F. 
Pardon, P. Van Sande, G. Verlee, G. De Wilde, en M. De 
Keyser. 

Om het belang van deze feestelijkheden te benadrukken, 
menen wij dat het verantwoord is enkele bij deze gelegen
heid gehouden toespraken integraal weer te geven. Naast de 
voorzitter Neyrinck kwamen Rector J.J. Bouckaert en Onder
voorzitter van de raad van Beheer R. Plancke aan het woord. 
De aanwezigheid en redevoeringen van de Rector en de 
Ondervoorzitter van de Raad van Beheer getuigen van hun 
grote waardering ten opzichte van de Bond van het Perso
neel. 
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Rede van de heer Roger Neyrinck, voorzitter. 

IIHet is mij een buitengewone eer en een bijzonder groot 
genoegen U allen op deze academische zitting te verwelko
men. 
De buitengewone onderscheiding, die ons te beurt is geval
len, konden wij onmogelijk ongemerkt laten voorbijgaan en 
met koortsachtige bedrijvigheid werd door gans het Bestuur 
gewerkt om deze dag als een onvergetelijke te laten schrijven 
in de annalen der geschiedenis van onze Bond. 

Op het einde van 1962 werd ons melding gemaakt dat het 
Z.M. Koning Boudewijn behaagd heeft de titel van Konink
lijk aan onze Bond toe te kennen. Wij zijn fier op deze hoge 
onderscheiding; zij is het resultaat van jaren werk, dat door 
onze Bond werd geleverd, en dit alles in het teken om banden 
van vriendschap te leggen onder onze personeelsleden. 
Onze Bond kan bogen op een ledental, dat als één der 
grootste van het ganse land kan beschouwd worden en dat 
nog dag aan dag uitbreiding neemt. 
Het loont de moeite het ontstaan en de opgang te volgen van 
een groepering, die vanaf haar ontstaan bestuurd werd door 
het personeel zelf, met haar perioden van bloei en ook van 
tegenslag. 
De eerste opzoekingen, die wij deden in het archief, brachten 
ons naar het jaar 1921, maar uit een gevonden verslagboek 
bleek achteraf dat men reeds in 1919 van wal was gestoken, 
wat naar mijn mening wel als de juiste datum kan be
schouwd worden. Dit zou dan ook betekenen dat onze Bond 
reeds een 43-jarig bestaan kent, wat als een hele termijn kan 
beschouwd worden en ons reeds nu de zoete hoop laat 
koesteren binnen 7 jaar hier terug te zijn om ons vijftigjarig 
bestaan te vieren. 

Het zal in 1919 juist gegaan zijn, zoals wij het gekend hebben 
na de Bevrijding: dat de drang ontstond om na een wereld
ramp, die gedurende 4 jaren Europa had geteisterd met 
kommer en ellende, vriendschap onder de mensen te zoeken 
en zodoende pogingen ontstonden, die ons allen nader tot 
elkander moesten brengen. 
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Het zullen dan ook te dien tijde de besten geweest zijn, die 
met het heilige vuur der jeugd de eerste pogingen waagden 
om in groepsverband te zoeken, en te trachten hun bestaan
de toestand te verbeteren door nieuwe ideeën te doen ingang 
vinden in een midden, dat ver buiten de privaatnijverheid 
stond inzake lonen en wedden. 

Uit het archief is gebleken dat hetpersoneel gegroepeerd was 
bij het Ministerie van Onderwijs, maar onderverdeeld in 
takken, verspreid over het Vlaamse land, en dat de Bond 
toen de naam droeg van IlVERBOND VAN HET VLAAMS 
PERSONEEL" (tak Gent), wat geenszins wil beduiden dat er 
enkel contacten bestonden bij de Vlamingen alleen. 
In die tijd was er reeds samenwerking tussen de universitei
ten van Gent en Luik, wat als zeer natuurlijk dient be
schouwd te worden. Wat evenwel als eert struikelblok heeft 
gestaan tussen beide universiteiten was de taal; dit is geble
ken uit de verslagen die wij hebben teruggevonden. 
Na de Bevrijding werden deze contacten terug opgenomen 
maar alras bleek dat vele problemen, die zich alsdan stelden, 
praktisch niet meer door vriendenkringen tot een oplossing 
konden gebracht worden Een drang naar het voeren van een 
meer gedw'fde actie deed de meerderheid inzien dat een zeer 
belangrijke taak voor syndicale organisaties op dit plan was 
weggelegd. Hier kwam dan ook de splitsing tussen syndi
caat en Bond. 
Maar het idee dat er naar streefde zich verder uit te breiden 
en nieuwe aanknopingspunten te zoeken was ontstaan en 
diende verder doorgevoerd te worden. Indachtig zijnde de 
moeilijkheden, die zich hadden voorgedaan op het gebied 
van het taalgebruik, besloot het Bestuur eens bij onze Noor
derburen te beproeven. Na enige briefwisseling wru:en wij 
het, die als eersten naar Nederland werden uitgenodigd om 
te Utrecht de kennismaking aan te knopen. Zeer vlug ont
stond een grote vriendschap tussen ons en het Universiteits
personeel uit Nederland. Wij werden regelmatig 
uitgenodigd op de statutaire vergaderingen, die plaats had
den te Utrecht, Leiden en Wageningen. Een zeer grote dele
gatie was te gast op het Lustrumfeest te Utrecht en daar 
maakten wij zelf kennis met vertegenwoordigers uit Zwit
serland. 
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De uitwisseling was volledig en groeide uit tot een groot 
sukses, toen een sterke Nederlandse delegatie in 1950 een 
driedaags bezoek bracht aan onze Universiteit. 
Spreekbeurten en uiteenzettingen over de werking van onze 
beide instellingen hebben achteraf gebleken zeer vruchtbaar 
te zijn geweest en steeds zal ons bijblijven de goede geest, de 
sfeer van vriendschap en wederzijds begrip voor onze geza
menlijke problemen. 
Bij onze bezoeken, op statutaire vergaderingen en bijeen
komsten, bleek al vlug dat ze op vele punten verder gevor
derd waren dan wij. Het medezeggenschap was toen reeds 
groot in de schoot van hun instelling en er was een zeer 
hartelijke omgang met de overheid en in bepaalde vakken 
hadden zij prachtige opleidingscentra. Die contacten brach
ten met zich mede dat wij trachtten hun programma' s over 
te nemen of, om het zeer nederig uit te drukken, ons best 
deden er iets van mede te nemen. 

Toen wij uit Nederland terugkeerden van het Lustrum-feest, 
stond het bij ons vast dat er iets moest gebeuren, dat wij 
moesten trachten iets te verwezenlijken. Wij wisten op voor
hand dat het niet zo groots zou kunnen zijn, daarvoor waren 
wij te arm en te jong. Maar met een onverzettelijke wil tot 
slagen werd van wal gestoken en met de medewerking van 
wijlen Beheerder-Inspecteur De Smet verscheen in 1949, om 
precies te zijn, in de maand juni, voor de eerste maal ons blad 
UNIVERSITAS, een maandblad dat de eerste verbinding 
moest betekenen tussen het Bestuur van de Bond en het 
personeel. 

Universitas was de geboorte van een kind, dat ons dikwijls 
last zou bezorgen, zowel op administratief als op financieel 
gebied. 
Het niet bijtijds verschijnen, gebrek aan kopij en vele andere 
factoren waren dikwijls de zorg van het Bestuur. Het was 
tenslotte Prof. Massart, die ons op financieel gebied uit het 
slop hielp door de kosten van Universitas te voegen bij het 
Centrum voor Beroepsopleiding voor het Personeel. Een 
nieuwe start werd genomen en Universitas is intussen een 
blad geworden, dat wij niet meer kunnen missen en dat als 
een schakel ons allen samenhoudt. 
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Het wordt gevraagd in vele instellingen, berust in de Bibli
otheken van Brussel, Antwerpen en zelfs in de Stadsbiblio
theek van New-York. 

De grote uitbreiding van ons ledental brengt met zich dat de 
kosten van dit maandblad op geweldige manier gestegen 
zijn en doet bij de redactie wel eens de vrees ontstaan dat de 
dag zal komen dat het Centrum voor Beroepsopleiding ook 
die stijging geweldig zal aanvoelen en misschien zal moeten 
overgaan tot besluiten die voor ons rampzalig zouden zijn. 

Ons blad heeft reeds vele moeilijkheden gekend en werd 
telkens op het nippertje gered. Dit is dan ook de reden 
waarom wij optimist blijven en zelfs de hoop koesteren ons 
blad in een ander kleedje te steken en dit ter gelegenheid van 
het verschijnen van ons 100ste nummer. Ere wie ere toekomt, 
daar levert onze secretaris Mr. Simoens prachtwerk, waar
voor dan ook al onze felicitaties. 

Was Universitas onze eerste prestatie, zeer vlug daarop sta
ken wij van wal met een avondcursus in glasblazen, werk
tuigkunde, tekenen, Franse taal en ten laatste fotografie. Het 
was een pogen om aan onze mensen, die na hun dagtaak de 
moed hadden om verder op te willen, een helpende hand toe 
te steken. Het succes, dat wij ervan verwacht hadden, heb ben 
wij helaas nooit gekend : de redenen daarvan zijn velerlei. 
Velen, die gehoopt hadden langs die kant een vluggere 
bevordering te bekomen, lieten de school in de steek, toen 
bleek dat die mogelijkheden niet zo gemakkelijk te verwe
zenlijken waren. 
Voor de school zelf werden nochtans lofwaardige prestaties 
gedaan om ze in leven te houdenj er werd zelfs gezocht om 
er een karakter aan te geven, dat afgestemd was op het 
onderwijs, gegeven in de vakscholen. 
Onderhandelingen met het Koninklijk Atheneum verschaf
ten ons praktisch een volledig leerprogramma en het was 
terug de financiële kant, die ons deed mislukken. De leraars, 
die nochtans veel goede wil hadden betoond, kapituleerden, 
wanneer zij na een jaar lesgeven geen rode duit hadden 
gezien. Het was menselijk en begrijpelijk. De enige mooie 
aanwinst die werd gedaan, was, dat door al die tegenslagen 
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heen, een pracht van een bibliotheek tot stand kwam, waar 
een variatie van technische boeken ten dienste van het per
soneel kon gesteld worden, en die vast en zeker reeds grote 
diensten aan onze mensen bewezen heeft. 
Vandaag echter stelt de zaak zich anders en ik ben er vast 
van overtuigd dat deze school weer in leven dient geroepen 
te worden. De mogelijkheden, die ons nu geboden zijn, zijn 
groter dan wij ze ooit gekend hebben. De voorbereiding die 
er zou kunnen gegeven worden tot laboratoriumhelper en 
zelfs amanuensis, zou zeker voor velen van onze personeels
leden van het grootste belang zijn. Wij moeten eerlijk zijn en 
durven toegeven dat in het huidige stelsel der examens veel 
tegenstrijdigheden te vinden zijn. De school van vandaag 
zou daaraan veel kunnen verhelpen door een voorbereiding 
te voorzien van examens in een bepaalde richting en aange
past aan de behoeften van de Universiteit. 

De examens van het Vast Wervingssecretariaat hebben ons 
meer dan ééns bewezen dat men te Brussel niets afwist van 
de noden der Universiteit, en nu ons vandaag de kansen 
worden geboden door de autonomie, die de Universiteit 
toelaat eigen aanwervingen en bevorderingsexamens in te 
richten, meen ik het ogenblik gekomen dat de Academische 
Overheid dit voorstel in overweging zou nemen. 

