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Inleiding 

Je ne veux pas retracer ici Ia noble vie de notre collègue, 
toute dévouée à la science, dominée par l'idée du Vrai, 

do Bien et je puis dire du Beau, 
car Plateau, fits d'un artiste distingué, était artiste lui-même, 

et ron admire dans ses bavaux cette splendeur du vrai, 
qui, selon Platon, est la beauté absolue. 

Rector A. Callier, 
1883 

Het idee om een bijdrage over J. Plateau te schrijven ontstond tijdens 

de voorbereidingen van de tentoonstellingsreeks "Tussen Kunst en 

Kennis", die in 1992 in de Gentse Aula naar aanleiding van 175 jaar 

RUG werd ingericht.1 Eén van de onderdelen was gewijd aan J. 

Plateau, de natuurkundige, die als de grondlegger van de fl1m, wereld

bekendheid verwierf. De tentoonstelling bracht slechts een klein staal 

van de vele ingenieuze uitvindingen die op J. Plateau's naam staan. Zij 

waren echter illustratief voor zijn buitengewone vindingrijkheid. Deze 

geleerde is vanaf 1835 ook hoogleraar aan de Gentse universiteit 

geweest. Het was vooral dit laatste aspect dat ons bezighield. Hoe is 

hij immers in Gent terechtgekomen, wie waren zijn studenten, heeft hij 

er weten te stimuleren, hoe voelde hij zich in het universitaire midden, 

wie waren zijn collega's en hoe regelde men zijn opvolging, waren 

1 Tussen Kunst en Kennis. Gent 1992, (Uit het verleden van de RUG nr. 31). 
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spontaan opwellende vragen die ons tot onderhavig onderzoek hebben 

aangezet 
We deden vooral een beroep op origineel bronnenmateriaal, zowel uit 

het Archief van de RUG als uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 

Het stelde ons in staat minder gekende aspecten uit J. Plateau's leven 

te schetsen. Een case-studie als deze bood ook een uitstekende 

gelegenheid het weinig gekende Gentse universitaire onderwijs van na 

de BelgisChe onafhankelijkheid nader te bekijken. 

Aanvankelijk dachten we slechts de relatief korte academische periode 

van J. Plateau te behandelen. Reeds in de loop van 1841/42 had men 

bij J. Plateau de eerste tekenen van een oogletsel vastgesteld, die twee 

jaar later leidde tot volledige blindheid en hem noodgedwongen van de 

universiteit verwijderde. Uit het rijke bronnenmateriaal bleek echter dat 

de band tussen de Gentse universiteit en J. Plateau na 1844 niet 

verbroken was. Aangezien hij nog verwikkeld raakte in een 

ingewikkelde procedure tot pensionering en hij ook een actieve rol 

speelde in de benoeming van zijn zoon Félix en zijn schoonzoon 

Gustave Van der Mensbrugghe, loopt deze studie tot bijna aan de 

vooravond van zijn overlijden in 1883. 
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Joseph Plateau (1801-1883) 
(Archief van de Universiteit Gent) 





A. Actieve periode (1835-1844) 

1. De Faculteit van de Wetenschappen voor de komst 

van J. Plateau 

1. Plateau behoorde tot de lichting professoren die in 1835 de moeilijke 

taak kregen het universitair onderwijs uit een dieptepunt te halen. 

Nochtans was het Gent voorheen voor de wind gegaan. Tijdens de 

Hollandse periode (1817-1830) had de Gentse universiteit een ware 

bloeiperiode gekend en had zij 508 doctorstitels afgeleverd.2 De 

Faculteit Wetenschappen nam er slechts 22 voor haar rekening, maar 

daar behoorden namen toe als A. Quetelet, P. VerhuIst, J. 

Timmermans, 1. Lemaire, Ch. Morren, E. Manderlier en D. Mareska. 

Opgeleid tijdens de Hollandse periode, zouden zij later een belangrijke 

wetenschappelijke of universitaire carrière opbouwen. 

Het Belgisch Bewind onderbrak in 1830 die opgang. Voor de Gentse 

Faculteit van de Wetenschappen was het gevolg zelfs katastrofaal: zij 

werd afgeschaft. Van de vijf hoogleraren die er toen werkzaam waren, 

vluchtten er twee (C. Bergsma en J. Van Breda) naar Nederland. J. 

Garnier en 1. Hauff werden op pensioen gesteld. J. Lemaire werd naar 

de Luikse Faculteit van de Wetenschappen overgeheveld.3 Enkele 

jonge afgestudeerden, met name Ch. Morren en D. Mareska, bleven 

niet bij de pakken zitten en richtten een "vrije" Faculteit van de 

Wetenschappen op. Met de hulp van enkele gepensioneerde 

2J.B. Nothomb, Etal de l';nstruction supérieure en Belgique, t. 1, p. C. 
3 Voor de biografieën van de venchillende hoogleraren zie: Liber Memorialis. Université 
de Gand, t. I en IT, Gent 1913. 
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hoogleraren namen zij examen af. Gedurende 5 jaar hebben zij de 

Faculteit van de Wetenschappen weten in leven te houden. 

De Belgische overheid reorganiseerde in 1835 het universitair 

onderwijs. Er kwamen meer hoogleraren, een uitgebreider programma 

en een ander examen-systeem. Gent kreeg ook haar Faculteit van de 

Wetenschappen terug. Samen met de Letteren en Wijsbegeerte was die 

Faculteit inzake rekrutering van studenten steeds een zwak broertje 

gebleken.4 Daar zou nu verandering in komen. De wet bezorgde haar 

nl. de exclusiviteit inzake de opleiding van de Belgische burgerlijke 

ingenieurs. Om die reden kreeg zij ook het hoogst aantal hoogleraren, 

nl. 9 op een totaal van 32.5 

2. De aanstelling van J. Plateau aan de R.U.G. 

De regering-de Theux stond in 1835 voor de moeilijke opgave zo vlug 

mogelijk een groep bekwame hoogleraren te vinden voor haar beide 

rijksuniversiteiten. 

In de Gentse Faculteit van de Wetenschappen moest men om zo te 

zeggen van nul beginnen. Van de drie docenten uit de vrije faculteit 

schoot alleen D. Mareska over als valabele kandidaat. eh. Morren was 

naar Luik overgegaan en E. Jaequemyns, die zich in 1832 bij hen had 

4 J. B. Nothomb, op. cit., t. I, p. Cl. 
5 J. B. Nothomb, op. cit., t 2, p. 1002. In de overige faculteiten waren de aantallen als 
volgt: Letteren en Wijsbegeerte: 8, Geneeskunde: 7, Rechten: 7. Verder bepaalde de wet 
dat er "en cas de nécessité " één of twee professoren exlra mochten benoemd worden. 
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gevoegd, had zich te veel met het orangisme ingelaten om nog in 

aanmerking te kunnen komen. 

Op ongeveer 2 maand waren de benoemingen toch rond. Bij KB van 5 

dec. 1835 werden 7 hoogleraren, onder wie J. Plateau, en 3 geaggre

geerden aangesteld. De 29ste december wierf men nog de_ Fransman A. 

Bommaert aan voor de organisatie van de ingenieursschool en twee 

dagen later was, met de benoeming van E. Manderlier, het wettelijke 

toegestane aantal hoogleraren bereikt. 6 

J. Plateau had reeds ervaring als lesgever in het middelbaar onderwijs 

opgedaan. In 1827 had hij, tijdens zijn studies, te Luik een leraars

functie bekleed. Hij was toen voogd van zijn zuster en moest een job 

uitoefenen om in zijn levensonderhoud te voomen. Na de revolutie gaf 

de inmiddels afgestudeerde J. Plateau les aan het gerenommeerde 

Gaggia-Instituut te Brussel. Beide functies verkreeg 1. Plateau door de 

bemiddeling van zijn vroegere leraar A. Quetelet, met wie hij bevriend 

was geworden. 7 

Diezelfde A. Quetelet zette er hem in 1835 toe aan te solliciteren voor de 

plaats van hoogleraar in de fysica te Gent. Naar verluidt voelde J. 

Plateau daar aanvankelijk niet veel voor. Hij was van oordeel dat er 

bekwamere en oudere kandidaten waren.8 Blijkbaar heeft A. Quetelet 

zijn vriend toch kunnen overhalen. 

6 Werden aangesteld tot gewoon hoogleraar. J. B. Van Mons (emeritus in 1836),1. 
Timmennans en M. Margerin, tot buitengewoon hoogleraar: J. KickJt, F. Canttaine, L. 
Roelandt. De geaggregeerden waren: D. Mareska, L. J. De Koninck en P. J. Van Beneden. 
7 Liber Memorialis. Universiti de Gand, t. I, p. 54-55. 
Adolphe Quetelet (1796-1874). Sterrenkundlige, statisticus en socioloog. Directeur van 
het Belgisch Weerkundig Observatorium. 
8 G. Van der Mensbrugghe, Notice sur J.-A.-F. Plateau, p.W. 
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Het aanstellingsdossier van J. Plateau bevat weinig infonnatie over de 

achtergronden bij de toewijzing.9 We kunnen alleen vennoeden dat de 

werkwijze identiek was als bij zijn andere collega's. Uit hun dossiers, 

evenals uit een latere verklaring van J. Plateau zelf, blijkt dat minister 

B. de Theux heel zorgzaam te werk ging en alle sollicitanten uitnodigde 

voor een gesprek. Hij wilde er immers over waken dat de toekomstige 

lesgevers niet alleen het gepaste diploma bezaten, maar ook beschikten 

over de juiste patriottische houding en religieuze overtuiging.1O In J. 

Plateau's geval konden er zeker geen problemen geweest zijn. Hij 

voldeed aan alle voorwaarden. Hij bezat het diploma van doctor in de 

natuur- en wiskunde, had reeds een reputatie opgebouwd als 

wetenschapper, was een overtuigd christen en had zich nooit met het 

orangisme gecompromitteerd 11 

De bemiddeling van A. Quetelet in deze zaak blijkt uit een verzen

dingsnota in J. Plateau's aanstellingsdossier. Niemand had enig idee 

van het adres van de pas benoemde. Na enkele vergeefse opzoekingen 

in de ministeriële administratie en op het Brabantse provinciale bestuur, 

liet minister B. de Theux het benoemingsbesluit naar A. Quetelet stu

ren, "qui la lui fera parvenir". 12 

J. Plateau werd aangeworven als buitengewoon hoogleraar met een 

jaarwedde van 4.000 fr. Hij werd belast met de jaarlijkse cursus 

"physique et physique appliquée aux arts", een leergang die alle dagen, 

9 ARAB, E.S. (O.F.) 465. 
10 We verwijzen hier naar enkele dossiers uit het ARAB: P.1.enlZ, E.S. (N.F.) 122; E. 
Manderlier, E.S. (O.F.) 521; N. De Pauw, E.S. (O.F.) 528. 
11 G. Van der Mensbrugghe, op. eit., p. 9, 72. 
12 ARAB, E.S.(O.F.)465. 
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Adolphe Quetelet (1796-1874) 
(Universiteitsbibliotheek RUG, Kaartenzaal) 





met uitzondering van de maandag, om 9 uur moest gegeven worden. 

Daarnaast kreeg J. Plateau ook als semestriële zomercursus 

"astronomie" toegewezen.13 

Nog voor J. Plateau effectief aan de slag ging, vroeg hij om een 

vermindering van het aantal lesuren: "Je crains beaucoup", schreef hij 

de rector, "qu'en donnant, cMs Ie commencement, cinq leçons par 

semaine, i! n'en résulte, pour moi, un tel malaise et une tellefatigue que 

je sois ob/igé d'interrompre souvent Ie cours régu/ier de mes leçons". 