Wij hebben aan onze instelling genoeg bevoegde krachten, 
die met een goed gekozen leerprogramma tot prachtige 
resultaten zouden kunnen komen en waar tenslotte ons 
eigen personeel en onze Universiteit het meeste baat zou bij 
vinden. Wij zouden er de aandacht van onze mensen dienen 
op te vestigen dat het volgen dezer cursussen geen recht 
geeft op een automatische bevordering maar dat de oplei
ding, die hen daar gegeven wordt als basis kan dienen om 
aan bevorderingsexamens deel te nemen. Deze stelling moe
ten wij durven verdedigen, anders heeft de school het doel 
gemist, dat wij erin zien. Wij hebben in de vroegere school 
veel ervaring opgedaan; laat ze ons dan ook gebruiken, 
indien de tweede stap zou gewaagd worden. 

Intussentijd werd door het Bestuur van de Bond ook op 
andere vlakken gewerkt: men zocht naar mogelijkheden om 
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elkander beter te leren kennen. Het geven van een jaarlijks 
feest voor het personeel werd als punt één op het programma 
geschreven en in 1948 in de zaal 11 Concordia" aan het Rond 
Punt werd van wal gestoken. Deze avond, die meer leek op 
een avondconcert op de Kouter dan op een bonte avond, had 
in elk geval zijn doel bereikt. Iedereen was ervan overtuigd 
dat men verder moest, maar dat er diende gezocht te worden 
in ons eigen midden naar een zaal en zelfs naar eigen perso
neelom deze avonden te verzorgen; of wij daarin geslaagd 
zijn, hoeft maar gevraagd aan de ouderen, die U een gamma 
verwezenlijkingen zouden kunnen aanhalen, die onvergete
lijk zullen blijven. Een toneel, dat enkel in een schouwburg 
kon gezien worden, een zaal met 1.000 zitplaatsen, waarvoor 
1.500 kaarten verkocht werden, een eigen speelgroep en een 
orkest van 18 man in grote fonnatie op een podium, dat ons 
deed denken aan Ray Ventura en zijn boys in zijn glorietijd. 
Dit zijn feiten waaraan wij met weemoed terugdenken. Dit 
was voor de Bond een glansperiode, die naar mijn mening, 
kans heeft terug te keren, indien wij over dezelfde mogelijk
heden kunnen beschikken. 

Wij hebben in die tijd veel geld bijeengekregen en wie U het 
best zou kunnen inlichten is zeker onze schatbewaarder, die 
het geld in zijn kas zag ophopen, wat dan weer met zich 
meebracht dat naar middelen werd uitgezien om dit geld 
weer kwijt te geraken. Deze middelen werden vlug gevon
den : sociale werken en onze Klaasfeesten voor de kinderen 
van het personeel zorgden ervoor dat er steeds naar meer en 
beters werd uitgezien om de kas gezond te houden en waar 
door het Bestuur en door onze vriend Blanckaert zeer veel 
zorg werd aan besteed. Dit is dan ook de reden geweest dat 
wij de moeilijke jaren van 1952 tot en met 1956 zo goed 
hebben doorsparteld. Het verlies van de grote zaal in het 
Technicum was zoveel als een dolkstoot voor ons en tevens 
het begin van een bestendige achteruitgang, die zo goed 
mogelijk door het Bestuur werd tegengegaan. Het opnieuw 
vertrekken in de zaal BRUG was wel niet zo groots maar was 
toch het bewijs dat wij er nog waren en dat men met ons 
diende rekening te houden. De verjonging in ons Bestuur en 
het gedurfd optreden der laatste jaren heeft het bewijs gele
verd dat wij de toekomst vol vertrouwen mogen tegemoet-
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gaan. Dit punt brengt ons onvermijdelijk op het probleem 
van onze huisvesting. Jaren spreken wij daarover, maar wij 
zien nog geen oplossing in het verschiet. De laatste jaren is 
de Universiteit overgegaan tot het oprichten van gebouwen, 
die er nodig zijn, voor het geven van een degelijk onderwijs 
en die waardig zijn aan een instelling, die zich Universiteit 
noemt. Wij hebben dikwijls gehoopt dat men bij vergissing 
ergens een verdieping zou bijgebouwd hebben, die dan 
achteraf aan ons zou gegeven worden, maar dit ongeluk 
heeft zich niet voorgedaan! Op dit gebied staan wij nog zo 
ver als in 1952. Het is naar mijn inziens nog slechter, de 
mogelijkheden verminderen van dag tot dag. 

Het ligt niet in onze bedoeling ondankbaar te zijn, integen
deel. Wij zijn de Academische Overheid erkentelijk voor de 
goede wil en de medewerking, die wij ondervinden telkens 
wij beroep op hen deden. Maar men moet toch van ons 
vandaag willen aannemen dat wij dezelfde behoefte gevoe
len als de studenten; wij ook zouden iets willen dat als het 
onze kan beschouwd worden, iets waar wij de baas kunnen 
zijn en waar wij ons zou,den kunnen uitleven en zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden voor ons personeel. 

Onze Bond, die wij hebben leren kennen met zijn 64 leden, 
is vandaag uitgegroeid tot één der grootste van het land. In 
deze zitting zullen wij een hulde brengen aan ons duizendste 
ingeschreven lid, een cijfer dat wij vandaag reeds overschre
den hebben en gezien onze activiteit, nog verdere uitbrei
ding laat voorzien. 
Op gebied van ontspanning noteren wij het opnieuw ver
trekken met een voetbalploeg, die tot op heden, benevens 
zijn mooie resultaten, zijn steentje bijbrengt om de vriend
schap onder het personeel te verstevigen. 
Op gebied van sociale werken hoeven wij vast en zeker voor 
geen enkel ander organisme onder te doen. Ons jaarlijks 
feest, waar wij hulde brengen aan de vereremerkten en de 
gepensioneerden van onze instelling, het Klaasfeest voor 
onze kinderen van 1 tot 8 jaar, de jaarlijkse reis van onze 
kinderen van 9 tot 14 jaar, de jaarlijkse reis van onze gepen
sioneerden, geschenken bij huwelijk en bij geboorten; de 
bezoeken aan zieke collega' s, onze tussenkomsten, waar ze 
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gevraagd worden, en nu de uitkering van 5.000 F bij het 
overlijden van een personeelslid of van een gepensioneerde 
zijn de voornaamste die in onze schoot gebeuren, zonder te 
spreken van de hulp of medewerking, die wij verleenden 
buiten de Universiteit. 
Citeren wij : weesjongens en -meisjes der Stad Gent, de 
ouden van dagen uit het Lousberggesticht en de oude 
vrouwtjes van de St.-Antoniuskaai, en de kroon die wij 
vandaag op ons werk stellen is de actie, die wij gevoerd 
hebben voor de noodlijdenden van deze zeer strenge win
ter. Door een innige samenwerking tussen ons en de Acade
mische Overheid kon onmiddellijk doeltreffend van wal 
worden gestoken. In 9 dagen tijd werden 30.000 kg kolen 
uitgedeeld aan meer dan 230 huisgezinnen en werd met het 
overschot der gelden een pakket samengesteld dat een waar
de bezat van ca. 400 F en dat aan 35 der meest behoeftigen 
werd uitgedeeld. De namen van deze behoeftigen werden 
ons op discrete wijze ter kennis gebracht en op een even 
discrete wijze werden deze mensen door ons bediend. De 
totale ontvangst der omhaling bedroeg 54.524 F. Op tal van 
onze lijsten vinden wij de namen van professoren, werklei
ders en assistenten, wat betekent dat in dagen van nood de 
goede harten samenkomen en dat solidariteit geen ijdel 
woord is. 

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om aan al 
diegenen, die onze actie gesteund hebben, mijn hartelijke 
dank te betuigen en niemand zal het mij ten kwade duiden 
dat ik hier mijn collega en bestuurslid, Leopold Van Sande, 
afzonderlijk wil danken voor de zware en kiese taak, die hij 
op zich genomen heeft bij de bedeling van de brandstof en 
de pakketten. Ik geloof dat wij terecht fier mogen zijn op ons 
geleverd werk. 

In het kader van onze sociale werken hadden wij ook een 
boekenfonds voorzien, dat zich tot doel had gesteld de kin
deren van collega' s die zich geroepen voelden verdere stu
dies te doen, te helpen door het uitlenen van de nodige 
boeken. Dit bracht echter grote uitgaven met zich, zodat wij 
na een drietal jaren noodgedwongen dit fonds voorlopig 
moesten stopzetten. 
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Een terrein, waar onze activiteit nog niet ten volle is doorge
drongen, is het Academisch Ziekenhuis. Dit komt enigszins 
door het feit dat de dagelijkse contacten, zoals wij ze kennen, 
er nog niet bestaan; dat nog maar onlangs de mensen, die de 
schakel tussen ons en het Ziekenhuis vonnen, gekend zijn. 
Wij verwachten veel van deze nieuwe bestuursleden; wij 
weten ook dat zij een moeilijk werkveld zullen hebben. De 
voorwaarden gesteld aan een Ziekenhuis verschillen onein
dig veel van de onze : zijn uitgestrektheid, zijn vorm van 
indeling, zijn continubedrijf, zijn administratie, zijn dingen 
die eI' moeten zijn. Dit brengt mede dat er problemen oprij
zen die niet uit verschillende, maar uit één punt het juiste 
punt dienen bekeken te worden. 
Het Statuut, waarover men reeds jaren spreekt, en waarvan 
men hoopt dat het zeer vlug tot stand zal komen, moet daar 
een oplossing aan geven. Het zal voor het personeel en ook 
voor ons van groot belang zijn. 
Wij drukken dan ook de hoop uit dat het Statuut van het 
Academisch Ziekenhuis zal afgestemd zijn op het onze, en 
eenmaal die zaak in orde, zal het voor ons geen moeilijkheid 
meer zijn, het Statuut te doen eerbiedigen, en zal iedereen 
weten, wat mag en wat niet mag. Eénmaal dit bereikt, zie ik 
vele gevallen een oplossing krijgen, die vandaag onmogelijk 
schijnt. 
Daar blijft vast en zeker, en nog voor jaren, een werkterrein 
dat niet te onderschatten is. 

Dat was, Geachte Vergadering, zij het dan niet in alle details, 
de Bond zoals wij hem gevonden hebben en wat wij ervan 
gemaakt hebben. Wij zijn ver van volmaakt, maar de goede 
wil, die ons bezielt, zal ons helpen in de toekomst. 

Ik zou aan mijn plicht tekort komen, moest ik geen woord 
van dank en hulde breng aan mijn voorgangers, de heren 
Raoul Vandenbroeck, August Beke en Leopold Van Sande, 
die achtereenvolgens de voorzitteI's waren van onze Bond 
en die zich steeds hebben ingespannen om groei en bloei te 
steken in onze organisatie. 
En om te eindigen een woord van lof aan mijn bestuw'sle
den, die zich steeds ingespannen hebben en paraat staan om 
de hun aangewezen taak onberispelijk te vervullen. De ver-
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jonging die zich heeft voorgedaan, heeft onvennijdelijk haar 
stempel gedrukt op de verwezenlijkingen van de laatste 
jaren. De gedurfde pogingen, die zij doen, zijn aan te moe
digen, en het is nu éénmaal aan de jeugd gegeven hervor
mingen na te streven. Zij zijn het inuners die geroepen zijn 
de plaats der ouderen in te nemen en die geroepen zijn de 
zaak ééns verder te besturen, misschien niet zoals wij het 
gezien en gedaan hebben maar zij het dan op een andere 
manier; zij zullen hetzelfde doel nastreven, namelijk goed 
doen. 
Ik ben ten zeerste getroffen geweest door het besluit dat de 
jongeren uit ons Bestuur genomen hebben. Zij drukten de 
wens uit dat een dag als deze niet ongemerkt zou voorbij
gaan. Benevens de hulde aan het duizendste lid opperden 
zij de gedachte dat tevens aan de ouderen in het Bestuur een 
blijk van erkentelijkheid zou gebracht worden; wat dan ook 
op deze zitting zal geschieden. Deze gedachte is het bewijs 
dat zij beseffen wat door de ouderen is gepresteerd gewor
den in de loop der jaren en dit kan tevens niet anders dan de 
geest van samenwerking, die heerst in de schoot van ons 
Bestuur, verstevigen. 

Van de ouderen hoef ik niet veel te zeggen, ze hebben met 
mij mede de moeilijkheden en de vreugden gekend in onze 
lange loopbaan. In ons Bestuur zijn wij fifty-fifty en de taak 
der ouderen bestaat hierin dat wij met onze ondervinding 
veel goede raad kunnen geven aan de jongeren, zij het dan 
op onze ouderwetse manier. 

De lijst van hetgeen gepresteerd werd, is groot maar de lijst 
van wat nog komen moet is vast en zeker nog groter. Maal' 
wij zijn vol optimisme: de geest van verstandhouding tussen 
ons en de Acadentische Overheid is goed en wij rekenen erop 
dat die geest zo zal blijven. De voorstellen die wij gedaan 
hebben, zijn in niets overdreven en de moeite waard onder
zocht te worden. De Bond wenst in al die zaken zijn verant
woordelijkheid op te nemen. De enorme aangroei is het 
bewijs dat men vel trouwen stelt in onze werking. Laten wij 
dus ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien en de 
wens uitdrukken dat wij met een beelje geluk binnen 7 jaar 
met een lijst van verwezenlijkingen mogen aan de dagorde 
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komen, ter gelegenheid van ons jubileum van 50 jaar be
staan." 

LEVE DE UNIVERSITEIT ! 

LEVE DE KONINKLIJKE BOND VAN HET PERSONEEL! 
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Rede van de heer Prof. Plancke, Ondervoorzitter van 
de Raad van Beheer. 

De buitengewone eer die Uw vereniging te beurt is gevallen, 
heeft de Academische Overheid en mij groot genoegen ge
daan. 
Het is met de meest oprechte gevoelens dat wij U en Uw 
overtalrijke leden van harte feliciteren. 

Bij het aanhoren van Uw toespraak, Mijnheer de Voorzitter, 
zijn mij voornamelijk twee aspekten opgevallen: 
- ten eerste, de verscheidenheid der zeer gewaardeerde ini
tiatieven en doelstellingen van Uw Koninklijke Bond; 
- ten tweede, de min of meer pessimistische ondertoon die 
hier en daar tot uiting is gekomen. 
De verscheidenheid der sedert jaren ondernomen actie be
wijst dat de initiatieven en activiteiten van Uw Bond dyna
misch zijn en vooral dat zij waarborgen bieden voor de 
toekomst. 

Dynamisch door het feit dat Uw Bond zijn ledenaantal op
gevoerd heeft van 64 tot 1.000, dat hij niet bij de pakken is 
blijven zitten en een activiteit heeft ontplooid die niets aan 
uithoudingsvermogen heeft ingeboet. 

Cultureel door het feit dat Uw Bond een maandblad "UNI
VERSITAS" uitgeeft, dat hij geleide bezoeken aan universi
taire laboratoria en aan nijverheidsinstellingen inricht, dat 
hij voordrachten en filmvoorstellingen organiseert, zoals 
ook een tentoonstelling voor werken van de vrije tijd. 

Sociaal is Uw Koninklijke Bond. Dat weet ieder van Uw 
leden, en U moogt ervan overtuigd zijn, Heren van het 
Bestuur, dat deze activiteit goed bekend staat bij en gewaar
deerd wordt door het professoraal korps van Uw Universi
teit. 

Actueel is Uw Bond! Inderdaad, regelmatig, ik durf zeggen: 
onverpoosd wakkert hij bij de leden alle belangwekkende 
activiteiten aan, die aan de beste bestrevingen van onze 
moderne samenleving beantwoorden. 
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Voorbeelden zijn er overvloedig. Ik citeer: 
- de prestaties van Uw sportkring; 
- Uw vurige wens, of eerder nog, Uw noodkreet om de 
beroepsopleiding van het Universiteitspersoneel terug op 
gang te brengen; 
- Uw verlangen naar behoorlijke lokalen, waar U aan Uw 
leden ontspanning en tevens nuttige en aangename vrije
tijdsbesteding kunt bieden; 
En ten slotte herhaal ik met nadruk datgene wat U, Mijnheer 
de Voorzitter, ook in het licht stelde: Uw Bond is actueel 
omdat hij lang voor zijn deelneming aan de overbekende 
actie "Wie doet wat" reeds vele jaren méér dan wat heeft 
gedaan. Ik bedoel Uw hulp aan de weeshuizen, de inrichtin
gen voor bejaarden en vanzelfsprekend de milde steun in 
natura door Uw leden geschonken aan de minder goed 
bedeelden uit Uw omgeving en aan andere noodlijdenden. 

Dat de activiteiten van Uw Bond getuigen van vitaliteit blijkt 
tenslotte uit de talrijke plannen die mij werden bekendge
maakt, zoals: 
- het oprichten van een kring van gepensioneerden; 
- het stichten van een kring voor kunst en kennis. Deze 
groepering zou verschillende secties omvatten: letterkunde, 
sierkunst, schilderkunst, tekenkunst, fotografie, administra
tieve studies, cursussen per briefwisseling, bekendmaken 
van voordrachten ingericht door culturele verenigingen en 
vele andere initiatieven. 
In verband met deze suggestie tot uitbreiding der culturele 
activiteiten van Uw Bond, wil ik terloops wijzen op de ruime 
mogelijkheden tot financiering, die door de Dienst der 
Volksopleiding bij ons Hoofdbestuur geboden worden. 

Dames en Heren, het is niet overdreven dat om al deze 
redenen aan Uw groepering de waardigheid van Koninklijke 
Bond werd verleend. 
De toespraak van Uw voorzitter houdt ook enkele pessimis
tische beschouwingen in, o.m. met betrekking tot de be
roepsopleiding van het personeel. 
Ik weet door persoonlijke en herhaalde contactnamen met 
Uw Voorzitter, hoe hij er zich rekenschap van geeft dat er de 
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laatste jaren aan de Universiteit veel veranderd is ten bate 
van het personeel. 
Het is wellicht zijn bescheidenheid die hem ertoe heeft aan
gezet zulks niet in zijn feestred'e tot uiting te laten komen, 
ofwel heeft hij er mij op diplomatische wijze ertoe willen 
brengen hieromtrent enkele toelichtingen te verstrekken. 
Hoe het ook zij, een gelegenheid als vandaag wil ik te baat 
nemen om mij rechtstreeks te richten tot het Universiteits
personeel. 
Uw Bond kent een ontwikkeling die door weinige vereni
gingen te evenaren is. Daar moet U fier op zijn! Uw Univer
siteit kent eveneens een niet te stuiten bloeiperiode en 
daarvan moet U zich evenzeer bewust zijn. 

Tijdens de plechtigheden bij het openverklaren van de laat
ste academiejaren werd door het Beheer van onze Universi
teit erop gewezen dat het aantal studenten bestendig 
toeneemt, dat ruimere kredieten verleend worden voor het 
wetenschappelijk onderzoek en voor het universitair onder
wijs en dat meer en meer nieuwe gebouwen worden opge
richt. 
Wat U wellicht in het bijzonder interesseert is het volgende: 

Tijdens het Academiejaar 1960-1961 werden 99 examens in
gericht, waarvan 48 voor bevordering en 51 voor aanwer
ving. Dank zij deze examens konden 64 personeelsleden 
bevorderd en 85 personen tot de proeftijd worden toegela
ten. 
Tijdens het Academiejaar 1961-1962 werden 96 examens in
gericht, waarvan 42 voor bevordering en 54 voor aanwer
ving van personeel. Aldus werden 110 personen toegelaten 
tot de proeftijd terwijl 44 personeelsleden bevorderd wer
den. 
Sedert 1 oktober 1962 alleen - en we zijn nog maar in de helft 
van het jaar - werden 117 examencommissies samengesteld, 
waarvan 41 voor bevoegdheids-en bevorderingsexamens en 
76 voor aanwervingsexamens. Een groot gedeelte van deze 
examens is thans nog aan de gang. Niettemin werden sedert 
de aanvang van het academiejaar reeds 29 personeelsleden 
bevorderd, terwijl 60 personen tot de proeftijd werden toe
gelaten. 
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Zulks betekent dat in een tijdsruimte van nog geen 3 jaren 
137 personeelsleden bevorderd werden. In vergelijking met 
de periode van ruim een decennium na de bevrijding zijn de 
vermelde cijfers meer dan voldoende om aan te tonen welke 
opgang inzake personeelsaangelegenheden onze Universi
teit in de laatste jaren gemaakt heeft. 
Het interesseert U voorzeker te vernemen dat het aantal in 
dienst zijnde personeelsleden behorend tot het administra
tief en het technisch kader op 1 oktober 1962 1.239 eenheden 
bedroeg, tegenover 459 eenheden op 1 oktober 1959. Op dit 
ogenblik zijn er ongeveer 1300. 
In de geciteerde aangroei der effectieven. client natuurlijk 
gerekend te worden de tewerkstelling van een aanzienlijke 
groep personeel in het Academisch Ziekenhuis, personeel, 
dat zoals de andere ctiensten tot de Universiteit behoort. 
Sonunigen onder U zullen vanavond bij het binnengaan in 
het behoorlijk gereorganiseerde restaurant terugdenken aan 
de kleine eetplaats die voor vele jaren in de lokalen van het 
Teclmicum werd ingericht. Thans staat voor U klaar een 
volwaardig lokaal dat deel uitmaakt van het groots Studen
tenrestaurant en als een symbool kan beschouwd worden 
van de zich evenwijctig ontwikkelende lotsverbetering van 
de studenten en van het personeel. Als de planning van de 
universitaire gebouwen verder doorgevoerd wordt, zult U 
waarschijnlijk reeds op het einde van het volgend jaar over 
passende lokalen voor al Uw activiteiten beschikken. 