J. Plateau voerde aan dat hij reeds éénmaal ontslag had moeten nemen 

omwille van hetgeen hij zelf "l'excessive irritabilité de ma poitrine" 

noemde. Hij verzocht de jaarlijkse cursus om te zetten in een 

semestriële cursus waardoor hij slechts drie maal per week les moest 

geven, een gunstmaatregel die hem werd toegestaan.14 Op het officiële 

zomerprogramma van februari 1836 stond de cursus fysica vermeld op 

maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 9 uur. 15 

Begin 1836 gaf J. Plateau zijn eerste les. Hij bracht verslag uit bij zijn 

vriend A. Quetelet: " J'arrive donc à I'Université, bien décidé à con

sacrer cette première séance àfaire connaissance avec mes élèves; maïs 

ne voilà-t-il pas que Mr. d'Hane, et d'autres personnes étrangères se 

mettent en devoir d'assister à cette séance. Alors j'avoue que je n'ai pas 

osé persister dans mon système, et que je me suis cru obligé de donner 

13 J. B. NOlhomb. op. cit .• I. 2. p. 1039. Over de cursus "astronomie" werd niet het 
minste spoor gevonden. Hij bleef op bel programma staan. maar zonder vermelding van 
dag of aanvangsuur. wat doet veronderstellen dat de cursiJs niet gegeven werd. 
14 ARAB, E.S. (O.P.) 465. J. Plateau aan de rector, 29 december 1835. ARUG, 4A2/4. 
doos 1. 200. In november 1827 had J. Plateau ontslag genomen als leraar aan het 
Atheneum te Luik. 
15 ARUG, 4A2/4. doos I, 140. 
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une véritable leçon. Or je n'y étais nullement préparé et j'ai fait en 

conséquence, une leçon d'écolier, une leçon détestable ou j'ai entassé 

choses sur choses, tellement que sij'avais continué à aller ce train là, 

j'aurais fini la physique en deux mois; enfin je suis sorti de la classe 

honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, et désolé du 

mauvais effet que j'avais du produire" .16 

3. Studenten 

We zijn tamelijk goed ingelicht over de studenten die J. Plateau's 

leergang volgden. Naast het globale inschrijvingsgeld van 15 fr., 

moesten zij immers ook voor elke cursus betalen. Dit laatste bedrag 

verschilde naargelang van de faculteit en de duur van de cursus. In de 

Faculteit van de Wetenschappen kostte een semestriële cursus 40 fr., en 

een jaarlijkse 60 fr .. 17 Elke hoogleraar had recht op 3/4 van het totale 

bedrag dat zijn cursus had opgebracht.18 Deze minervalia waren zeer 

belangrijk. Hun basiswedde, die schommelde tussen 4.000 en 6.000 

fr. naargelang ze buitengewoon of gewoon hoogleraar waren, bedroeg, 

in vergelijking met de Hollandse periode, slechts de helft van wat zij 

toen verdienden. Zij dachten met dit collegegeld hun wedde te kunnen 

verdubbelen. 19 

16 A. J. J. Van de Velde, Joseph P/aJeau, p. 22. 
17 In de Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Geneeskunde kostten de cursussen 
eveneens 40 fr. en 60 fr.; in de Rechten was dit 50 fr. en 80 fr. 
18 J. B. Nothomb, op . eit., t. 2, p. 1004. 
19 1. B. Nothomb, op. eit., t. I, p. CLV. 
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Het spreekt vanzelf dat deze betalingsboeken met zorg werden 

bijgehouden. Zij werden opgesteld per cursus en bevatten naast 

gegevens als de namen van de studenten en de betaalde bedragen ook 

de hernieuwingen van de inschrijvingen en de gratiskaarten. De univer

sitaire ontvanger van zijn kant noteerde in een speciaal register de 

geïnde bedragen. Beide bronnen stelden ons in staat een overzicht van 

het aantal betalende studenten en het globale aantal aanwezigen op te 

stellen (tabel 2). 

Een eerste vaststelling betreft het aantal cursisten van J. Plateau. Met 

uitzondering van 1839/40 bleef dit fors stijgen, om in 1841/42 een 

hoogtepunt te bereiken met 95 aanwezigen. Ook J. Plateau toonde zich 

opgetogen over de grote opkomst. In 1836 schreef hij zijn vriend A. 

Quetelet: "J'ai une trentaine d'~/èves, y compris dix officiers 

d'artillerie, et je n'ai qu'a me /ouer du silence et de l'attention qui règne 

dans mon auditoire" 20, en enkele jaren later meldde hij de minister: 

"que Ie nombre de mes auditeurs est devenu tellement considérable, que 

['on va incessament abattre I'un des murs de ma classe, afin 

d'augmenter I'etendue de celle-ci" .21 

Inzake toehoorders aantallen per cursus, overtrof 1. Plateau ook al zijn 

andere collega's van de universiteit. Slechts D. Mareska, Fr. Huet en J. 

Guislain waren in 1836/37 bij machte enkele studenten meer aan te 

trekken. 

Een verdere analyse van het overzicht roept evenwel onmiddellijk de 

bedenking op waarom 1. Plateau's ambtsgenoten minder of zelfs geen 

20 A. J. J. Van de Velde, op. cit., p. 23. 
21 ARAB, E.S. (O.F.) 530. J. Plateau aan minister van J. B. Nothomb, 27 januari 1843. 
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studenten hadden. De verklaring voor die discrepantie ligt in de 

wetgeving van 1835 die aan de studenten volledige zelfbeschikking 

inzake studie schonk:. De enige bindende richtlijn gold de examens. Het 

aantal vakken waarover examens dienden afgelegd te worden om de 

academische graad van kandidaat en doctor te behalen, was wettelijk 

vastgelegd.22 Hoe, waar en in welke tijdsspanne men de kennis vooraf 

verwierf, deed niets ter zake. In principe moest er zelfs geen universi

taire inschrijving genomen worden. 

Studenten die besloten hadden een universitaire opleiding te volgen, 

keken dus wel uit bij wie zij cursus gingen volgen. Studeren aan een 

universiteit was immers een dure aangelegenheid.23 Cursussen die wel 

op het universitair programma stonden maar niet tot de examenstof 

behoorden, genoten niet de minste belangstelling. In 1842 kloeg de 

overheid er nog steeds over dat" la plupart des élèves, trop préoc

cupés du desir unique d'obtenir un dipLOme, au plus tot et aux 

moindres frais, ne se font généralement inscrire qu'a ceux des cours 

sur les matières desquels doivent porter les interrogations du jury 

d'examen" .24 De blanco scores naast de naam van J. Plateau's 

collega's M. Margerin (géologie), 1. Roulez (archéologie) en J. Minne

Barth (droit commercial) illustreren dit ten volle. 

Langzamerhand breidde het brossen zich als een olievlek naar andere 

cursussen uit, en constateerden verscheidene professoren een leegloop 

22 J. B. Nothomb, op. eit., t. 2, p. 1007-1008. 
23 In 1842 bv. kostten de studies in de wis-en natuurkunde 1.155 fr. (inschrijving RUG: 
15 fr.; cursussen voorbereidende proef: 180 fr., kand. :320 fr., doet.: 460 fr.; examen 
kand. + voorber. proef en doet.: 180 fr.). In de reçhten, de duurste richting, betaalde men 
1.785 fr. 
24 J. B. Nothomb, op. eit., t. I, p. CCXXXIX. 
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waartegenover zij machteloos stonden. Het professorencorps beschikte 

immers over geen enkele vorm van sanctioneren. De Centrale 

Examenjury voor de verschillende graden was samengesteld uit enkele 

professoren uit de 4 universiteiten en een aantal buitenstaanders. Dit 

betekende dat elke faculteit slechts één hoogleraar~xaminator had 

Het ontbreken van enige samenhang tussen het universitair programma 

en de examenstof verklaart dat enkele collega's van J. Plateau geen les -

want geen toehoorders - gaven, maar verklaart niet waarom twee 

cursussen van eenzelfde faculteit, met gelijke tijdsduur en allebei 

behorend tot de examenstof, uiteenlopende scores haalden. Vergelijken 

we bijvoorbeeld F. Cantraine die de semestriële cursus dierkunde gaf 

en in 1838/39 aan 26 studenten les gaf, terwijl J. Plateau er hetzelfde 

jaar 87 had. 

Aanvankelijk dachten we een verklaring te kunnen vinden in het 

curriculum van de faculteit. Wie in een kandidatuursjaar les kon geven 

had vanzelfsprekend meer kans op toehoorders dan in een doctoraat. 

Deze denkpiste bracht geen uitsluitsel, om de eenvoudige reden dat er 

in het prille begin van het Belgisch universitair onderwijs geen 

leerplannen bestonden.25 Elke student stelde naar believen zijn eigen 

studiepakket samen. Hij beschikte daartoe over het semestrieel 

programma waarop, per faculteit, de naam van de professor en hun 

cursussen en de aanvangsuren werden vermeld. Aan de hand daarvan 

stelde hij zijn eigen studiepakket samen, selecteerde de cursussen die 

25 Het eerste leerplan dateert van 1838 maar was hoegenaamd niet bindend. Het werd 
opgesteld ten behoeve van de studenlen en hun ouders. Het eerste officieel programma 
kwam er pas in 1841/42 (K.B. 15 sept 1841). Het bevatte nog geen indeling in 
kandidaturen of doctoraten, maar groepeerde de cursussen die vereist waren om een 
bepaalde graad te behalen. 
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hij al dan niet wilde volgen met het oog op een examen, en studeerde in 

een tempo dat hij zelf bepaalde. Om menig student anno 1993 te doen 

watertanden! 

De verklaring voor de grote verschillen in het aantal cursisten vonden 

we uiteindelijk opnieuw in de examenreglementering. Fysica behoorde 

namelijk tot de verplichte examenstof zowel voor het kandidaats

diploma in de Letteren en Wijsbegeerte als voor dit in de 

Wetenschappen.26 Aangezien niemand Rechten of Geneeskunde kon 

aanvatten zonder respectievelijk kandidaat in de Letteren en 

Wijsbegeerte en in de Wetenschappen te zijn, betekende zulks dat J. 

Plateau zijn toehoorders over de ganse studentenpopulatie kon 

rekruteren. Zijn collega F. Cantraine verkeerde niet in dit geval, vermits 

dierkunde uitsluitend tot de examenstof van de Faculteit van de 

Wetenschappen behoorde. 

Om die reden bleek het totaal irrelevant de cijfergegevens van J. 

Plateau's cursus te vergelijken met deze van F. Cantraine. Een vak als 

fysica kon alleen g~toetst worden aan een cursus met eenzelfde 

verspreidingsgraad en alleen de "mathématiques élémentaires", gegeven 

door E. Manderlier, kwam daarvoor in aanmerking. Tijdens de hier 

onderzochte periode trok de fysica 673 toehoorders aan, terwijl de 

wiskunde er, ondanks een forse inhaalbeweging in 1843/44, slechts 

505 haalde. 

J. Plateau leverde dus inderdaad een topprestatie hoewel nog een ander 

element de aanhang kan verklaren. Hij was namelijk de enige Gentse 

professor uit de Faculteit van de Wetenschappen die in de beginperiode 

26 Cf. supra 22. 
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in de Centrale Jury zetelde. een voldoende reden dus voor de studenten 

om ook zijn cursus te volgen.27 

Het is dus onmiskenbaar dat er een nauw verband bestond tussen 

enerzijds het aantal toehoorders en anderzijds de verplichte examenstof 

en het jurysysteem. 