Inzake de verleende kredieten voor beroepsopleiding vestig 
ik Uw aandacht op het volgende: 

Sedert 1949 bedraagt de jaarlijkse toelage 100.000 F (van 1955 
tot 1958 was het iets minder) maar van dit jaar af zal ze 
150.000 F bedragen zodat heden voor Universitas geen finan
ciele problemen gesteld worden. 
In totaal werd van 1949 tot en met 1963 ca. 1.500.000 F aan 
kredieten verleend voor de beroepsvervolmaking van het 
personeel. De met deze gelden verworven didactische appa
ratuur en uitrusting, de aangekochte leerboeken en gegeven 
lessen hebben vele thans bevorderde personeelsleden een 
uitstekende kans geboden om zich met succes aan de exa
mens en proeven te onderwerpen. 
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Het weze mij toegelaten in het licht hiervan U de volgende 
beschouwingen ter overweging te geven. 
Het universiteitspersoneel moet in de eerste plaats zelf 
voortdurend blijk geven van zijn belangstelling voor de 
opleidingsproblemen. Deze belangstelling kan betoond 
worden langs de personeelsbond en de vakbonden om, en 
tevens in rechtstreekse verbinding met de Academische 
Overheid. Zij moet door het personeel aangevoeld en geuit 
worden als vrucht van een collectief denken over en een 
streven naar mogelijkheden om zich verder te onderschei
den in beroepskundigheden, zowel in verband met de evo
lutie der techniek in 't algemeen als met de opgang van het 
universitail· ondelwijs in' t bijzonder. Door die tweevouctige 
doelstelling dient het personeel op verantwoorde wijze ook 
zijn eigen belang. Het moet dit streven ontwikkelen als 
korps, dat zich bewust is van het belang van dit probleem 
voor de toekomst van onze economie en van zichzelf. U kunt 
ervan verzekerd zijn dat de Academische Overheid een in
tense belangstelling zal hebben voor de stem van het perso
neel, dat ze wil medewerken aan het vastleggen van een 
samenhangende politiek en overtuigd is van de noodzake
lijkheid om zonder uitstel tot de organisatie van een degelij
ke en aangepaste beroepsopleiding over te gaan. 
Ik wil deze algemene verklaring met duidelijke voorbeel
den toelichten. 
De middelen die beschikbaar zijn om de beroepsopleiding 
een nieuw leven te schenken zijn overtalrijk. Naast het voort
zetten van bestaande cursussen in werktuigkunde en glas
blazen en het consulteren van de uitgebreide bibliotheek in 
het centrum voor beroepsopleiding, kan ik wijzen op het 
volgen van avond- en zondagleergangen in diverse tech
nische scholen te Gent en omliggende; 
het volgen van cursussen voor schriftelijk onderwijs bij het 
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, bij andere 
inrichtingen zoals de Nationale Stichting voor Hogere Stu
diën; 
het regelmatig bijwonen van filmen en voordrachten inge
richt door bemiddeling van de Bond van het Personeel; 
het inrichten van geleide bezoeken aan universitaire labora
toria, aan industriele ondernemingen; 
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het uitwisselen van brochures die handelen over de struk
tuur, de werking, het doel en de aanwendingsmogelijkheden 
van de bestaande wetenschappelijke apparatuur. 
Ik zou dus mogen concluderen dat de beroepsopleiding 
reeds voor een gedeelte bestaat. Wellicht dient in de tweede 
of misschien zelfs in de eerste plaats te worden gedacht aan 
beroepsopvoeding. 
Dat het personeel ook buiten het vervullen van zijn dagelijk
se verplichtingen in onze laboratoria en andere universitaire 
inrichtingen voortdurend zijn beste krachten moet weten 
aan te spreken, moge blijken uit de definitie die bij de Rijks
universiteit te Leiden van toepassing is voor een leerling-in
strumentmaker. En ik mag mij veroorloven hier Leiden aan 
te halen, vermits U daareven over de contacten tussen de 
Nederlandse Universiteit en Gent sprak. Ik citeer: "een 
leerling-instrumentmaker is een jeugdig (aankomend) vak
man, die door de wijze van af- en opwerken van eenvoudige 
werkstukken blijk geeft voldoende aanleg te bezitten om te 
mogen verwachten dat hij, na verdere praktische vorming, 
de bekwaamheid van een gezel-instrumentmaker zal kun
nen verwerven. 11 

U vraagt naar de bedoeling van mijn citaat? Welnu, uit alles 
blijkt dat de Universiteit te Gent reeds thans de middelen ter 
beschikking stelt om de hier als voorbeeld aangehaalde be
roepsvoltooing mogelijk te maken. 
De wijze van af- en opwerken van eenvoudige stukken kan 
ieder belangstellend personeelslid van onze diensten aanle
ren of hij kan van die vaardigheid blijk geven in het bestaan
de centrum voor beroepsopleiding. Daarna mag hij 
verwachten dat hij, na verdere praktische vorming (dus door 
het volgen van de lessen en de oefeningen) de bekwaamheid 
van een gezel-instrumentenmaker zal verwerven; d.w.z. via 
het in het statuut van ons universitair personeel voorziene 
bevorderingsexamen of de bevoegdheidsproef. 

Om tot een praktische oplossing van de beroepsopleiding en 
beroepsopvoeding van het personeel te komen zijn er reeds 
enkele mogelijkheden voorhanden. Van de zijde van het 
personeel zal niet opgezien worden tegen het leveren van 
bijkomende prestaties. Zoals de privé-ondernemingen, heeft 
de Staat het recht dergelijke prestaties van zijn personeel te 
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eisen, in ruil voor de promotie die gepaard gaat met een 
verhoogde verantwoordelijkheid, een betere beroepskwali
fkatie en natuurlijk ook met een betere materiële toestand. 
Van de zijde van de Universiteit zal alles in het werk worden 
gesteld om de werklustige kandidaten in hun opgang te 
helpen. Zulks kan gebeuren door een verbetering van het 
stelsel der bevorderingsexamens en bevoegdheidsproeven, 
door het verkorten van de examenperiodes, door het inscha
kelen van de bestaande opleidings- en voorbereidingsinstel
lingen in het kader der algemene beroepsvorming, door het 
volgen van de cursussen voor beroepsopleiding te verge
makkelijken bv. door het verlenen van faciliteiten en zelfs 
door sociale tussenkomsten, door het verbeteren van de 
stage en van de algemene werkvoorwaarden. 
Ik kan niets anders zeggen dan: "We verwachten Uw sug·· 
gesties! We zullen die samen onderzoeken en trachten te 
realiseren, en U van Uw kant zult er voor zorgen dat de 
genomen initiatieven vruchten afwerpen en ook voor ande
re personeelsleden in stand gehouden worden". 

Ik moge deze toespraak besluiten met U allen, Dames en 
Heren personeelsleden, te verzoeken U met nog meer vast
beradenheid te scharen rond Uw Koninklijke Bond. Het 
Bestuur ervan staat er borg voor dat hij steeds zal blijven 
dienen als volwaardig orgaan van de belangen van U allen. 

De Academische Overheid zal steeds Uw Bond en ieder van 
U individueel terzijde staan, raad verstrekken en U de belo
ning verlenen, die volkomen beantwoordt aan Uw dagelijk
se prestaties in dienst van de Universiteit en van onze ganse 
gemeenschap. 
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Rede vande heer Prof.Or. J.J. Bouckaert, rector._ 

Ik zou U mijn hartelijke gelukwensen willen toesturen en dit 
om verschillende redenen. Eerst en vooral voor het toeken
nen van de titel van IlKoninklijk ll aan Uw Bond. Wel, die titel 
is wel verdiend, zoals gebleken is uit de uiteenzetting van de 
verschillende activiteiten van Uw Bond sinds zijn oprich
ting. Ik wil U ook feliciteren voor het inschrijven van het 
1.000 ste lid in Uw personeelsbond en naar ik vemomenheb, 
Mr. de Voorzitter, zijt U reeds veel verder gekomen, ik geloof 
dat U reeds aan 1.070 zijt. Wel, dat bewijst dat U de volledige 
goedkeuring meedraagt van de leden van Uw Bond. U hebt 
een buitengewoon sukses in dat opzicht en dat moet voor U 
een grote voldoening zijn. En ik zou U tenslotte en vooral 
willen feliciteren met de aktiviteiten van Uw Bond. Er zijn 
zeer weinig verenigingen die op zo korte tijd zoveel sukses
sen hebben behaald; uitgegaan van een aantal leden van 64, 
nu boven de 1.000, na enkele jaren. Op verscheidene gebie
den gepresteerd, zoals U gezegd hebt. Eerst en vooral de 
onderlinge vriendschap onderhouden onder de leden van 
de personeelsbonden, er toe bijgedragen te hebben om de 
Universitaire geest in deze belangrijke sector van onze Uni
versiteit te onderhouden en te stimuleren. Dit is van zeer 
groot belang. Dan hebt U ook meegedaan aan allerlei mens
lievende organisaties zelfs buiten Uw personeelsbond. Bo
vendien hebt U zich bekonunerd om het onderwijs en de 
bevorderingsexamens te vergemakkelijken. Wel U hebt een 
enorm progranuna verwezenlijkt. Hoe is dit kunnen gaan: 
wel natuurlijk omdat er een uitstekende geest heerst onder 
het personeel, maar dat is niet voldoende. In een vereniging 
kan er een zeer goede geest heersen maar er moet ook een 
groep zijn die deze vereniging bezielt, die de stenuning tot 
uiting brengt, die kan organiseren, die voorstellen indient en 
die de goedgekeurde voorstellen kan uitwerken. Dat hebt U, 
Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Ere-Voorzitter, de vroe
gere leden van het Bestuur en de huidige, op uitstekende 
wijze gedaan en daarvoor moet U van harte gefeliciteerd 
worden. 
Het Bestuur van de Koninklijke Bond van het Personeel heeft 
zeer veel ideeën, zeer veel plannen en het zijn allemaal goede 
en zoals dhr. Ondervoorzitter het daarstraks heeft gezegd, 
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de Akademische Overheid vraagt niet beter dan U te steunen 
op alle mogelijke manieren. 
Maar U begrijpt het ook, het kan niet al meteens gaan, er zijn 
zeer veel problemen die moeten opgelost worden. Wij heb
ben de sektor personeel, de sektor studenten, de sektor 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, maar we kunnen 
U beloven van Uw wensen met de meeste welwillendheid te 
onderzoeken en Uw initiatieven op alle mogelijke manieren 
te steunen. 
Wat de huisvesting betreft van Uw Bond, wel we hebben er 
al dikwijls over gesproken, met de Heer Ondervoorzitter 
ook, en ik hoop dat we binnenkort tot een oplossing zullen 
kunnen komen. 
Wel ik zei dus dat indien men tot zulke resultaten is gekomen 
en op zo korte tijd, dit te wijten is aan de uitstekende geest 
onder de leden, maar dat het dan vooral te danken is aan de 
initiatieven, aan de coördinatie, aan de doordrijvingskracht 
van de leden van het Bestuur. 
Daarom wil ik in het bijzonder de leden van het Bestuur 
vandaag van harte feliciteren en het zal mij dan ook een 
genoegen zijn een pakket te kunnen overmaken aan deze 
leden, als waardering voor al wat ze gedaan hebben. Ze 
weten het natuurlijk en ze hebben al de beloning gevonden 
van al hun inspanningen in het sukses dat ze behaald heb
ben, maar dit moge nog een herinnering zijn, een konkrete 
herinnering, aan de dankbaarheid van de leden voor al wat 
ze gedaan hebben. 
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OVERZICHT VAN VEERTIG JAAR LEDENBLAD 
"UNIVERSrrAS". 

El:nr'lli JAARGANG.- Nr. 1.: 
I~ , 
I . 

AUOOS'l'OS 1949. 