Nog een andere factor kon een rol gespeeld hebben: nl. de didactische 

kwaliteiten van de lesgever. Volgens H. Valerius. jarenlang student bij 

J. Plateau en ook zijn latere opvolger. was hij een getalenteerd docent 

die woord en experiment perfect wist te combineren. Hij getuigde: 

"L'enseignement de Plateau avait un cachet particulier. Son langage 

était simple et ne 's'éloignait pas du ton de la conversation ( ... ). Mais 

Plateau n'était pas seulement un professeur de premier ordre: chez lui Ie 

talent de I'expérimentation égalait celui de la paro/e". 28 

J. Plateau bereidde zijn lessen inderdaad met zorg voor. Hij bedacht 

steeds nieuwe proeven die hij eerst voorlegde aan de leden van de 

Academie voor Wetenschappen of aan een paar vrienden en collega's 

(A. Lamarle. J. Timmennans. F. Duprez). Wanneer de experimenten 

op punt stonden. gebruikte hij ze tijdens zijn colleges.29 In een tijd van 

27 J. Plateau zetelde in de Centrale Jury van 1836 tot en met 1839 (tijdens de 2de zittijd 
van 1837 en 1839 als suppleant). Hij werd aangeduid door de regering. Zijn vriend A. 
Quetelet, die onafgebroken lid was van 1836 tot het einde van de bestudeerde periode, 
was aangeduid door de Kamer. J. B. Nothomb, op. eit., L 2, p. 1846-1861. 
28 H. Valerius, Discours prononcé au nom de l'Université de Gand aux frmérailks de M. J. 
Plateau, p. 215. 
Lt. Wangamée sprak zich in dezelfde zin uit: ..... il ne tarda pas à mo"'rer qu'à 10 connais
sonce i",ime de 10 science, il joigNJÎlla rare facullé de 10 communiquer /lUX autres, en lui 
enkvant Ie carQCtère d'aridité avec lequel elle se présmte luJbiluellerne", /lUX commen
çants. Son enseigneme", simp Ie, concis et cloir laissait dans I'esprit une emprei",e 
ineffaçable, do'" 10 vigueur était encore accentuée par 10 remarquabIe habililé qu'il 
apportait dans les expériences de démonstration". Lt. Wangermée, Joseph-Antoine
Ferdinand Ploteau, p. 201 
29 1. Plateau, Oeuvres No/ices , p. 157 en 169. 
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ex-cathedra onderwijs zal die aanschouwelijke ondersteuning van de les 

zeker een rol gespeeld hebben. Het relatief hoge aantal vrije 

toehoorders, die zijn colleges volgden en er ook geld voor over 

hadden, staaft dit vennoeden . 

Toch voelde J. Plateau zich soms ongemakkelijk tegenover zijn 

studenten. Zo verklaarde hij: "Seulement, pour que je OOnne ma leçon 

d'une manière convenabie, iJ ne faut pas que je voie de visages 

étrangers, car ils excercent sur moi une fascination tout à fait 

fantastique, mais fort désagréable: alors mes idées se brouillent, et je 

mets avant ce qui ooit itre après" .30 Ondervond J. Plateau nog hinder 

van zijn "maudite timidité", waarover hij zich in vroegere jaren bij A. 

Quetelet beklaagde? 

J. Plateau heeft gedurende zijn actieve periode niet minder dan 388 
studenten opgeleid in de natuurkunde (tabel 1). Toch was dit nog de 

helft niet van alle generatiestudenten want de RUG noteerde tussen 

1835/36 en 1843/44 niet minder dan 1040 nieuwe inschrijvingen (tabel 

3). Daarenboven waren de 113 beursgenieters onder zijn studenten in 

principe verplicht de colleges bij te wonen)1 Binnen deze context blijkt 

bijval dus een zeer relatief begrip. 

De cursus fysica bracht toch 12.277 fr. aan collegegelden op (tabel 4). 

J. Plateau nam er een derde plaats mee in, na E. Manderlier en Fr. 

A. Lamarle en J. Timmermans waren collega's aan de Faculteit van de Wetenschappen. 
François Duprez (1807-1883) was leraar aan het Atheneum (1832) en aan de Nijverheids
school te Gent (1833). Hij gaf ook experimentele fysica aan de vrije Faculteit van de 
Wetenschappen. In okt 1845 werd hij tot "agrégé" benoemd aan de RUG. 
30 A. J. 1. Van de Velde, op. cit., p. 23. 
31 Voor het aantal beursgenieters zie: M. Verhas, Studiebeurzen van overheidswege aan 
studenten van de Gentse universiteit, p. 197-202. 
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Huet, wier cursussen respectievelijk 20.529 fr. en 16.330 fr. 

opbrachten.32 Zij gaven evenwel verscheidene cursussen, waaronder 

één van 60 fr., wat de grotere inkomsten verldaart. 

Het leek ons ook interessant te onderzoeken uit welke richtingen J. 

Plateau zijn 388 studenten rekruteerde. Daarom werden in tabel 3 alle 

studenten volgens de opgegeven eindbestemming gerangschikt. Slechts 

drie richtingen kwamen aan bod: de ingenieursopleiding met 124 

studenten, gevolgd door de Rechten en de Geneeskunde, elk met 115 

studenten. 

Het is niet verwonderlijk de polytechnici als koplopers aan te treffen. 

De studieomstandigheden in de "Beole du Génie Civil" waren immers 

heel verschillend van deze in de vier faculteiten. Afhankelijk van het 

Ministerie van Openbare Werken was het regime er militaristisch en het 

onderwijs overgereguleerd. De inhoud van elk vak was wettelijk 

vastgelegd en de studenten waren verplicht alle cursussen te volgen.33 

Een "Conseil de perfectionnement de l'Ecole Spéciale de l'Université 

de Gand" waakte over de strikte naleving van de reglementen en 

evalueerde regelmatig de resultaten. Die Raad bracht J. Plateau 

trouwens in de loop van 1842 even in een netelige positie toen zij het 

niveau van zijn cursus "physique mathématique" onvoldoende achtte 

voor toekomstige ingenieurs. In principe moest J. Plateau dit vak, 

volgens het eerste programma van 1841/42, ook in het doctoraat wis-

32 ARUG 283/1. De studenten van de Ecole Spéciale du G~nie eivil dienden geen 
cursusgeld te betalen. In 1850 werd die maatregel herzien en kregen de professoren een 
achterstallige vergoeding. 1. Plateau ontving toen 1.410 fr. ARUG. 4A2/4, doos 9. 215. 
E. Manderlier was niet alleen J. Plateau's collega aan de RUG. hij was ook een verwant 
Hij was nl. in 1826 gehuwd met Marie Thérèse Clavareau, tante van J. Plateau's echtge
note. 
33 A. M. Simon-Van der Meerseh. De ingenieursopleiding aan de RUG. p. 1741. 
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en natuurkunde doceren. Daar er zich in die richting echter geen 

studenten aanboden, heeft hij de cursus niet gegeven. Zijn 

ingenieursstudenten volgden dus "slechts" de kandidatuurscursus. De 

Raad vroeg dringend maatregelen en kreeg een nieuwe docent: J. 

Manilius. Of men J. Plateau heeft benaderd is onbekend.34 

Het hoge aantal rechts- en geneeskundestudenten staat dan weer in 

schril contrast met het ondennaatse aantal dat koos voor de Letteren en 

Wijsbegeerte of voor de Wetenschappen. Slechts 5 studenten gaven bij 

hun inschrijving aan de RUG de richting Wetenschappen op als 

eindbestemming. Uit de examenuitslagen van de Centrale Jury bleek 

daarenboven dat verschillende onder hen vroeg of laat een andere 

richting insloegen.3S Een overzicht 

H. Valerius, één van J. Plateau's eerste studenten en latere opvolger, 

legde in 1838 de kandidatuur wetenschappen voorbereidend tot de 

geneeskunde af. Hij studeerde in 1841 evenwel af als doctor in de 

natuurwetenschappen. 

Een ander toekomstig hoogleraar, Fr. Donny, was autodidact en vrije 

leerling bij J. Plateau. J. Plateau had zeer veel waardering voor hem. 

Hij lichtte A. Quetelet in over één van diens merkwaardige 

uitvindingen: "Et à propos de physique, vous allez recevoir à 

I'Exposition de l'Industrie, un appareil extrêmement ingénieux, 

imaginé par un de mes élèves, M. Donny: c'est une machine 

pneumatique à mercure, sans robinet ni soupapes ( ... ). Ce jeune 

34 ARUG, 4A214, doos 3, 140; ARAB, E.S. (O.F.) 617. 
3S De uitslagen van de Centrale Jury werden genoteerd in het alfabetisch examenregister 
van de RUG. ARUG, 4A4/12. 
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hamme est certainement destiné àfaire hanneur au pays".36 Fr. Donny 

zou evenwel nooit examen afleggen. 

Fr. Retsin en J. Crocq, die respectievelijk tussen 1840/41-1841/42 en 

tussen 1841/42-1843/44 zijn cursus volgden, slaagden in 1844 voor 

het examen van de kandidatuur wis- en natuurkunde, maar gingen over 

naar de geneeskunde. Dezelfde overstap deed ook A. Thysebaert die in 

1845 kandidaat was geworden. De twee overige studenten hebben zich 

nooit op het examen aangeboden. 

De enige abituriënt die tussen 1835 en 1844 zowel het kandidaats

(1842) als doctoraatsdiploma (1843) in de wis- en natuurkunde 

behaalde was de latere hoogleraar M. Schaar. Ingeschreven aan de 

RUG in 1835 en in 1842 voor de studie geneeskunde, zou hij op eigen 

houtje wis-en natuurkunde studeren. Hij heeft J. Plateau dus nooit als 

lesgever gehad. 

In de loop van de eerste negen jaar van het Belgisch universitair 

onderwijs is dus slechts één Gents student gepromoveerd in de wis- en 

natuurkunde. In de natuurwetenschappen was de toestand met twee 

afgestudeerden niet veel beter.37 Bestond er een verklaring voor deze 

miskenning? In de weliswaar iets langere periode 1817-1830, waren 

toch 22 diploma's in de wetenschappen uitgereikt geworden. 

Een eerste reden lag in de onvoldoende voorbereiding van de abituriënt 

D. Mareska die na J. Plateau in de examenjury zetelde getuigde in 

1842: "L'on ne peut méconnaftre Ie fdcheux état de I'enseignement des 

mathématiques dans Ie plus grand nombre des établissements 

36 A. J. J. Van de Velde, op. cit., p. 28. 
37 J. B. Nothomb, op. ci •. , l 2, p. 1901. 
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d'enseignement moyen ( ... J. Cette ignorance est la cause du peu de 

disposition que les jeunes gens appoTtent à I'ltude des sciences; elle est 

la cause que la majoritl de ceux qui abordent cette Itude dans les 

universitls, sont forcls de l'abandonner avant de subir aucun examen, 

que les deux tiers de ceux qui perslvèrent vont Ichouer à l'examen de 

la candidature ... ".38 Het verhaal van Fr. Duprez, die zich in 1836 

aanbood voor het doctoraat in de wis- en natuurkunde, is hiervoor 

illustratief. Terwijl de jury delibereerde, trok hij zich terug met het 

argument :"de ne pas vouloir courir les chances d'unjugement".39 

D. Mareska noteerde ook een grote discrepantie tussen de gedoceerde 

universitaire stof en de eisen die de jury stelde. De jury was, volgens 

hem, de afgelopen 7 jaar streng opgetreden, maar hij had vastgesteld 

dat de universiteitsprofessoren hen niet gevolgd waren, want: "Us 

remettent d'année en année de relever l'étude de mathématiques, dans 

l'espoir que Ie programme universitaire serait abaissé au niveau de leur 
enseignement" .40 

De onvoldoende voorbereiding in het middelbaar onderwijs, en het 

ontoereikende gehalte van sommige universiteitscursussen verklaren 

wel de geringe slaagcijfers in de richting wetenschappen, maar 

verklaren niet waarom studenten die richting volledig links lieten 

liggen. Die reden was eerder te zoeken in de toekomstperspectieven. 

Tijdens het Hollands Bewind kon al wie afstudeerde in de 

wetenschappen onmiddellijk aan de slag in het middelbaar onderwijs.41 

38 ARUG, 6Cl/1. Zitting van 19 juli 1842. 
39 ARUG, 4A2J4, doos I, 30. 
40 ARUG, 6Cl/l. Zitting van 19 juli 1842. 
41 J. B. Nothomb, op. eit., t. I, p. Cl. 
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Na 1830 was dit veranderd, waardoor een diploma in de 

Wetenschappen evenals dit in de Letteren en Wijsbegeerte als : "un 

diplOme réputé plus au moins inutile" bekend stond. Jongelui verkozen 

de rechten of de geneeskunde en vanaf 1838 ook de 

ingenieurs studies. 42 Het waren trouwens deze laatsten die ook nog de 

weinige leraarsambten voor het vak Wetenschappen in het middelbaar 

zouden bezetten. "L'on préfère toujours un savant particu/ièrement 

versé dans une specialité dans laquel/e iI prime, à un docteur qui peut 

fon bien n'avoir fait une étude spéciale et approfondie d'aucune des 

sciences sur lesquel/es iI a subi I'examen" oordeelde J. B .. Nothomb in 

1844.43 Wie "une existence honorable dans la société" zocht wendde 

zich af van de wetenschappen. 

4. J. Plateau in de Faculteitsraad van de Wetenschappen en 

in de Academieraad 

Een onderzoek naar de betrokkenheid van J. Plateau in de bestuurs

organen van de Gentse universiteit mocht hier niet ontbreken. J. 

Plateau is wel nooit tot rector van de Gentse universiteit aangesteld, 

maar misschien had hij toch zijn stempel weten te drukken op de 

faculteitsraad of de academieraad. 

De faculteitsraden kregen in 1835 van de wetgever weinig 

bevoegdheden. Het uitvoeringsbesluit van december bepaalde dat ze 

42 Ibid., p. CCXL. 
43 Ibid., p. cccm. 
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elke eerste dinsdag van oktober een secretaris en decaan kozen en dat 

zij een studieprogramma dienden op te stellen. Langzamerhand 

groeiden de taken toch aan. Vanaf 1836 mochten zij ook de studieinzet 

van beursgenieters evalueren en bij circulaire van 28 september 1836 

gaf de Minister van Binnenlandse Zaken hen opdracht te onderzoeken 

hoe men de studieijver kon bevorderen en hoe de cursussen beter 

konden worden gecoördineerd. De overheid bepaalde ook het aantal 

zittingen, nl. 1 per trimester. Vanaf 1841/42 konden de faculteitsraden 

ook de vragen voor universitaire wedstrijden opstellen. De 

faculteitsraden waren eveneens bevoegd voor interne aangelegenheden 

zoals de aankoop van boeken en het uitstel van betaling van de 

collegegelden. 

In januari 1836 startten de raadsvergaderingen in de Faculteit van de 

Wetenschappen met J. Plateau als eerste secretaris.44 Gedurende zijn 

negenjarige actieve periode heeft 1. Plateau een grote betrokkenheid 

betoond met het faculteitsleven. Zelden was hij afwezig op de zeer 

talrijke vergaderingen die toen belegd werden en die het vastgestelde 

quotum van 1 per trimester ruim overschreden. In 1841/42, toen J. 

44 Overzicht van de decanen en secretarissen van de Faculteit van de Wetenschappen 
tussen 1835 en 1844 

1835/36 
1836/37 
1837/38 
1838/39 
1839/40 
1840/41 
1841/42 
1842/43 
1843/44 

Decaan 
J. Kien 
J. Kien 
J. Timmermans 
J. Timmennans 
E. Manderlier 
F. Cantraine 
M. Margerin 
A. Lamarle 
J. Timmennans 

Secretaris 
J. Plateau 
D. Mareska 
E. Manderlier 
E. Manderlier 
Ch. De Cuyper 
L. Roelandt 
J. Plateau 
D. Mareska 
1. Kien 
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Plateau voor de tweede maal secretaris was, hield men zelfs 21 

vergaderingen. J. Plateau is evenwel nooit tot decaan verkozen. Het 

aantal stemmen dat op hem werd uitgebracht was trouwens 

onbetekenend. Het is gissen naar een verklaring. Misschien kende men 

J. Plateau's voorkeur voor wetenschap en onderwijs en wilden zijn 

collega's hem de decaansfunctie niet opdringen. Misschien speelde ook 

zijn beschroomdheid een rol. Hij werd trouwens ook nooit aangewezen 

om deel uit te maken van interne commissies, die in verband met één of 

ander knelpunt werden opgericht 

J. Plateau trad nooit op de voorgrond, met uitzondering van één 

voorval. Tijdens de zitting van 28 juni 1838 haalde hij scherp uit naar 

enkele collega's die zich niet aan de geldende spelregels hielden. L. 

Roelandt, verkozen tot secretaris. wees de functie af onder 

voorwendsel van te hoge werkbelasting. Toen ook de volgende 

kandidaat A. Bommaert om dezelfde reden weigerde en voorstelde de 

voorgaande secretaris E. Manderlier te herbenoemen, toonde J. Plateau 

zich verbolgen. Hij gewaagde van een gevaarlijk precedent en stemde, 

als enig lid, tegen. Hij eiste ook dat men notuleerde dat E. Manderlier, 

die uiteindelijk toestemde. dit mandaat aanvaardde uit vrije wil.45 

J. Plateau's overige interventies getuigden van zijn dienstvaardigheid. 

vooral ten opzichte van de studenten. Wanneer in 1837 twee cursussen, 

nl. de etnografie en de fysische aardrijkskunde, niet werden gedoceerd 

hoewel zij op het examenprogramma voorkwamen. bood hij de 

45 ARUG, 6Cl/l. Zitting van 28 juni 1838. 
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studenten aan om in de bibliotheek geschikte handboeken, waarin de 

stof aan bod kwam, voor hen op te zoeken.46 

Op 26 februari 1844 kwam J. Plateau voor de laatste keer naar de 

faculteitsraad. 

J. Plateau nam op 21 januari 1836 voor het eerst deel aan de 

academieraadszitting. Hij zal ze echter minder regelmatig bijwonen dan 

de faculteitsvergaderingen. Voor de belangrijkste functie van secretaris 

van de academieraad kwam 1. Plateau nooit in aanmerking. Slechts 

éénmaal maakte hij kans voor de plaats van tweede secretaris, toen hij 

samen met F. Cantraine in de running zat. Bij de ballotage moest hij het 

afleggen met 9 stemmen tegenover 10 voor zijn collega. 47 

J. Plateau werd ook slechts éénmaal aangezocht om deel uit te maken 

van een speciale commissie. In juli 1836 zetelde hij samen met 8 andere 

collega's in een commissie die de lacunes in het hoger onderwijs moest 

opsporen.48 Over haar werkzaamheden is echter niets bekend. 

In zijn 9-jarig hoogleraarschap heeft 1. Plateau nochtans juist één der 

meest boeiende periodes in de geschiedenis van de raad meegemaakt. 

46 ARUG, 6Cl/1. Zitting van 13 mei 1837. 
47 ARUG, 6Al. Zitting van 1 augustus 1842. 
Overzicht van de rectoren en secretarissen van de academieraad tussen 1835 en 1844 

rector 
1835/36 J. J. Haus (R.) 
1836/37 J. J. Haus 
1837/38 J. J. Haus 
1838/39 P. De Rote (L.& W.) 
1839/40 J. Kluyskens (G.) 
1840/41 J. Timmermans (W.) 
1841/42 I. Nelis (R.) 
1842/43 G. Rassmann (L. & W.) 
1843/44 Ch. Van Coetsem (G.) 

48 ARUG, 6Al. Zitting van 9 juli 1836. 
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secretaris 
P. De Rote (L. & W.) 
A. Burggraeve (G.) 
H. Lefebvre (R.) 
1. Molitor (R.) 
D. Mareska (W.) 
C. Serrure (L. & W.) 
Fr. Lutens (G.) 
F. de Kemmeter (R.) 
F. Cantraine (W.) 



Men debateerde er onder meer over onderwijshervormingen, 

pensioenstelsels, disciplinaire maatregelen en eretekens, een bedrijvig

heid waaraan de Minister van Binnenlandse Zaken in november 1843, 

naar aanleiding van de organisatie van de plechtige opening van het 

academiejaar, die de academieraad zelf had uitgewerkt, een einde 

maakte.49 Hij beperkte op zodanige wijze de bevoegdheden van de 

academieraad dat zij vleugellam werd. 

De laatste bijeenkomst waaraan J. Plateau deelnam dateert van 26 

februari 1844, precies dezelfde dag waarop hij zijn laatste 

faculteitszitting bijwoonde. 

5. J. Plateau als jurylid van de universitaire wedstrijd 

De universitaire wedstrijd was in 1835 ingesteld als één der 

aanmoedigingsmiddelen voor het hoger onderwijs. De wedstrijd was 

bedoeld voor candidati en omvatte twee proeven: de verhandeling die 

thuis werd opgesteld, gevolgd door een mondelinge verdediging en een 

geschreven examen. De vragen voor dit examen werden opgesteld door 

de faculteitsraden. De Minister van Binnenlandse Zaken en de rectoren 

lootten daaruit de uiteindelijke examenvragen. Voor de vier disciplines 

(Letteren & Wijsbegeerte, Rechten, Wetenschappen en Geneeskunde) 

werd een afzonderlijke jury, bestaande uit 4 professoren en één 

49 De minister annuleerde de zitting van 11 juli 1843 en bij K.B. van 22 nov. 1843 
werden de bevoegdheden van de academieraad vastgelegd. J. B. Nothomb, op. ei •. , t. 
2, p. 1723-1727. 
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outsider, aangeduid. De laureaten kregen een gouden medaille ter 

waarde van 100 fr .. 50 

De Faculteit van de Wetenschappen werd in 1841 voor het eerst 

uitgenodigd om haar examenvragen in te dienen. Ze weerhield deze van 

wiskundige aard, ingediend door E. Manderlier, Ch. De Cuyper en J. 

Timmermans. Deze laatste zetelde ook in de jury. 51 

In augustus 1842 raakte de uitslag van de eerste wedstrijd bekend. Drie 

van de vier laureaten waren Gentse studenten. De prijs voor de wis- en 

natuurkunde ging naar M. Schaar .52 J. Plateau was bijzonder blij met 

deze overwinning die, volgens hem, tot een opwaardering van de 

fysica zou leiden. Hij schreef A. Quetelet in dat verband: "Les succès 

obtenus par I'Université de Gand ont électrifié nos élèves. 11 yen a 

quatre ou cinq maintenant qui se destinent au Doctorat en sciences 

mathématiques et physiques. D'un autre coté I'une des questions de 

sciences pour Ie concours prochain est une question de physique, je 

pense qu'i! y aura des réponses, et que Ie pays verra enfin s'élever de 

jeunes physiciens" .53 

Het jaar daarop kwam de natuurkunde aan de beurt en diende J. Plateau 

volgende vraag in: "Discuter les diJférentes opinions émises pour 

expliquer par queUes modifications un oei! de conformation normale 

s'adapte aux diJférentes distances". 54 Wanneer de faculteitsraad hem 

aanduidde als jurylid, weigerde hij de functie. Hij ging zelfs protesteren 

50 Anna/es des Universités de Be/gique. 1842, p. 73-89. 
51 ARUG, 6Cl/1. Zitting van 27 okt. 1841. 
52 Anna/es des Universités de Be/gique. 1842, p. 167. 
53 A. J. J. Van de Velde, op. cit., p. 30. 
54 ARUG, 6Cl/1. Zitting van 19 juli 1842. Naast J. Plateau dienden ook Ch. De 

Cuyper en A. Lamarle een vraag in. 
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bij de rector. Eerst voerde hij aan te veel werk te hebben, vervolgens 

dat D. Mareska evengoed de faculteit kon vertegenwoordigen vennits 

er waarschijnlijk toch geen kandidaten in de fysica zouden zijn. De 

faculteit aanvaardde die argumenten niet "paree que e'est la nature de la 

question sortie qui a dieté son ehoix et que e'est la seule eonsidération 

qui doit servir de guide en pareille circonstance". De tussenkomst van 

de rector bleek noodzakelijk om tot een compromis te komen. 