I :::~-~~~~~~~: :: , 
I 

Het Bestuur van de "Bond van het Personeel ner flijkeunivél;'-
sitoi t to Gent" nem een zeer gelukkig initiatief, namelijk het 
stichten van een blad, dat ziCh tot doel stelt de ontwikkeling 

1
"110 het universiteitsperaoneel or,der moreel eu onder teolmieoh 
opzicht ~e bevorderen, de onderlinge betrekkingen der vereohil-

I lenee dieneten doel~.ig te vèrzekeren~ . , 

Dit blad beantwoordt aan een volatrekte noodzakelijkheid. 

De ondervi ndil'-8 hert ons dat vele, hetztj door bet Roofd-
1;(' t:tU'-lr t hetzi~ door het Beh~er gsnomen UlDatTegele~ dilmijls 
v<?r1.berd of zelfs niet begrepen worden. "UlHVERSITAS" zal er toe 

, bi~dragen wij in een nog :J,BUVlo;:r contp.ct tP. s'tell.(!n met hat per
SOIl<Jelskorps door middel -van een rubr1(!k "Vrag9n on Antwoorden", 
d;le ter beschikking van allen ~eBteld wordt.' 

Verder zal in hat bl.~d voorzien \Vorden; 

1 0) een overzicht van de voornaa\J1ste bestanddelen van de 
sooiale wetgevingj 

2°) besohouwingen yan zuj,yer te'3hniacl!e aard; 
;0) mededelingen betre~fend.e syndioale pl"obl~Qleni 
4°) veralagen over leerri jke en aangepÀme bezoeken of uit

stsl'pcn. 

H"t 1s !Dij een W<lB't' gfmoegen· Ge aotie. d~e op touw wordt 
gezet tot wel!!:ijn .van hE<~ pel'e?neel der Universiteit, te 9)Sar- ,i 

deren en ll.aar spontasn Dlljn vO.l.ledige steun tee te zeggen:; -, ... 

Ik richt tezelfdeTtijd een war.ne oproep tot ne u dewerk1ng : 
- van onze goed ollderle8~.û teclm-ici die door hun handigheid en 

door hun vakkennis on·;za!)11j~< veel nuttig werk kun!len ver-

I rlchtenj . 

- 'inn onze hal~. el! ongeachool,'e kraohten , cUe door hun 'nngen 
'of door hU:1 wen:tel!, . di., zij IdOt. n te mOeten nasr voren brengen, 
blijk zullen geven van h!n onv 1,-pooll-4 rt::;e--Ir:n nna r beter; 

en Illast but not 
- van het onderwijzend personeel. 

Ik tiel) er n overtuigd , de .. m1:1J:! Vil. 'ZOOl! jj a llen een 
goed ontho.el ze.l h !lben "t "U11 VI>Ä"r TAS" een s ofume toekc.llIst 
t e fDloet geilt ca dl! 30n! ~-nn bet 'Por$~ne 1 onzer ~n1'/era1te:l'C 
ete dB ceèr en meer s terke rnnscn Zdl tellon . 

0-. IE Sm:~ , 
~heerder-Inspecteur der 

R1J,ltJl\ln1Ye~'site1t te I>Ont . 
- •• _ ... _ _ _ ~.- ... o.- ..... -_.:. _ ......... _~-_.~----.. . 

eerste pagina van de eerste jaargang (aug 49) met een inlei
ding door G. DE SMET, Beheerder-Inspecteur der R.U.G. 
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De inhoud behandelde onderwerpen van algemene aard, 
een serie over de grondbeginselen van elk beroep uitgeoe
fend binnen de Universiteit, aankondigingen van voor
drachten, bezoeken aan werkhuizen en instellingen, een 
kunst- en een sportrubriek, een syndikale kroniek en ambte
lijke mededelingen. 
De redactie berustte toen bij O. BASTIAEN. Verdere mede
werkers en sectionarissen van de Bond destijds waren: 
R. BLANCKAERT (penningmeester), G. BEKE (voorzitter 
1946-1956), K HAECK, A. MOENS, F. PARDON, R. WOL
LAERT, en secretaris R. VAN CROMBRUGGE. 
De Heer Marcel DHONDT (toen secretaris van de Beheer
der-Inspecteur) stichtte een werkgroep met het oog op, en ik 
citeer IImedewerkers aan Universitas, en nieuwe sterren voor 
de komende bonte avonden". 

Dat de start van Universitas niet door iedereen in dank werd 
afgenomen, bewijst een artikel in december 1950 (2 Jg - nr. 
5), waarin sprake is van "het afbreken van het werk van de 
redaktie achter de rug of onder elkander op het werk" ... en 
de redaktie replikeert nqgmaals met de woorden: "Uni ver
sitas is de spreekbuis van het RUG-personeel. Maak van uw 
blad de spiegel van uw rechtschapenheid en uw gewaar
deerde ijver! 11. 

In 1966 werd een lInieuwe reeks -1 Jg, nr 111 gestart met als 
verantwoordelijke uitgever de heer R. SIMOENS. 
Daarin werd uitvoerig de "DIES-NATALISII viering beschre
ven, want het was toen voor de eerste maal dat een vertegen
woordiger van de Bond het woord nam op een officiele 
plechtigheid! Het was Roger NEYRINCK die namens de 
KB.P. de excellenties toesprak. 

Vanaf de 8e J g (nieuwe reeks nr 3 -1973) werd het uitgegeven 
onder de verantwoordelijkheid van Gilbert NEIRYNCK 
Het eerste nummer van de ge Jaargang (april 1974) was een 
"speciaal nummer" gewijd aan de huldiging van uittredend 
voorzitter Roger NEYRINCK (voorzitter 1961-1974), en ter 
gelegenheid van het 25-jaar bestaan van Universitas. 
De redactieraad bestond toen uit J.p. PATIJN, G. DELLAERT, 
G. VERMAETE en R. PAUWELS. 
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De Heer R. VANDENBROECK, (erevoorzitter sinds 1946) 
schreef toen dat Universitas in het verloop van de jaren een 
steeds hechter bindmiddel wordt tussen de steeds talrijker 
wordende leden van onze Bond. 

In 1977 kreeg het blad een nieuwe face-lift. Na een tamelijk 
zwakke periode blies Peter DE KEYZER in 1981, als verant
woordelijke uitgever, Universitas nieuw leven in, met fraaie 
artikelen en een betere lay-out. 

Van toen af, en met de komst van Bert VAN CALENBERG 
als voorzitter en verantwoordelijke uitgever, opgevolgd 
door de huidige voorzitter Hubert DE VYLDER, ging UNI
VERSITAS de nog betere toer op, en werd het blad alsmaar 
aangenamer om lezen, mede dank zij de inzet van de redac
tieleden R. VERVAET, R. VAN DE VELDE en Marc CARE EL. 
Vooral deze laatste staat al jarenlang borg voor de technische 
kant, samen met zijn werkmakkers in de drukkerij van het 
Rectoraat. 

Tot daar een overzicht van IIUniversitas ll met de klemtoon op 
de beginperiode. 

Tegen het jaar 2000 zal het blad 50 jaar oud zijn. 
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BIBLIOGRAFIE VAN DE BELANGRIJKSTE 
ARTIKELEN VERSCHENEN IN UNIVERSITAS 
1949-1991. 

EERSTE JAARGANG Nr 1 (1949) 
- Het zou zo mooi kunnen zijn aan DE SMET). 
- De lectuur. 

1 (1949) 2 
- Wekroep (Marcel D'HONDT) 
- Radioleergang (Frans DE DECKER) (vervolgreeks) 

1 (1949) 3 
- Kijk op het stelsel van de voornaamste mythologieën 

(vervolgreeks). 

1 (1949) 4 
- Beschouwingen over het smeden en harden van sneldraai
staal. 

1 (1949) 5 
- Het boek door de eeuwen heen. 
- Het woningprobleem in Sovjet-Rusland. 

1 (1949) 6 
- Guido Gezelle (Litterair praalje). 

1 (1950) 7 
- De Gentse Floraliën. 

1 (1950) 8 
- Gent-Elisabethville, een lange en avontuurlijke tocht 
(vervolgreeks). 
- Paljas-Cavalleria Rusticana, twee Siamese zusters. 

1 (1950) 9 
- Een blik over onze grenzen. 

1 (1950) 10 
- Met onze Hollandse vrienden op stap. 
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1 (1950) 11 
- Het woningprobleem in Portugal. 

1 (1950) 12 en 2 (1950) 1 
- De oorsprong der Fulbright-studiebeurzen. 

2 (1950) 2 
- Napoleon Destanberg, volksdichter en Vlaams strijder. 

2 (1950) 3 
- Wenken bij het aanleggen van waterwerkjes in de tuin. 

2 (1950) 4 
- De Egyptenaren en de dood. 

2 (1950) 5 
- Toerisme. 

2 (1951) 6 
- De positie van het niet-docerend personeel aan de 

Universiteiten en Hogescholen in Nederland (C VAN 
DER KLIP). 

2 (1951) 7 
- Beknopt verslag van de algemene vergadering van vrijdag 
26 januari 1951. 

NIEUWE REEKS (NI\) 

NR 1 (1953) 1 
- Glas (M. LEYSEELE) 

NR 1 (1953) 2 
- Het centrum voor beroepsopleiding 
(Prof. L. MASSART). 

- Het electronenmicroscoop (G.VANDERMEERSSCHE). 

NR 1 (1953) 3 
- Het klimaat. 
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NR1 (1954) 4 
- Hoe bouw ik een huis met staatspremie (R SIMOENS). 
- De Brinellproef (J. MOLLE). 

NR 1 (1954) 5 
- Hoe worden de weefsels der levende wezens vatbaar 

gemaakt voor microscopisch onderzoek (C DESMET). 

NR 1 (1954) 6 
- Eerste hulp bij ongevallen (Dr. K. VUYLSTEEK) 
- CRO. het Centrum voor Röntgenografisch Onderzoek 

(F. MARTENS). 

NR 1 (1954) 7 
- Oostende-Dover (R SIMOENS). 

NR 1 (1954) 8 
- Bronnen van Warmte (Karel DESMET). 

NR 1 (1954) 9 
- De microscoop vroeger en nu (G. DE BLAUWER). 

NR 1 (1954) 10 
- Het zweefvliegen (A. GHYOOT). 

NR2 (1954) 2 
- De centrale bibliotheek van de RUG 

(E. VAN DE CASTEELE). 

NR2 (1954) 3 
- De industriele toekomst van de atoomenergie 
(U.N.E.S.CO.). 

NR2 (1955) 4 
- Het ontstaan der fotografie (R. VAN CROMBRUGGE). 

NR2 (1955) 5 
- De Hogeschool. 

NR2 (1955) 6 
- Titanenstrijd. 
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NR2 (1955) 7 
- Het Schelde Deltaplan (An DORE). 

NR2 (1955) 8 
- Wondermetalen (G. DE WILDE). 

NR2 (1955) 9 
- Zuurstof (RS.). 

NR 2 (1955) 10 
- Enkele eenvoudige begrippen over X-stralen (H. VR). 

NR3 (1955) 1 
- Een en ander over de geluidsmuur 

(H. VAN SPEYBROECK). 

NR3 (1955) 2 
- Het probleem Terneuzen (A. MENSCHAERT). 

NR3 (1955) 3 
- Toepassingen van de electriciteit in de geneeskunde 

(vervolgserie) (G. DE BLAUWER). 

NR3 (1956)1 
- Na de reis van de Koning naar Kongo 
(A. MENSCHAERT). 

NR3 (1956) 5 
- Het ontstaan van de benaming Rode Duivels 
(0. LANDERIE). 