D. Mareska zou afgevaardigd worden, indien er geen kandidaten voor 

de fysica opdaagden, zoniet zou J. Plateau zijn plaats als jurylid 

innemen. 55 

Die plotse afwijzende reactie van J. Plateau staat wel in schril contrast 

met het enthousiasme waarvan hij het jaar voordien blijk had gegeven. 

Was hij misschien ontgoocheld dat het handvol geïnteresseerden, 

waarop hij zijn hoop had gesteld. één voor één afhaakten? 

Op de sessie van 1843 dienden zich toch 2 kandidaten aan, onder wie 

de RUG ingenieurs student H. Colson. J. Plateau liet zich verontschul

digen op de examenzitting, maar kon een gegronde reden voorleggen: 

zijn zoontje Félix was ernstig ziek. S6 In de faculteitsraad zorgde dit 

voor de nodige spanningen. De leden vreesden dat door de afwezigheid 

van de Gentse vertegenwoordiger hun kandidaat minder kansen had. 

Zij gelastten J. Plateau de verhandelingen thuis te beoordelen en 

vaardigden in allerijl A. Lamarle af naar Brussel.57 De Luikse en 

Gentse kandidaat eindigden tenslotte ex aequo.58 

55 ARUG, 6Cl/1. Zittingen van 3 februari en 7 februari 1843. 
56 A. J. J. Van de Velde, op. ci,., p. 31. 
57 ARUG, 6C1I1. Zitting van 14 juli 1843. 
58 Annales d~s Universités d~ Belgique. 1843, p. 70. 
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Het volgende jaar werd J. Plateau in de jury als suppleant van D. 

Mareska aangeduid, maar toen had de blindheid reeds toegeslagen.59 

6. Het Natuurkundig Cabinet 

Als hoogleraar had J. Plateau ook de taak het Natuurkundig Cabinet uit 

te breiden en te beheren. Hij heeft tijd noch inspanningen gespaard om 

dit instrumentarium op een universitair niveau te tillen. Elke zomer 

ondernam hij een buitenlandse reis met het oog op interessante 

aankopen voor zijn cabinet. In 1837 kreeg hij een extra-subsidie voor 

een bezoek aan London, vanwaar hij "five cases of merchandise" 

meebracht. 60 Het jaar daarop deed hij Frankrijk aan en bezocht er de 

optiekers Gaiffe en Braga. Hij bestelde er voor bijna 1.000 fr. spiegels, 

loepen en meetapparatuur.61 In 1839 meldde hij A. Quetelet dat hij 

"vers la terre des sciences: la Germanie" vertrok62, en in 1840 heeft hij 

de intentie samen met H. Valerius naar Italië te gaan.63 Naar alle 

waarschijnlijkheid ging deze laatste reis niet door. In september 1840 

vertoefde hij namelijk in Parijs. Hij was op huwelijksreis.64 

Na enkele jaren mocht J. Plateau zich terecht fier tonen over zijn 

collectie: "grdce aux subsides que Ie gouvernement m'a Iibéralement 

59 ARUG, 6Cl/1. Zitting van 12 februari 1844. 
60 ARUG, 4A2/4, doos I, 107; ARAB, E.S. (O.F.) 578. J. Plateau aan de beheerder
inspecteur, 31 juli 1837. 
61 ARUG, 4A2/4, doos 2, 60. 
62 A. J. J. Van de Velde, op. eil., p. 27. 
63 ARAB, E.S. (D.P.) 567. J. Plateau aan de beheerder-inspecteur, 21 juli 1840. 
64 G. Van der Mensbrugghe, op. eil., p. 11. J. Plateau huwde op 27 augustus 1840 met 
Augustine Clavareau. 
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accordés, et aux dons que M. D'OOne a bien voulu y joindre, Ie cabinet 

de physique de l'Université de Gand est maintenant l'un des plus 

remarquables de ceux qui existent. Je puis avancer cela avec 

connaissance de cause, car lai visité les collections scientifiques de la 

France, de l'Angleterre et de 1'Allemagne". 65 

In 1842 meldde het verslag over de toestand van de universiteit dan ook 

dat "Ie cabinet de physique répond d'une mani~re complête à l'état 

actuel de la science". Men zag zich wel genoodzaakt een extra krediet 

van 2000 fr. uit te trekken om de achterstallige rekeningen te veref

fenen.66 

7. Het ordinariaat 

In 1835, bij J. Plateau's benoeming tot buitengewoon hoogleraar, had 

minister B. de Theux hem laten uitschijnen dat hij het jaar daarop het 

ordinariaat kon aanvragen. 1. Plateau deed dit evenwel niet Hij voelde 

zich nog te veel debutant in het hoger onderwijs en, als vrijgezel, vond 

hij dat zijn gehuwde collega's voorrang hadden. 

Hij wachtte uiteindelijk nog tot 1843.67 Intussen was zijn familiale 

toestand veranderd: hij was gehuwd en had twee kinderen.68 Daags na 

het overlijden van zijn jongste zoontje Adolphe diende J. Plateau zijn 

65 ARAB, E.S. (O.P.), 530. 1. Plateau aan minister J. B. Nolhomb, 27 juni 1843. 
66 J. B. Nolhomb, op. cit., t 1, p. CCC. 
67 ARAB, E.S. (O.P.) 530. J. Plateau aan minister J. B. Nolhomb, 27 juni 1843. 
68 Het gezin Plateau-Clavareau heeft vier kinderen gehad: Pélix (16.6.1841-4.3.1911), 
Adolphe (25.11.1842-26.6.1843), Alice(I846-1919) en Emest (1848-1924). 
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aanvraag in. Na een opsomming van al zijn verdiensten beëindigde hij 

deze brief als volgt: "Voilà, Mr. Ie Ministre , quels sont les titres que lai 

l'honneur de soumettre à votre appréciation. J'en ajouterai pourtant un 

autre encore: c'est Ie silence mhne que lai gardé pendant si longtemps 
( ... ), silence que je ne me suis décidé à rompre, que parce que ma 
position m'y oblige" .69 

Mogelijk verwijst hij met die laatste woorden naar zijn slechter 

wordende gezichtstoestand en een mogelijke werkonbekwaamheid. 

Wanneer hij op 29 juni 1844 de bevordering met weddeverhoging tot 

6.000 fr. kreeg, was J. Plateau volledig blind.10. Hoewel dit K.B. nog 

stipuleerde: "il continuera a donner les divers cours de physique dont il 
est chargé aujourd'hui" was 1. Plateau reeds op 13 april vervangen.71 

De bedankingsbrief die Plateau de minister stuurde, was geschreven 

door zijn vrouw. Zelf plaatste hij een onbeholpen handtekening72• 

Ook in deze promotie had A. Quetelet zijn invloed laten gelden. Op zijn 

beurt dankte hij de minister: "Je m'empresse de vous exprimer toute ma 

reconnaissance pour Ie billet si bienveillant par lequel vous me faite 

l'honneur de m'annonçer la nomination de M. Plateau. Vous avez 

rendujustice à un homme de mérite et vous avezfait une bonne oeuvre, 

dont tous les amis des sciences vous seront bon gré, mais personne ne 

vous doit plus de remerciements que moi, cettefaveur me touche bien 
plus que si elle m'était personnellement adressée" .73 

69 ARAB, E.S. (Q.F.) 530. J. Plateau aan minister 1. B. Nothomb, 27 juni 1843. 
70 ARUG, 4A214, doos 4, 200. 
71 ARUG, 4A2J4. doos 4, 201. H. Valcrius werd aangeduid als suppleant. 
72 ARAB, E.S. (Q.F.) 530. 1. Plateau aan minister 1. B. Nothomb, 16 juli 1844. 
73 Ibid., A. Quetelet aan minister J. B. Nothomb. 3 juli 1844. 
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Blindheid hield J. Plateau nu definitief weg van de universiteit. De 

toekomst zag er voor hem, met de verantwoordelijkheid voor een 

gezin, plots somber uit 

B. Op non-activiteit 

1. Het emeritaat 

We hebben reeds aangestipt dat J. Plateau op 26 februari 1844 voor de 

laatste maal deelnam aan de zitting van de faculteits- en academieraad 

Wellicht zette hij rond die tijd ook een punt achter zijn 

onderwijsopdracht Ongeveer een maand later, nl. op 13 april, voorzag 

men in zijn vervanging door H. Valerius als suppleant aan te duiden, 

"jusqu'a ce qu'il [Plateau] soit remis de son indisposition".74 Die 

formulering is bijzonder belangrijk. Ten eerste kon niemand anders 

aanspraak maken op J. Plateau's cursus, en ten tweede vermeed men 

dat de procedure tot pensionering werd in gang gezet J. Plateau viel 

immers, door zijn benoeming in 1835, onder de wetgeving van 1816. 

Hij zou genieten van een vast pensioen, vermeerderd met een bedrag 

berekend volgens het aantal diens~aren. 

74 ARUG, 4A214, doos 4, 201. 
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Het spreekt voor zich dat Plateau's inkomen, met slechts 9 jaar 

beroepsactiviteit, gevoelig zou dalen.75 Bovenstaande formulering 

vrijwaarde hem, voorlopig althans, van weddeverlies. Volgens de 

latere getuigenis van ministerieel ambtenaar, C. F. Thiery, was de 

regeling het werk van J. Plateau's vrienden: "M. d'Hane, 

I'administrateur-inspecteur et I'un des gros bonnets du parti qui 

occupait Ie pouvoir, s'interessa vivement a lui [Plateau], i1fut soutenu 

d'autre part, par M. Quetelet, qui avait à cette époque beaucoup 

d'influence et M. Ie Ministre de I1ntérieur [Nothornb] consentit à lui 

faire cette magnifique position à laquelle aucun de ses successeurs n'a 

touché jusqu'a aujourdhui" .76 

Wanneer B. de Theux, die J. Plateau eertijds had benoemd, in 1846 

opnieuw Minister van Binnenlandse Zaken werd, lagen de kansen om 

de fmanciële toestand van het gezin Plateau veilig te stellen, gunstiger 

dan ooit. Beheerder-inspecteur d'Hane ging bij de minister op audiëntie 

en zij kwamen overeen 1. Plateau een pensioen te garanderen van 6.000 

75 De Belgische pensioenwelgeving voor het onderwijzend personeel van de 
Rijksuniversiteiten dateert van 31 juli 1844. In art 61 staat dat wie in 1844 in dienst 
was, onder de wetgeving van 1816 viel. Het pensioen bedroeg in de Hollandse tijd 500 t1. 
en werd vermeerderd met een toeslag voor elk dienstjaar boven de 5 jaar. In plaats van 
6.000 fr. wedde, vermeerderd met een minervaliwn van 1.300 fr., zou J. Plateau, in geval 
van pensionering, terugvallen op een inkomen lussen 2.500 en 3.000 fr. P. Houdet en F. 
Lutens, die in 1848 op emeritaat werden gesteld, kregen respectievelijk een pensioen 
van 1.750 fr. en 2.707 fr. De berekening gebeurde op basis van hun hooglerarenwedde 
(4.000 fr.) en hun academische anci~niteit (respectievelijk 11 en 17 j.). 
76 ARAB, E.S. (O.P.) 514. C. F. Thiery aan minister E. Pirmez, 22 maart 1870. C. F. 
Thiery was sedert 1843 werkzaam op de ministeriële administratie. Hij begon zijn 
loopbaan als bureelhoofd bij het lste departement (provinciale en gemeentelijke 
organisatie) en was tussen 1851 en 1872 directeur van het departement openbaar 
onderwijs. 
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Graaf Jean-Baptiste d'Hane-Steenhuyse (1797-1858) 
(Universiteitsbibliotheek RUG, Kaartenzaal) 





fr. Daartoe was echter een speciale wet nodig.77 De minister gelastte 

zich ennee de toestemming van de koning aan te vragen, de beheerder

inspecteur stelde de schriftelijke aanvraag op. Hij hanteerde daarbij het 

volgende belangrijke argument: "Le déplorable accident dont il 

[Plateau] est frappé et qui l'enlève à l'enseignement, mais non à la 

science, qu'i/ pourrait servir si des préoccupations au sujet de sa 

position de fortune ne viennent I' en détourner" .18 

De pensioenafdeling was reeds op de hoogte gesteld, toen er een kink 

in de kabel kwam. Volgens L. Alvin, directeur van afdeling onderwijs 

op het ministerie, belandde het ontwerp, voorzien van de koninklijke 

toestemming, pas de dag na de sluiting van de parlementaire 

werkzaamheden bij minister B. de Theux, en kon dus niet meer aan de 

kamer voorgelegd worden.79 De kans om J. Plateau een vaste lijfrente 

te bezorgen was hierdoor verkeken want op 11 juni 1847 diende de 

regering-de Theux haar ontslag in. 

Een kabinet met liberale signatuur volgde hem op. De nieuwe Minister 

van Binnenlandse Zaken, eh. Rogier, wilde o.m. inzake pensionering 

in het hoger onderwijs, orde op zaken stellen. In zijn toespraak, 

bij de opening van het academisch jaar 1848/49, vertolkte pro-rector J. 

Roulez de beleidsvisie als volgt : "Depuis longtemps deux de nos 

collègues, M. Houdet et Lutens étaient atteints d'infirmités qui les 

emp~chaient de rendre à l'enseignement tous les services désirables. Le 

gouvernement usa nt envers eux de la plus grande longanimité, a 

77 ARAB, E.S. (O.F.), 530. Minister B. de Theux aan de beheerder-inspecteur, 13 febr. 
1847. 
78 Ibid., de beheerder-inspecteur aan minister B. de Theux, 17 maart 1847. 
79 Ibid., L. Alvin aan de algemene secretaris van het ministerie, 25 aug. 1847. L. Alvin 
was tot 1850 directeur van het ministerieel departement openbaar onderwijs. 
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vainement attendu une amélioration dans leur état" en hij ging verder 

"Maïs, iI est des limites qu'iI n'est pas permis de dépasser; iI arrive un 

moment ou les considérations personnelles doivent se taire devant 
l'intér~t général".80 

Niet alleen Fr. Lutens en Ph. Houdet werden op pensioen gesteld, 

maar ook M.-Ch. Margerin, hoewel die nog maar één jaar uit circulatie 

was. De procedure werd ook in gang gesteld voor Fr. Laurent, die 

reeds vijf jaar afwezig was te Gent, maar die kwam in allerijl terug.81 

Al deze maatregelen beloofden niet veel goeds voor J. Plateau. Net 

zoals Fr. Laurent, zag hij maar één uitkomst: opnieuw in actieve dienst 

treden. Enkele dagen na de onheilspellende verklaringen van J. Roulez 

vroeg 1. Plateau minister Ch. Rogier of hij thuis les kon geven aan de 

studenten van de in 1847 opgerichte "Ecole Normale des Sciences".82 

Het antwoord was positief. De studiegidsen vermeldden J. Plateau als 

lesgever "chez lui, jour et heure à fixer ultérieurement" .83 De financiële 

dreiging was voorlopig afgewend. 

J. Plateau had echter gedurende die voorbije jaren ook nog de 

tegenkanting te verwerken gehad van zijn vervanger H. Valerius, die 

zich gedwarsboomd zag in zijn universitaire carrière. H. Valerius was 

nog maar kandidaat in de wetenschappen als hij in 1838 benoemd werd 

tot adjunct-repetitor aan de "Ecole du Génie Civil", met een wedde van 

1.500 fr. Toen hij in 1841 het doctorsdiploma behaalde, vroeg hij een 

weddeverhoging. Hij gaf intussen twee cursussen plus ook nog de 

80 Annales des universités de Be/giqlle. 1852, p. 630. 
81 A.M. Simon-Van der Meersch, François Laurenl hoogleraar. p. 174-175. 
82 ARAB. E.S. (O.P.) 530. 1. Plateau aan miniSIer eh. Rogier. 11 okt. 1848. 
83 J. Plat.eau gaf les aan de studenten van de afdeling "sciences industrieUes". 
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oefeningen van vier andere leergangen. Zijn wedde werd toen 

opgetrokken tot 2000 fr .. 84 In 1844 voorzag H. Valerius ook in de 

vervanging van J. Plateau, een bijkomende taak waarvoor hij "un 

encouragement", in de vorm van een benoeming tot extra-ordinarius, 

verwachtte.85 Die aanvraag bracht beheerder-inspecteur d'Hane in een 

moeilijk parket. Hij moest kost wat kost H. Valerius van een dergelijke 

promotie weghouden, wilde hij de toekomst van J. Plateau niet op de 

helling zetten. Hij raadde de minister aan H. Valerius tot "agrégé" te 

benoemen, een nieuw opgerichte functie waaraan echter geen wedde 

verbonden was.86 

Deze "promotie" beantwoordde vanzelfsprekend niet aan H. Valerius' 

verwachtingen. Hij bleef het hoogleraarschap opeisen.87 Toen hij begin 

1847 ook nog M. Margerin verving - hij kwam zodoende aan 26 uren 

cursus en repetities - begreep ook de beheerder-inspecteur dat de 

toestand onhoudbaar werd. Hij stelde de minister voor H. Valerius tot 

buitengewoon hoogleraar te benoemen voor die cursussen die niet tot 1. 

Plateau's opdracht behoorden.88 Minister B. de Theux antwoordde 

echter dat er dringender benoemingen waren.89 Hij bedoelde 

waarschijnlijk de aanstelling van de 25-jarige M.-L. Dugniolle die de 

plaats van M. Margerin innam. H. Valerius bleef in de kou staan. 

84 ARAB, E.S. (O.F.) 131. H. Valerius aan minister J. B. Nothomb, 20 maart 1842. 
85 Ibid., H. Valerius aan minister J. B. Nothomb, 22 april 1845. 
86 Ibid., 1. B. d'Hane aan minister J. B. Nothomb, 15 juli 1845; ARUG, 4A2/4, doos 5, 
200. K.B. van 25 okt. 1845. 
87 ARAB, E. S. (0. F.) 131. H. Valerius aan de beheerder-inspecteui, 27 dec. 1846. 
88 Ibid., J. B. d'Hane aan minister B. de Theux, 15 jan. 1847. 
89 Ibid., de minister aan de beheerder-inspecteur, jan. 1847. 
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Met de regeringswisseling van 1847 hernam H. Valerius zijn 

campagne. Hij dreigde er zelfs mee op te stappen als hij geen 

genoegdoening kreeg: "si je n'obtiens pas prompte justice, je me ve"ai 

dans la pénible nécessité d'abandonner la carrière de I'enseignement 

comme la plus ingrate des carrières" schreef hij minister eh. Rogier.90 

Hij had immers nog een troef achter de hand: hij studeerde 

geneeskunde. Ook bij die minister vond H. Valerius geen gehoor. Het 

antwoord luidde dat hij geen nieuwe benoemingen overwoog. Hij liet 

wel uitschijnen dat H. Valerius binnenkort kans maakte J. Plateau op te 

volgen want deze zou op pensioen gesteld worden.91 Zoals we reeds 

zagen, heeft J. Plateau dit plan gecounterd door zijn onderwijsfunctie 

te hervatten. H. Valerius kreeg een éénmalige vergoeding van 2.000 

fr .. 92 

In mei 1848 behaalde H. Valerius met de grootste onderscheiding het 

kandidaatsdiploma in de geneeskunde en probeerde hij via die weg 

genoegdoening te krijgen. De voltallige jury pleitte bij de minister voor 

zijn aanstelling, anders, zo zegden zij, zou deze kandidaat de veel 

lucratievere carrière in de geneeskunde beginnen.93 Deze tussenkomst 

wierp vruchten af want de minister gaf L. Alvin, directeur van het 

departement onderwijs, opdracht hem in te lichten over de dossiers 

Plateau-Valerius en hem een oplossing voor te leggen. 

L. Alvin resumeerde de jarenlange conflictueuze situatie als volgt: 

"Cette promotion [van Valerius] était en quelque sorte subordonné à la 

90 Ibid., H. Valerius aan de minister, 4 sept 1847. 
91 Ibid., minister Ch. Rogier aan de beheerder-inspectelD', 12 okt. 1847. 
92 Ibid., 31 dec. 1847. 
93 Ibid., de juryleden aan minister Ch. Rogier, S mei 1848. 
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mise à la retraite de M. Plateau, que M. Ie Ministre annonçait comme 

devant avoir /ieu dans un avenir rapproché. Je ne pense pas que cette 

mesure puisse ~tre prise dans les circonstances actuelles: M. Plateau, 

frapp~ de c~cit~, par suite de son dévouement à la science, ne pouvait 
~tre mis à la retraite sans obtenir, par une loi speciale, une pension 
~gale à son traitement. ( ... ) D'un autre cot~ il est impossible que M. 

Valerius reste dans la position modeste qu'il occupe maintenant et qui 
n 'est pas en rapport avec sa valeur scientifique.''94 

L. Alvin bracht bovendien een oplossing aan die alle partijen 

bevredigde. Hij wees erop dat de wet in de Faculteit van de 

Wetenschappen een maximale bezetting van 11 professoren toestond. 

Te Gent was er dus nog ruimte voor één extra benoeming.95 Deze 

plaats werd in september 1848 aan H. Valerius toegewezen waardoor 

de spanningen tussen hem en J. Plateau automatisch verdwenen.96 

Aangezien deze laatste intussen ook zijn onderwijs-opdracht had 

hervat, waren er van administratieve kant geen bezwaren meer om zijn 

normale wedde van 6.000 fr. uit te betalen. Er kwam ook geen reactie 

toen H. Valerius hem in 1851/52 als lesgever aan de Normaalafdeling 

opvolgde. 

Tien jaar gingen voorbij vooraleer de buitengewone pensioenregeling 

voor J. Plateau nogmaals te berde kwam. In 1862 was A. 

Vandenpeereboom Minister van Binnenlandse Zaken geworden en nam 

94 Ibid., L. Alvin aan minister eh. Rogier, 12 mei 1848. 
95 In feite stond de wet maar de benoeming van 9 hoogleraren toe. Wel was er nog de 
mogelijkheid om in dringende omstandigheden twee extra benoemingen te doen per 
faculteit. 
96 ARUG, 4A2/4, doos 1, 200. K.B. van 11 sept. 1848. 
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de beheerder-inspecteur Ph. De Rote het initiatief "de réguJariser et, en 

m~me temps, d'élever la position de M. Plateau". De motivatie luidde 

dat J. Plateau de vijfjaarlijkse staatsprijs voor de natuurkunde had 

gekregen en tot lid van het "Institut de France" was benoemd. Hij 

vroeg een pensioen aan van 7.000 fr. In de rand van Ph. De Rotes brief 

noteerde een ambtenaar dat het advies van de rector gewenst was, wat 

heel ongebruikelijk was.97 In de meeste gevallen won men alleen de 

mening in van de beheerder-inspecteur, de afgevaardigde van het 

ministerie op de universiteit 

Aangezien deze rector niet alleen een spilfiguur was bij Plateau's 

pensioenregeling maar in het verdere verhaal nog herhaalde malen zal 

opduiken, blijven we even bij dit personage stilstaan. 