- De toekomstige automobielmotoren 
(Ir. H. VAN SPEYBROECK). 

NR3 (1956) 6 
- Een praatje bij een plaatje ... muziek (G. VERLEE). 

NR3 (1956) 7 
- Het laboratorium voor bacteriologie en hygiene der 
huisdieren en pluimveekliniek (R DUTHOI) . 

- De Vismarkt Gos DE VOS). 
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NR3 (1956) 8 
- Grepen uit de geschiedenis van het ijzer 

(G. DE WILDE). 

NR3 (1956) 9 
- Kent U het Vlaams omitologisch verbond? (R SIMOENS). 

NR 3 (1956) 10 
- Een opdracht in Indonesië (vervolgreeks). 

NR4 (1956) 1 
- Over radiomuziek voor fijnproevers (G. DE BLAUWER). 

NR4 (1956) 2 
- Wel en wee van de studiën in de Hogere school voor 
handels- en economische wetenschappen. 

NR4 (1956) 3 
- De sport aan de Universiteit (0. LANDERIE). 

NR4 (1957) 4 
- Het roemrijke einde der Gentse macht in de middel

eeuwen. 

NR4 (1957) 5 
- De slag bij Gavere (A. MENSCHAERT) 
- Kent U de dekenijen? (1. VAN SANDE). 

NR4 (1957) 6 
- Het wapen der Gentse Universiteit (Gustaaf BRACKE) 
- De petroleumindustrie (G. DE WILDE). 

NR4 (1957) 7 
- Het kweken van virussen op eieren (R DUTHOI). 
- De Blandinusberg (G. DE WILDE). 

NR4 (1957) 8 
- Bijdrage tot de geschiedenis der histologie 

(Ch. DE SMET). 
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NR4 (1957) 9 
- Ter gelegenheid van de Gentse Breughelfeesten 

(J.VD.). 

NR 4 (1957) 10 
- De pensioenen. 

NR5 (1957) 1 
- De stichting der Gentse universiteit (G. DE WILDE). 

NR5 (1957) 2 
- Een overwinning van Filips De Goede 

(A. MENSCHAERT). 

NR5 (1957) 3 
- Historische bladzijden uit de Gentse geschiedenis in 

1678 (G. DE WILDE). 

NR5 (1958) 4 
- Kent U de tabak? (R. SIMOENS). 
- Drie minder gekende a!lpekten van Brugge 

(EMARTENS) . 

NR5 (1958) 5 
- Huldiging Prof.Dr. E. BLANQUAERT 

(R. VANDENBROECK en R. NEYRINCK). 

NR5 (1958) 6 
- De culturele opleiding van de studenten 
(Prof.Dr. P. LAMBRECHTS). 

NR5 (1958) 7 
- De biologische gevolgen van de straling 
(Prof.Dr. L. VANDENDRIESSCHE) 

- België in 1848 (Prof.Dr. J. DHONDT). 

NR5 (1958) 8 
- Centrum voor aangeboren en verworven hartgebreken 
aan de RUG. 
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NR5 (1958) 9 
- Gelijkenis en verschil in de gedragingen van mens en 

dier. 

NR 5 (1958) 10 Jubelnummer 50 
- De 'ballade' van het laboratorium (HUMORIST). 

NR 6 (1958) 51 
- De geschiedenis van de gereedschappen (vervolgreeks). 

NR 6 (1958) 52 
- Hoe houd ik mijn wagen proper langs binnen? 

NR 6 (1958) 53 
- De Franse petroleumvoortbrengst in 1958 (G. DE WILDE). 

NR 6 (1959) 54 
- Hoe werd de bloedsomloop ontdekt? 

(Prof. Dr. C. HEYMANS). 

NR 6 (1959) 55 
- De Rijksuniversiteit van Belgisch-Kongo en Ruanda

Urundi. 

NR 6 (1959) 56 
- De beschaving en het wiel. 

NR 6 (1959) 57 
- Het tot stand komen van de syndikale beweging in 

België (Prof. Dr. J. DHONDT). 

NR 6 (1959) 58 
- De Belgische visserijvloot (R.S.). 

NR 6 (1959) 59 
- De Limes, een Maginot-linie der oudheid 

(Prof. S. DE LAET). 

NR 6 (1959) 60 
- Honderd jaar 'Max Havelaar' (G.B.). 
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NR 7 (1959) 61 
- Enkele raadgevingen voor tekenwerk in Oost-Indische 

inkt bestemd voor lijncliché (G. BRACKE). 

NR 7 (1959) 62 
- Welke zijn de tien grootste wereldmachten? (R.S) . 

NR 7 (1959) 64 
- Het ontstaan van de taalgrens (Prof Dr. J. DHONDT 

NR 7 (1960) 65 
- Prof. L. MASSART erelid. 

NR 7 (1960) 66 
- Wat weet U over specerijen? 

NR 7 (1960) 67 
- Onbegrensde einders (vervolgserie). 

NR 7 (1960) 69 
- Het laboratorium vOQr toegepaste psychologie 

(R VANDERDONCK). 
- Gite van de stad Eeklo (GD). 

NR 7 (1960) 70 
- Bonn in de Romeinse tijd (Prof. Dr. S.J. DE LAET). 

NR 8 (1960) 71 
- Steltlopers in hun domein (E.G. DE HOOG). 

NR 8 (1960) 72 
- Aandacht maakt macht (F. GUNST). 

NR 8 (1960) 73 
- Wat is lichaamskultuur? (Prof. P. CRAEYE). 

NR8 (1961) 74 
- Muziek bij het werk? (RS.). 
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NR 8 (1961) 75 
- Stekelbaarsjes (P. BEKAERT) 
- Pablo Picasso (J.F.). 

NR 8 (1961) 76 
- De lucht die we inademen (vervolgt). 

NR8 (1961) 78 
- Lloyd' s register of Shipping (vervolgt). 

NR8 (1961) 79 
- TIen dagen naar het land der fjorden (F. GEERAERT). 

NR 8 (1961) 80 
- Is automatisering sociaal te verantwoorden? 

(G. DE ZUTTER). 

NR 9 (1961) 81 
- Prof. Dr. Eg. SPANOGHE erelid. 

NR 9 (1961) 82 
- Noormannen tegen Franken in de IXde eeuw 
(Prof. J. DHONDT). 

NR 9 (1961) 83 
- Kunt U zich een wereld voorstellen zonder schrijf

machine? (RS.). 

NR 9 (1962) 84 
- Gent bouwt aan zijn toekomst (A.M.) . 

NR 9 (1962) 85 
- De pokken. 

NR 9 (1962) 86 
- Doping, een sociale plaag (J. FRANCIER). 

NR 9 (1962) 88 
- De papiergeschiedenis (R.S.). 
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NR 9 (1962) 89 
- Het aarden van elektrische toestellen. 

NR 9 (1962) 90 
- Het prentenboek van de duivel (L.M.). 

NR 10 (1962) 91 
- Overlijdensfonds (R NEIRINCK). 

NR 10 (1962) 92 
- Kent U de Universiteit? 

NR 10 (1963) 94 
- Ode aan de aula. 

NR 10 (1963) 95 
- Elektriciteit en veiligheid (Ir. L. BOSMANS). 

NR 10 (1963) 96 
- Ons feest! De Bond wordt 'Koninklijk'. 

NR 10 (1963) 97 
- De hypermoderne keuken. 

NR 10 (1963) 98 
- Enkele gegevens in verband met de stichting en de groei 
van de RUG. 

NR 10 (1963) 99 
- Kanttekeningen bij een wandeling (F.V.D.). 

NR 10 (1963) 100 
- Kent U de Universiteit? De stichting. 

NR 11 (1963) 101 
- Vitaminen. 

NR 11 (1963) 102 
- Kerkhoven (B.P.) (R.5.). 
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NR 11 (1963) 103 
- De organisatie van de RUG. 

NR 11 (1964) 104 
- Figaro' swapen. 

NR 11 (1964) 105 
- 25 jaar geleden overleed L.H. BAEKELAND. 

NR 11 (1964) 106 
- Een muzikale geschièdenis, of het ontstaan van de piano 
(RS.). 

NR 11 (1964) 107 
- Over Chinananen en Cubezen. 

NR 11 (1964) 108 
- 180 miljoen aardbewoners meer dan verleden jaar. 

NR 11 (1964) 110 
- Het gevaar van de verdovende middelen 

(Prof.Dr. M. SERBRUYNS). 

NR 12 (1964) 111 
- Toverij en bijgeloof (Prof.Dr.J. DE BUSSCHER) 
- Bij de uitgifte van een postzegel over 'Het pand' 

(Prof. Dr. F. SMIDT). 

NR 12 (1964) 112 
- De geschiedenis der Nederlandse lettterkunde aan de 

Gentse universiteit (Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER). 

NR 12 (1964) 113 
- Enkele bladzijden ter gelegenheid der eindejaars

feesten. 

NR 12 (1965) 114 
- Van waterproef tot pijnbank 
(Prof.Dr.R VAN CAENEGEM). 
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NR 12 (1965) 115 
- De hangbrug W12 te Merelbeke (Prof. VANDEPITTE). 

NR 12 (1965) 116 
- Het ringwerk van de vogels in België 
(Prof Dr. Jan HUBLE). 

NR 12 (1965) 117 
- Dieren, om oud te worden, leef in een dierentuin 
(D. DUNSTON). 

NR 12 (1965) 118 
- Mijlpalen in de evolutie van de gynecologische discipline 
(Prof Dr. D. VANDEKERCKHOVE). 

NR 12 (1965) 120 
- Achter de namen der steden duikt de geschiedenis der 
mensen op. 

NR 12 (1965) 121 
- De vroegere bibliotheek van St. Baafs, nu grotendeels in 
de Universiteitsbibliotheek bewaard 
(Prof Dr. K.G. VAN ACKER). 

NR 13 (1965) 122 
- 3000 jaar glasnijverheid (A. ENGLE). 

NR 13 (1966) 124 
- De invloed van de metaaldampen op het menselijk 
organisme bij het elektrisch lassen 
(Ir. F.M.L. HORENBEECK). 

NR 13 (1966) 125 
- De obstetrie aan de Gentse Universiteit verleden en 
toekomst (Prof Dr. M. THIERY). 

NR 13 (1966) 126 
- Robert Owen, ziener van een betere maatschappij. 
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NR 1 (1966) 1 
- Dies Natalis : toespraak door de heer R. NEYRINCK 
namens de Koninklijke Bond van het Personeel. 

NR 1 (1966) 3 
- Bibliotheken en bibliotheekpersoneel aan de RUG 

(J. MEKEIRLE). 

NR 1 (1966) 4 
- De tuinbouwveilingen in België. 

NR 1 (1966) 6 
- De Belgische kledingnijverheid. 

NR 1 (1966) 7 
- Taalbeheersing (K. DE CLERCK). 

NR 1 (1967) 8 
- De pensioenleeftijd (D. NOPENS). 

NR 1 (1967) 9 
- Verantwoordelijkheidsbesef en veiligheidsgeweten in de 
20ste eeuw (G. LAMBRECHTS). 

NR 1 (1967) 10 
- Doelmatige kleding bij het dagelijks werk 

(5. JOOSSENS). 

NR2 (1967) 2 
- Astrologie (E.G. DE HOOG). 

NR2 (1967) 3 
- Geschiedkundige achtergronden van de gebeurtenissen in 
Vietnam (Prof. Dr. DELLEGIERS). 