J. Roulez, hoogleraar in de Griekse en Romeinse oudheid, heeft 

gedurende vele jaren zijn stempel gedrukt op het universitair beleid. Hij 

was rector in 1846/1847 en tussen 1857 en 1863. Het volgende 

decennium bekleedde hij de belangrijke functie van beheerder

inspecteur. Men beschreef hem als "un recteur et administrateur hors 
pair". Volgens A. Wagener behandelde hij alle vraagstukken "avec Ie 
soin Ie plus scrupuleux et l'impartialité la plus rigoureuse".98 Zijn 

talrijke brieven getuigen van dossierkennis, angstvallige zin voor 

rechtvaardigheid en een scrupuleuze naleving van de wet. Hij bleek ook 

in goede verstandhouding te staan met de ministeriële administratie en 

het is wellicht daarom dat zij, bij de behandeling van J. Plateau's 

pensioenregeling, ook J. Roulez' advies inwonnen. 

97 ARAB, H. O. (0. P.) 127. Ph. De Rote aan de minister, 22 aug. 1862. 
98 A. Wagener, No/iee néerologique sur M. Roulez. p. 143. 
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J. Roulez gaf eerst de indruk het voorstel te zullen steunen: "Je ne puls 

qu'appuyer de toutes mesforces votre proposition" liet hij de minister 

via de beheerder-inspecteur weten. Hij had evenwel toch bezwaren, nl.: 

"Dans trois ans, M. Plateau, comme ses coll~ges nommls avec lui en 

1835, aura Ie droit de réclamer I'éméritat. Ceux d'entr'eux qui apr~s 

trente annles de services réels rendus à I'enseignement public et peut

~tre aussi à la science voudront user de leur droit, ve"ont leur position 

pécuniaire amoindrie; celle de M. Plateau, traitl jusqu'ici à I'lgal d'eux, 

malgrll'absence de services dans I'enseignement sera au contraire 

rendue meilleure" en hij besloot: "[1 y a là quelque chose qui parait peu 

conforme à I'équitl". Hij sprak zelfs over "une tMrogation tMguisle de 

la loi sur les pensions". Verder wees hij nog op een paar onnauw

keurigheden in Ph. De Rotes aanvraag. In de Annuaire de l'Académie 

de France had hij gevonden dat J. Plateau geen lid was van het 

genootschap maar correspondent, terwijl er, zo voegde hij er aan toe, 

twee plaatsen van "associé" vacant waren.99 

De verstandhouding tussen 1. Roulez en de administratie, in casu C. F. 

Thiery, komt goed tot uiting in de toelichtingen, die hij ten behoeve 

van de minister, bij het rapport voegde: 'Tout en ayant I'air d'appuyer 

chaudement la proposition" schreef de administratieve verantwoorde

lijke aan de minister," iI [Roulez] la combat aufond d'une mani~re 

sérieuse. Je prie M. Ie Ministre de bien lire ce rapport, et iI ve"a qu'i/ y 

a là d'autres motifs d'ajournement dont iI était inutile de parier dans 

notre projet de lettre". Diezelfde persoon had immers ook reeds het 

99 ARUG, 4A214, doos 19,200.1. Roulez aan de beheerder-inspecteur, s.d. 
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negatieve antwoord van de minister aan de beheerder-inspecteur 

opgesteld.100 De speciale wet is er dus niet gekomen. J. Plateau maakte 

in 1865 geen gebruik van de door J. Roulez geopperde mogelijkheid 

om na 30 jaar dienst met emeritaat te gaan. De enige plausibele 

verklaring is o.i. de eraan verbonden lagere pensioenvergoeding. Het 

status quo bleef dus gehandhaafd tot J. Plateau in 1871, op zijn 70ste, 

met emeritaat ging en als pensioen zijn volledige jaarwedde kon 

behouden. 101 

Toch kunnen we stellen dat J. Plateau's positie een unicum was. 

Slechts één van zijn collega's, met name A. Lamarle, zal in 1867 het 

geval J. Plateau als precedent inroepen, maar werd door de directeur

generaal van het ministerieel departement, C. F. Thiery, terechtgewe

zen, omdat hij afbreuk deed aan de collegialiteit van het Gentse 

professorencorps ten overstaan van hun zwaar getroffen ambtgenoot: 

" ... iJ [Lamarle] demande d'être maintenu enfonction, en se prévalant 

de l'exemple de M. Ie professeur Plateau. C'est la première fois que, 

pour être maintenu en activité, quoique malade, on s'appuie sur Ie 
précédent posé enfaveur de M. Plateau; personne jusqu'ici ne l'avait 

invoqué, parcequ'iJ a toujours été généralement admis dans Ie corps 

professoral que la position exceptionellement favorable, faite à ce 

professeur, ne saurait fonner un précédent" .102 

100 ARAB, H. O. (0. F.) 127. C. F. Thiery aan minister A. Vandenpeereboom, 26 nov. 
1862. 
101 Ibid., 1. Plateau aan minister O. Kervyn de Lettenhove, 25 sept"1871; ARUG, 
4A2/4, doos 24, 200. K.B. van 17 okt. 1871. 
102 ARAB, E. S. (0. F.) 514. C. F. Thiery aan minister E. Pirmez, 22 maart 1870. 
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2. Félix Plateau en Gustave Van der Mensbrugghe 

Zoals reeds aangestipt werd in de inleiding heeft 1. Plateau een grote 

rol gespeeld in de carrière van zijn zoon en zijn schoonzoon. Hij 

deelde niet alleen hun hoop en verwachtingen, hij legde ook al zijn 

gewicht in de schaal opdat zij aan de Gentse universiteit benoemd 

werden. Hoewel beide dossiers bijna gelijktijdig in behandeling waren, 

zou zijn zoon op twee jaar tijd benoemd worden, terwijl zijn 

schoonzoon bijna 20 jaar moest wachten. 

Félix Plateau 

Félix Plateau promoveerde in 1865 op 24-jarige leeftijd tot doctor in de 

natuurwetenschappen. Blijkbaar vond hij niet onmiddellijk een 

geschikte baan want hij bleef gedurende twee jaar thuis, hielp zijn vader 

en publiceerde een aantal artikels. 

In 1867 liepen er geruchten over bepaalde verschuivingen van 

leeropdrachten aan de Gentse universiteit. De goed geïnformeerde 

familie Plateau zette de nodige stappen. Félix bracht een bezoek aan de 

directeur van het onderwijsdepartement, C. F. Thiery, die hem 

aanraadde een speciaal doctoraat af te leggen. 1. Plateau, van zijn kant, 

nam schriftelijk contact met dezelfde ambtenaar: "Si je suis bien infor

mé. iJ est possible que Monsieur Ie Ministre [A. Vandepeereboom] 

revienne sur la décision relative au cours de pathologie interne de 

I'Université de Gand, et que ce cours soit définitivement donné à M. Ie 

professeur Boddaert; dans ce cas. Ie cours de zoologie deviendrait 

43 



vacant, et vous n'ignorez pas que monfils, Pélix Plateau, eroit avoir 

des titres suffisants pour demander à ~tre chargé provisoirement de ce 

dernier cours".103 R. Boddaert, voegde bij deze brief een korte nota 

waarin hij de wetenschappelijke verdiensten van de kandidaat 

onderstreepte. Een ambtenaar noteerde in de rand "tenir à portée". De 

eerste stap was gezet. 

Half mei 1868 legde F. Plateau, zoals hem was aangeraden, de eerste 

twee proeven van het speciaal doctoraat in de zoölogie af. De derde en 

laatste proef, een publieke les, volgde in het begin van het academiejaar 

1868/69.104 Félix was intussen benoemd tot leraar wetenschappen aan 

het Atheneum te Brugge. In december kreeg hij nog een aanstelling in 

de Normaalschool van diezelfde stad. lOS 

De gelegenheid om naar het universitair onderwijs over te stappen deed 

zich vrij vlug voor. In 1870 vroeg eh. Poelman, titularis van de 

vergelijkende fysiologie en anatomie, een jaar ziekteverlof aan. Op 

voorstel van beheerder-inspecteur J. Roulez werd de cursus fysiologie 

aan R. Boddaert overgedragen en zoals verwacht, koppelde deze aan 

zijn aanvaarding de voorwaarde ontlast te worden van de zoölogie. 

De weg lag nu open voor F. Plateau. J. Roulez, wetend dat minister O. 

Kervyn de Lettenhove J. Plateau's zoon al op het oog had, opperde 

geen bezwaren. Hij suggereerde alleen maar de kandidaat "provisoire-

103 ARAB, E. S. (0. F.) 127. J. Plateau aan C. F. Thiery, 17 sept. 1867. 
104 ARUG, 6Cl/1. Zittingen van 15 mei, 25 mei en S nov. 1868. Op de eerste zitting 
beoordeelde men het proefschrift ''Etude SUf la Parthenogénèse"; op 25 mei onderging F. 
Plateau de mondelinge proef en op S nov. hield hij een openbare les met als thema: 
"Traiter de l'influence de la domestication SUf les espèces au point de vue de la philoso
phie zoologique". 
105 ARUG, 4A3/1. 
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ment et à titre d'essai" aan te stellen, wat herhaaldelijk gebeurde bij een 

debuterend lesgever. Hij wees er verder op dat aan deze benoeming 

slechts een vergoeding gekoppeld was van 2.000 fr. maar dat de 

kandidaat hem verzekerd had dat: "pour entrer dans I'enseignement 
supérieur, iI subirait sans regret une diminution de son revenu" .106 

Op 30 september 1870 kreeg F. Plateau de cursussen dierkunde en 

vergelijkende anatomie toegewezen en het jaar daarop benoemde de 

minister hem tot buitengewoon hoogleraar.107 J. Plateau was hem 

bijzonder dankbaar: "Je garde monfils près de moi, iI sera I'appui et la 
consolation de ma vieillesse" .IOS 

Gustave Van der Mensbrugghe 

Het verhaal van de toekomstige schoonzoon van J. Plateau startte reeds 

in 1858, toen hij net afgestudeerd was als doctor in de wis- en 

natuurkunde. Op dat ogenblik konden er in de Faculteit van de 

Wetenschappen drie nieuwe repetitoren aan de slag: nl. Th. Swarts, D. 

Rottier en eh. Jacobs. Als die laatste plots overlijdt, kreeg G. Van der 

Mensbrugghe. geheel onverwacht. die plaats aangeboden.109 Het repe

titorschap was wel niet hoog gehonoreerd. slechts 1.000 fr. per jaar. 

maar bood toch een springplank om hogerop te geraken. tenminste als 

106 ARAB, E.S. (O.P.) 127. J. Roulez aan de minister, 23 sept. 1870. 
107 ARUG, 4A214, doos 23, 200; doos 24, 200. K.B. van 29 sept. 1871. 
lOS ARAB, E.S. (O.P) 127. J. Plateau aan minister O. Kervyn de Lettenhove, 14 okt. 
1871. 
109 ARAB, E.S. (O.P.) 629. Ph. De Rote aan minister eh. Rogier, 24 sept. 1858, 6 sept. 
1859. M.B. 27 sept. 1859. 
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er zich vacatures voordeden. In 1865, na 7 jaar repetitorschap, dacht 

G. Van der Mensbrugghe zijn kans te kunnen wagen. Hij solliciteerde 

echter niet te Gent, maar te Luik. IIO Bij het overlijden van J. 