NR2 (1967) 4 
- De Rontgen. 

NR2 (1967) 5 
- Modegeschiedenis, ofte mode door de eeuwen heen. 
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NR2 (1967) 6 
- Nieuws van de Kulturele raad: Eerste collectieve 
kuns ttentoonstelling. 

NR2 (1967) 7 
- Zwemmen wat een genot, maar ook een gevaar! 

NR2 (1968) 9 
- Van vuursteen over vuurslag naar stekjes. 

NR3 (1968) 1 
- Gulden regels voor een prettige vakantie. 

NR3 (1968) 4 
- De beroepsopleiding van het Universiteitspersoneel : 
het oordeel van de lesgevers (P. REYLANDT). 

NR3 (1968) S 
- Universiteit en public-relations. 

NR3 (1968) 7 
- Nederlands in de Universiteiten. 

NR3 (1969) 8 
- Wij en de toekomst. 

NR3 (1969) 9 
- Een home voor het personeel. 

NR4 (1969) 1 
- Verkeersterminologie. 

NR4 (1969) 2 
- Een ernstig risico van het droogreinigen thuis: het 
ontploffingsgevaar. 

NR4 (1969) 3 
- Kent U het Zilvermeer ? 
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r NR4 (1969) 4 
- Astrologie 11 (DE HOOG). 

NR4 (1969) S 
- Historiek van de Faculteit van de Diergeneeskunde 

(Prof. Dr. A. VERSTRAETE). 

NR4 (1969) 6 
- Toespraak R. NEYRINCK op de plechtige opening van het 
academiejaar 1969-1970. 

NR4 (1969) 7 
- In de boekentuin (H. NEIRINCK). 

NR 4 (1970) 10 
- Weet U wat U moet doen in geval van vergiftiging? 

NRS (1970) 2 
- Wisselstukken voor het menselijk lichaam (N.R.R.). 

NRS (1970) 3 
- Lucht en waterverontreiniging 

(Dr. Apr. A. VERCRUYSSE). 

NRS (1970) 4 
- De teledistributie (L. MINTEN). 

NRS (1970) 6 
- Kent U Gent? 

NRS (1971) 8 
- Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 
voor loontrekkenden. 

NRS (1971) 9 
- De invloed van de Universiteit op de openbare nuts
bedrijven. 

NR6 (1971) 1 
- De wezenbijslagen. 
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NR6 (1971) 2 
- Amfetaminen: vriend of vijand? 

(Prof Dr. A. DE SCHAEPDRIJVER). 

NR6 (1971) 3 
- De middensteentijd (Roberto). 

NR6 (1971) 4 
- Enkele gedachten over de menselijke factor in de 
administratie (D.G.). 

NR6 (1971) 5 
- E.H.B.O. 

NR6 (1971) 6 
- Historiek K.B.P. 1901-1938. 

NR6 (1972) 9 
- Eerste hulp bij ongevallen met bronnen van ioniserende 

straling. 

NR 6 (1972) 10 
- De nieuwe Gentse trams (Ir. G. LUYCKX). 

NR 7 (1972) 4 
- Wat iedereen van electriciteit zou moeten weten. 

NR7 (1972) 6 
- De aktiviteiten van de Bond. 

NR 7 (1972) 7 
- Goudvissen (Prof. A. DEVOS). 

NR7 (1973) 8 
- De arbeidsgeneeskunde. 

NR 7 (1973) 9 
- Drugs. 

NR8 (1973) 2 
- Ingebruikneming van hernieuwde lokalen door het labo 
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voor toxicologie. 

NR8 (1973) 3 
- De aal (paling) (Fr. DE SCHEEMAEKER). 

NR8 (1973) 4 
- Een barst in de boekentoren (G. VERSCHAEREN). 

NR8 (1973) 5 
- De snoek - jachttrofee nummer 1 (F. DE SCHEEMAEKER). 

NR8 (1973) 7 
- Nu kan ik het zelf, of boeken voor automobilisten. 

NR8 (1974) 8 
- De snoekbaars (F. DE SCHEEMAEKER). 

NR 8 (1974) 10 
- Tewerkstelling na de Universiteit (Marc VINDEVOGEL). 

NR9 (1974) 1 
- Televisietechniek (P. PEERLINCK). 

NR 9 (1974) 2 
- Natuurwandelingen in en om Antwerpen 
(G. NEIRIJNCK). 

NR9 (1974) 3 
- Mijn weg naar Carcassonne of de heenreis tot het bij
wonen van de 26ste grote prijs van de 'Midi-Libre' (J.F.) . 

NR 9 (1974) 4 
- Traditioneel poppenspel in Vlaanderen (G. ANTHEUNIS). 

NR 9 (1974) 5 
- De spuitbus of aerosolverpakking, een produkt in volle 
expansie. 

NR9 (1974) 6 
- Wielrennen vandaag (J. FRANCIER). 
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NR9 (1974) 7 
- Hier spreekt men Gentsch (A. DE MEULEMEESTER) 

NR 9 (1975) 9 
- Personeelscross RUG. 

NR 9 (1975) 10 
- Even kennismaken met cyclo-bal of wielerbal 

(W.STAES). 

NR 10 (1975) 1 
- Stopwoorden en stokpaardjes 

(Prof.Em. F. VANDERHEYDEN). 

NR 10 (1975) 2 
- Het romantische Duitsland in woord en beeld 
(A. WILLEMS). 

NR 10 (1975) 5 
- Wat met de doodstraf in onze huidige samenleving 
(A. STIJNS). 

NR 10 (1975) 6 
- Schoorunaken is een vak a. TACK). 

NR 10 (1976) 9 
- Inenting en gezondheid. 

NR 11 (1976) 1 
- De wijnen van Frankrijk (A. WILLEMS). 

NR 11 (1976) 2 
- Intervieuw met D. OSTYN, nationaal secretaris monumen
tenjaar. 

NR 11 (1976) 4 
- De tien geboden van de toerist op het platteland. 

NR 11 (1976) 5 
- Het personeelsrestaurant (R. NEYRINCK). 
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NR8 (1977) 8 
- De wijnen van Frankrijk (E. MALFLIET). 

FEBR 1977 
- De mentale basis van fascistische machtsverwerving 

(H. GAUS). 

MAART-APRIL 1977 
- Zo was het toen (GV.). 

JUNI-JULI 1977 
- Revalidatiecentrum. 

AUG-SEPT 1977 
- Gezonde voeding. 

NOV 1977 
- Het ATP niet uitgenodigd op de opening van het 
academiejaar. 

DEC 1977 
- Glimlachend Tirol (A. MENSCHAERT). 

JANUARI 1978 
- Sport, anders bekeken (W. D'HOKER). 

FEBR 1978 
-150 jaar kanaal Gent-Terneuzen (E. DE BOEL). 

MAART 1978 
- Bi-bip bibliotheek (G. VERSCHAEREN). 

APRIL 1978 
- Geweld in de sport (U. BRAEMS). 

MEI 1978 
- Hengelen is meer dan vis vangen. 
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JUNI-JULI 1978 
- Fototips (RV.). 

AUG-SEPT 1978 
- Diepvriezen (A. WILLEMS) . 

OKT 1978 
- Memorie Roger NEYRINCK. 

DEC 1978 
- De verpleegkundigen in relatie met de patient 

(B. VAN CAELENBERG). 

FEBR 1979 
- Thailand reis (c. DE RIDDER). 

MAART 1979 
- Oost-Turkije in vogelvlucht (A. D'OLIESLAGERS). 

MEI 1979 
- Sport, blik achterwaarts. 

JUNI-JULI 1979 
- Zang van vogels op magnetofoonband, een boeiende 
hobby (E. DE HOOG). 

OKT 1979 
- RUG met 'Gentse exploratorskring' op expeditie in 
Ivoorkust (Prof Dr. W. VAN COTTHEM). 

DEC 1979 
- Holografie (P. BOONE). 

JAN 1980 
- Korte prentkaart historie (F. VAN BOST). 

FEBR 1980 
- Vijf dagen in en om Caïro (A. D'OLIESLAGERS). 

MEI-JUNI 1980 
- De Gentse beluiken. 
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OKT 1980 
- Zang van vogels, op magnetofoonband, een boeiende 
hobby (2) (Erik DE HOOG). 

DEC 1980 
- Synopsis nederlandstalige film in België in 1980 

(J. ROPKE). 

JAN-FEBR 198115jg 1-2 
- Kanaries, een boeiende hobby (Luc VAN DE WALLE). 

MAART 198115jg 3 
- Opnametechnieken van de zang der vogels. 

APRIL 198115jg 4 
- Grootschalig en/ of kleinschalig ondernemen. 

MEI 198115jg 5 
- Kleuren, principes en funktie der kleuren 

(G. DELLAERT). 

JUNI 198115jg 6 
- Luizen, een netelig probleem maar geen schande. 

SEPT 198115jg 7 
- Infectieziekten. 

15 (1981) 8 
- Het wetsvoorstel DE BONDT-DE LEECK of de afbraak 
van de sociale sectoren van de universiteiten 
(W. VAN ESPEN). 

16 (1982) 1 
- Indiaanse echo' s in Vlaanderen (R PINXTEN). 

16 (1982) 2 
- Gewetensbezwaarden nemen het woord 

(Y. KNOCKAERT, R WAEYAERT). 

16 (1982) 4 
- Het kinderdagverblijf RUG (P. RYELANDT). 
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16 (1982) 5 
- Omtrent ruziemaken (G. SCHACHT). 

16 (1982) 6 
- Personeelsrestaurant 'Roger NEYRINCK'. 

17 (1983) 1 
- Vrouwenbeweging eist anti-krisisbeleid 

(K. HERBERT). 

17 (1983) 3 
- Wijnland, Moezelland (E. MALFLIET). 

17 (1983) 5 
- Vetmesten conta vergiftiging. 

18 (1984) 1 
- Noord-zuid snel tramlijn. 
- Klokken- en beiaardhlstoriek van Gent in vogelvlucht. 

18 (1984) 2 
- De grote Westpolder. 

18 (1984) 3 
- 75 jaar lichamelijke opvoeding aan de RUG (B.V.C). 
- Terminale nierinsufficientie. 
- Personeelslid RUG (Johan Geimaert) : Belgisch 
kampioenschap marathon (R. VERHE). 

18 (1984) 4 
- Laboratorium DE MEULEMEESTER voor technologie der 
textiel stoffen (Dr.Ir. T. FRANSEN) (Dr. P. KIEKENS). 

- Vrouwen in de politiek (M. VERBEKE). 

18 (1984) 5 
- Zuid-tirol (A MENSCHAERT). 
- Medisch interventie-systeem in het AZ te Gent 

(N. MICHEM). 
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18 (1984) 6 
- Teater is een uiting van menselijke gevoelens, een 

gesprek met R. VERVAET (M. DE GOS). 
- Dienst voor veterinaire fysiologie 

(Prof. G. PEETERS). 

19 (1985) 1 
- Archief van de RUG (K. DE CLERCK). 

19 (1985) 2 
- ET.I., de grootste technologiebeurs ter wereld 

(B. VAN CAELENBERG). 

19 (1985) 3 
- Centrale bibliotheek (W. DEMEYER-DEVREKER). 
- Bourgoyen, een laatste stukje authentiek Vlaams 

landschap aan de stadsrand van Gent (I. ROELS). 

19 (1985) 4 
- Kliniek voor tand-, mond- en kaakziekten. 

19 (1985) 5 
- Het rectoraat (M. DELHAlSE). 
- Het O. CM. W., is er nog naast te kijken? 

(R. VERVAET). 

19 (1985) 6 
- Kliniek voor urologie (Prof.Dr. W.A DE SY) 

(B. JOYE). 
- Vakantie en postzegels (B. VAN DAELE) 

20 (1986) 1 
- Reimond STIJNS vergeten? (A STIJNS). 
- Het laboratorium voor gerechtelijke geneeskunde. 

20 (1986) 2 
- BMT-unit afdeling hematologie AZ. (L. NOENS) 

20 (1986) 3 
- Laboratorium voor genetika (A DEPICKER). 
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20 (1986) 4 
- Bob GELDOF (M. WAUTERS). 
- Kliniek voor neurochirurgie. 

20 (1986) 6 
- Prof. Robert PLANCKE, ere-ondervoorzitter van de Raad 
van Beheer werd 75 jaar. (J. TACK) (R VERVAET). 

21 (1987) 1 
- De arbeidsgeneeskundige dienst. 

21 (1987) 2 
- Prof. Dr. Wim VAN COTTHEM, wetenschappelijk onder

zoek en sport (J.P. CLAISSE). 
- Laboratorium voor orthopedagogiek en orthogogie 
(c. ROYEAERD). 

21 (1987) 3 
- Historische onderwijscollectie (R VERVAET). 

21 (1987) 4 
- Van AZ naar UZ. 
- Europees jaar van het leefmilieu (H. LUWAERT). 

21 (1987) 5 
- Spitsgeneeskunde in het gentse van 1200 tot 1985 

(DE DONCKER). 

21 (1987) 6 
- Dienst voor begeleiding en opleiding van minder
validen, 20 jaar (M.5.). 

22 (1988) 1 
- Talencentrum. 
- Het Boerenkot van Berten BOSSUYT (R VERVAET). 

22 (1988) 2 
- E. ENGELBRECHT, bijzonder bestuurder UZ-Gent. 
- Neonatologie. 
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22 (1988) 3 
- Gentse Universitaire Sportbond (B. VAN CAELENBERG). 

22 (1988) 4 
- Laboratorium voor teledetectie en bosbeheersregeling 
(H DE VYLDER). 

22 (1988) 5 
- Seminarie voor kinesitherapie (H.D.V.). 

22 (1988) 6 
- Toga, folklore of waardigheid? 

(R VERVAET) (R PIETERS) . 
- Museum voor wetenschap en techniek. 

23 (1989) 1 
- De sociale sector RUG (H.D.v.). 

23 (1989) 2 
- Het laboratorium voor aardkunde (RV.). 
- Lucas DE GROOTE, maratonloper (HD.V.). 

23 (1989) 4 
- Wat moet je doen bij een overlijden ? 
- De psychiatrische kliniek, voorstelling van een 
ingrijpende reorganisatie. (HD.V.) 

23 (1989) 5 
- I.P.E.M., instituut voor psychoacustica en electro
nische muziek (H.D.V.). 

23 (1989) 6 
- Veertig jaar Universitas (A. IMPENS). 
- Huisarts of Vice-Rector (HD. V.). 
- De Gentse Aula (R VERVAET). 

24 (1990) 1 
- Laboratorium voor hydraulica. 
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24 (1990) 2 
- Pedagogisch centrum Prof. Dr. J.J.R. VERBIST, seminarie 
en laboratorium voor experimentele psychologische en 
sociale pedagogiek. 

- Antivandalisme, campagne RUG (Prof. E. VERHELLEN) 

24 (1990) 3 
- Interbellum en de boekentoren van Henri VAN DE VELDE 

(N. POULAIN). 
- Schoollopen tijdens de tweede wereldoorlog en tijdens de 
bevrijding op den buiten (R. VERVAET). 
- Als personeelslid tijdens de oorlog (R. VERVAET). 

24 (1990) 4 
- Van röntgen tot magnetisme. (HD.v.) 

24 (1990) 5 
- Nieuw hartcentrum in het UZ. (H.D.V.) 
- Laboratorium DE MEULEMEESTER voor technologie 
van de textielstoffen. (HD.V.) 

24 (1990) 6 
- Open Universiteit (R. VERVAET). 

25 (1991) 1 
- Sterrekundig Observatorium en seminarie voor Waar
schijnlijkheidsrekening en Mathematische statistiek 

(prof Dr. H. STEYAERT en Prof Dr. H. DEJONGHE). 
- Komt er een Volkssterrenwacht in Oost-Vlaanderen ? 

(Ronny MARTENS). 

25(1991)2 
- Het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse 

Dialektologie (Hugo RYCKEBOER). 

25 (1991) 3 
- Mijmeringen bij een glas wijn (Eric MALFLIET). 
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25 (1991) 4 
- Centrum voor Infertiliteit. 
- Met de GUSB naar de Mont Blanc (G. VANPOUCKE). 
- Het Departement voor Lerarenopleiding. Een nieuwe 
entiteit aan de RUG. 
(Prof. F. DECREUS) (A. VERBRUGGEN-AELTERMAN) 
(Bart VAN DE CASTELLE). 

25 (1991) 5 
- Naar een nieuw élan voor de oude talen ? 

(R. VERVAET). . 
- Met de GUSB naar de Mont Blanc, RUG met grote 

onderscheiding geslaagd.(Georges VAN MAELE). 
- Dienst voor geneeskunde van de kleine huisdieren 

(Prof.Dr. Daniel MATTHEEUWS). 

25 (1991) 6 
- Het ziekenhuisschooltje. (H.D.V.) 
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Acteur Romain Deconinck verliet onze instelling in 1945. 
Anecdote van Romain Deconinck : van 1941-42 ben ik in de 
Minardschouwburg begonnen, dit als bijverdienste op mijn 
karig loon. 



SLOTBESCHOUWING. 

Ons overzicht over de eerste personeelsleden aan de Uni
versi teit Gent, en het ontstaan en de werking van de 70-jarige 
Bond van het Personeel is zeker niet volledig. Uiteraard heeft 
de personeelsvereniging ook haar ups en downs gekend. Dat 
maakt het moeilijk om een complete historiek op te stellen. 
Bovendien is de personeelsvereniging geen organisatie met 
verplicht lidmaatschap. Men zou eerder moeten spreken van 
een grote vriendenkring, waar men zich vrijwillig al of niet 
bij aansluit. We zijn er ons dan ook van bewust, dat de Bond 
met haar tweeduizend leden, niet de spreekbuis kan zijn van 
alle personeelsleden. Toch menen we, dat we heel wat "ver-
tegenwoordigen" en dat we zeer veel activiteiten aan de dag 
leggen in het belang van het personeel. We hopen dat ook in 
de toekomst te mogen en te kunnen blijven doen, want 
tenslotte behoren de Universiteit en het Universitair Zieken
huis toch tot de grootste werkgevers in de Gentse regio. Het 
zou overigens de moeite lonen eens na te gaan wie allemaal 
in de loop der jaren aan de RUG-UZ in dienst zijn getreden, 
promotie hebben gemaakt of .... elders hun "geluk ll hebben 
gezocht. 
Wat die laatste groep betreft, zou men ongetwijfeld vaak tot 
verrassende vaststellingen komen. Om maar één voorbeeld 
te noemen: wie is het bekend dat Romain Deconinck voor
aleer definitief naar zijn "Minard" te stappen, eerst als pre
parator werkzaam was in het zgn. Instituut Rommelaere, dat 
prachtige neo-gotische universiteitsgebouw in de Kluys
kensstraat. 
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De reeks "UIT HET VERLEDEN VAN DE RUG' is verkrijg
baar bij het Archief van de RUG, St.-Pietersnieuwstraat 25, 
9000 Gent. (Tel. 091/643080 - 643081). 

nr.1. E. STOLS, Latijns-Amerikaanse studenten aan de RUGent 
(1854-1914). 

nr.2. 1. VANDEWIELE, Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor 

nr.3. 

nr.4. 
nr.5. 

nr. 6. 

nr. 7. 

nr.8. 

nr.9. 

nr.10. 

nr.n. 

nr.12. 

nr.13. 

nr. 14. 

toxicologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschap
pen van de RUG (1876-1976). 
H. BALTHAZAR, Het Taalminnend Studentengenootschap 't 
Zal wel Gaan (1852-1977). 
H. BOSSAERT, Julius Mac Leod en de vervlaamsing. 
H. DEELSTRA, De school voor kunsten en ambachten 
(1826-1835) aan de Gentse universiteit. 
1. ELAUT, Drie episoden uit de geschiedenis van het genees
kundig onderwijs te Gent. 
M. SOM ERS, Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de 
Gentse universiteit. 
E. OSSIEUR, Studenten en hun examens in de faculteit genees
kunde RUG (1829-1835). 
11 LOMBROSIANA 11 Oud-Studenten Criminologie RUG, Veertig 
jaar school voor Criminologie aan de RUG. 
M. REYNEBEAU, De Gentse universiteit als katalysator in het 
politieke groeiproces (1846-1870). 
1. TROCH, Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse univer
siteit 1890-1900. 
A LOOMAN, Herinneringen van oudstudenten geschiedenis 
aan de RUG (1919-1933). 
AM. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meis
jessrudenten aan de RUG 1882-1930. 
D. VANDAMME, Universiteit en volksontwikkeling. 
Het "Hooger Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse universi
teit (1892-1914). 

nr.15. Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de 
RUG. 

nr.16. 1. TROCH, Professor J.P.J. Heremans (1825-1884), pionier van 
het moedertaalonderw'ijs in Vlaanderen 

nr.17. W. LAPORTE, 75 jaar Lichamelijke opvoeding aan de RUG. 
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nr.18. A. VAN ACKER, Slavische studenten aan de RUG (1855-
1914). Een evocatie. 

nr. 19. E. LANGENDRIES, De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent 
(1916-1918) 2 delen. 

nr.20. K. DE CLERCK, Rector Bouckaert had toch gelijk. 
nr.21. D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezet

ting 1940-1944. Leven met de vijand. 
nr.22. L. SOETE, De rol van de Gentse universiteit in de afschaf

fing van de "Ecole Normale des Sciences ll (1870-1890). 
nr.23. V. VAN RENTERGHEM, Het belang van Gent voor de 

universiteits- en studiekeuze van de Brugse studenten 
(1817-1914). 

nr. 24. A. VANDENBILCKE, Meisjesstudenten aan de Rijksuni
versiteit Gent (1930/1931-1945/1946). 

nr.25. F. VARENDONCK, Henri Moke (1803-1862). Leven, werk 
en gedachtenwereld. 

nr.26. W. DAMBRE, August Wagener (1829-1896). Een leven 
voor het onderwijs. 

nr. 27. R. RAES, Ons Verbond. Historiek van een studententijd
schrift (1945-1976). '~ 

nr.28. M. VERHAS, Studiebeurzen van overheidswege aan stu
denten van de Gentse universiteit (1836-1849). 

nr.29. R. RAES, De bladen van de Vlaams-Nationale Studenten 
Unie Gent (1957-1981). 

nr.30. L. VERSTAPPEN, Geschiedenis studeren in Gent en Gro
ningen (1958-1982). 

nr.31. Tussen kunst en kennis. Een keuze uit de Gentse univer
sitaire verzamelingen. 
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