Timmennans, had de Gentse universiteit aan Luik haar voonnalige 

hoogleraar. M. Schaar. teruggevraagd. U1 Toen G. Van der 

Mensbrugghe zag dat hij in Gent geen kans maakte, beproefde hij zijn 

geluk te Luik, als een mogelijke opvolger van M. Schaar. 

Het bleek een verkeerde zet. De reden lag voor de hand, zoals uit het 

antwoord van de Luikse rector bleek: "si /'on jugeait /'auteur de la 

requête suffisant pour rem placer M. Schaar à /'Université de U~ge, iI 
devait ~tre suffisant aussi pour Ie remplacement à Gand" .112 

Twee jaar later overleed de naar Gent overgekomen M. Schaar en 

kwamen er zes kandidaten op de open plaats af, onder wie G. Van der 

Mensbrugghe. 113 Beheerder-inspecteur J. Roulez vroeg de studie

inspecteur F. Dauge om advies. Het betrof immers een cursus in de 

ingenieursschool. Die steunde atheneumleraar V. Falisse en wat betreft 

G. Van der Mensbrugghe merkte hij op dat deze postulant meer 

geschikt was voor een cursus in de richting natuurkunde. 11 4 

Uiteindelijk zou geen enkele van de opgekomen kandidaten 

weerhouden worden, want de plaats werd toegewezen aan P. 

110 ARAB, E.S. (D.P.) 134. G. Van der Mensbrugghe aan minister A. Vandenpeereboom, 
8 jan. 1865. 
III M. Schaar, de laureaat van de universitaire wedstrijd werd in 1842 repetitor aan de 
RUG. Benoemd in 1854 tot hoogleraar ,verliet hij, in 1857, om gezondheidsredenen 
de instelling. Hij vestigde zich en cb;eerde te Luik tot 1865 . 
112 ARAB, E. S. (0. F.), 134. F. Kupfferschlaeger aan de beheerder-inspecteur, 23 jan. 
1865 . 
113 Ibid., G. Van der Mensbrugghe aan minister A. Vandenpeereboom, 7 mei 1867. 
114 ARAB, E. S. (0. F.) 639. F. Dauge aan de beheerder-inspecteur, 20 juni 1867. 

46 



Mansion, die door M. Schaar in 1865 was naar voren geschoven als 

repetitor en die tevens een pupil was van J. Roulez.115 

Vijf jaar zouden nog eens voorbij gaan vooraleer een volgende stap 

werd gezet. Inmiddels was er veel veranderd in het gezin Plateau. 

J oseph was in 1871 emeritus geworden. Zijn financiële bekom

mernissen behoorden voorgoed tot het verleden. In hetzelfde jaar kreeg 

zijn zoon Félix zijn aanstelling tot buitengewoon hoogleraar waardoor 

ook zijn toekomst verzekerd was. Voor G. Van der Mensbrugghe 

echter, in 1871 gehuwd met J. Plateau's dochter Alice, zagen de 

vooruitzichten er niet zo rooskleurig uit.116 Hij was, na 14 jaar, nog 

steeds repetitor. De cursus natuurkunde, waarin hij het meest kans had 

benoemd te worden, was bezet door H. Valerius en andere geschikte 

vacatures bleven uit. 

De familie Plateau besloot daar iets aan te doen. J. Plateau ging praten 

met H. Valerius en vroeg hem een gedeelte van zijn cursussen af te 

staan ten voordele van zijn schoonzoon, een verzoek waarop H. 

Valerius mondeling inging. Aangezien H. Valerius echter juist op het 

punt stond een weddeverhoging van 1.000 fr. te bekomen, wilde hij 

eerst van de regering de verzekering krijgen dat hij, bij suppleantie, 

115 In 1865 had J. Roulez reeds over deze student het volgende te kennen gegeven :"M. 
Schom a je1é les yeux pour ces fonctions [repetitor] SUT Ie sieur Paul Mansion, professeur 
agregé de l'enseignemml moyen du degri supirieur actuellemenl élève du doctorat en 
sciences physiques et mathimatiques à l'Unjversjté de Gand ( ... J. M. Mansion est 
considéré comme un jeune homme d'avenir, qui stra un JOUT digne d'occuper une chaire 
universitaire". Hij voegde er ook aan toe: "il serait de bonne administrat;on de peupler 
ces postes secondaires de perSOMeS douées defacultés et d'une aptitude peu commune 
parmi les quelles Ie corps professoral puisse se recrUler unjour, plutÓl que de confier à des 
médiocrjtés, à la hcmteur de I'emplo; acluel maïs q!li plus tord éleveront de grandes 
prétenJions el parviendronJ peUl-être à s'imposer forcemenJ". ARAB, E.S. (O.P.) 124. J. 
Roulez aan minister A. Vandenpeereboom. 13 nov. 1865. 
116 G. Van der Mensbrugghe was op 18 juli 1811 gehuwd met Aliee Plateau. 
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geen financieel verlies zou lijden. Hij lichtte daarom de beheerder

inspecteur J. Roulez in over de ganse zaak. 117 J. Plateau, in de 

overtuiging dat H. Valerius zijn aanvraag tot ontlasting reeds had 

ingediend, richtte een persoonlijk schrijven aan minister J. B. Delcour. 

Die brief moest "sans delai" en "en mains propres" afgegeven worden. 

Daarin verzocht hij de minister die cursussen, waarvoor H. Valerius 

suppleantie had aangevraagd, aan zijn schoonzoon te geven.118 

Ondanks het persoonlijk karakter van Plateau's brief belandde hij door 

de bemiddeling van een ministerieel ambtenaar eveneens bij J. Roulez, 

die ontzet reageerde. Hij laakte vooral het gedrag van J. Plateau: "L'an 

passé M. Plateau est intervenu auprès de votre lumorable prétMcesseur 
et a obtenu de lui que sonfilsfilt nommé professeur extraordinaire, une 

année au moins avant I'époque ou cette nomination eQt eu lieu, d'après 

la marche régu/ière des choses. Aujourd'hui, iI vous adresse la lettre 

personnelle ci-jointe pour solliciter de votre bienveillance une nouvelle 

faveur, cette fois au profit de son gendre". Verder wees hij er de 

minister op dat H. Valerius helemaal niet in de noodzaak verkeerde 

ontlast te worden en dat G. Van der Mensbrugghe alleen uit was op 

geldgewin.119 

Blijkbaar was J. Roulez niet de enige die informatie toegespeeld kreeg. 

Ook de familie Plateau bleek onmiddellijk op de hoogte te zijn van 

Roulez' reactie want de dag nadien verzekerde G. Van der 

117 ARAB, E. S. (0. F.) 134. H. Valerius aan de beheerder-inspecteur, 8 mei 1872. 
118 Ibid., J. Plateau aan de minister, 9 sept. 1872. 
119 ARUG, 4A2/4, doos 24, 200. J. Roulez aan minister J. B. Delcour, 19 sept. 1872. 
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Mensbrugghe aan 1. Roulez dat hij de cursus gratis zou geven.120 Ook 

J. Plateau schreef in dezelfde zin. J. Roulez repliceerde: "qu'i/ en 
réclamera Ie prix aussitot qu'i/ se trouvera de I'argent disponible" .121 

Het dossier van de eventuele ontlasting bevond zich op dat ogenblik in 

een cruciale fase. Veel hing af van de minister, maar ook van de 

bevoegde ambtenaar van het departement van onderwijs. nl. de 

directeur-generaal C. F. Thiery, en de directeur J. G. Rensing. Ook zij 

kwamen onder druk te staan. 

A. Clavareau, de broer van J. Plateau's echtgenote en departements

hoofd van het Ministerie van Financiën, maande zijn collega's aan de 

benoeming van G. Van der Mensbrugghe rond te maken. In een tweede 

missive onthulde hij dat er achter de schennen ook reeds naar de nodige 

fondsen was gezocht. "On m'assure" schreef diezelfde A. Clavareau, 

"que M. Lentz, cédant enfin aux so/licitations de Van der Mensbrugghe 

a demandé son éméritat. S'iI en est ainsi, Fai I'espoir qu'ayant des 

fonds disponibJes, vous voudriez bien proposer une indemnité 

immédiate enfaveur de M. Van der Mensbrugghe, qui sera chargé du 
cours de physique mathématique". 122 

120 ARAB, E. S. (0. F.) 134. G. Van der Mensbrugghe aan J. Roulez, 20 sept. 1872. Op 
28 sept. richtte hij een identiek schrijven aan C. F. Thiery en op 30 sept. stelde J. Plateau 
de minister op de hoogte. 
121 Ibid., J. Roulez aan minister 1. B. Delcour. 20 sept. 1872. 
122 Ibid.. A. Clavareau aan C. F. Thiery. 30 sept. 1872 en 3 okt 1872. De Luxemburger 
P. Lentz had net zoals J. Plateau na de Belgische omwenteling les gegeven aan het 
Gaggia-instituut. In 1832 kwam h.ij naar de RUG. Ander opmerkelijk detail: Joseph en 
Féllit Plateau. Gustave Van der Mensbrugghe, E. Manderlier. P. Lentz, J. Roulez woonden 
allen op het Casinoplein te Gent. 
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Op 5 oktober 1872 viel de beslissing: G. Van der Mensbrugghe kreeg 

de toestemming de cursus "physique mathérnatique" voor 1 jaar te 

suppleren. Hij kreeg er evenwel geen vergoeding voor, hoewel Lentz 

op 31 oktober emeritus werd.I 23 J. Plateau dankte de minister in 

volgende bewoordingen: "Vous n'avez qu'a vous applaudir de cette 

mesure, elle recompense les ejJorts et les succès d'un homme de talent 

et elle encouragera les jeunes gens qui se destinent aux sciences 

mathématiques et physiques, en montrant que ceux qui s'y distinguent 

peuvent amver à des positions honorables". 124 

De gehele toedracht van de zaak had echter heel wat mensen ontstemd. 

In de eerste plaats was er J. Roulez, die deze praktijken achter de 

schermen verafschuwde. Op zijn indulgentie moest G. Van der 

Mensbrugghe niet meer rekenen. Ook de topambtenaren van het 

ministerie waren gepikeerd Zij laakten vooral 1. Plateau's interventies: 

"Voilà comment" schreef J. G. Rensing aan zijn collega C. F. Thiery, 

"des influences i"égulières et indiscrètes telles que cel/es de M. Plateau 

père, par exemple, causeront toujours des emba"os à I'administration 

centrale, quand elle manquera de fermeté pour ne pas y céder. Inter 

Nos" .125 Er was nog iemand die zich gedupeerd voelde: H. Valerius. 

Hij was wel gesuppleerd, maar had zijn weddeverhoging nog niet 

verkregen. Hij vormde nog de grootste bedreiging voor G. Van der 

Mensbrugghe, want hij schreef de minister volgend bezwaarschrift: 

"J'ai !ieu de regretter bien vivement d'avoir cédé aux pressantes 

sollicitations de M. Plateau". Hij vroeg "une marque quelconque et 

123 ARUG, 4A214, doos 25, 200. 
124 ARAB, E.S. (O.F.) 134. J. Plateau aan minister J. B. Delcour, 8 okt 1872. 
125 Ibid., 1. G. Rensing aan C. F. Thiery. 11 okt. 1872. 
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publique de votre bienveillance , par exemple, en m'accordant les cinq 

cents francs encore disponibles" zoniet "i! ne me resterait, qu'a vous 

prier de considérer ma renonciation comme non avenue". 126 

Alhoewel J. Roulez stelling had genomen tegen G. Van der 

Mensbrugghe, zou hij H. Valerius niet steunen in zijn financiële 

aspiraties. Hij antwoordde laconiek dat "Ia loi ne nous pennet pas 
d'accorder une somme de moins de millefrancs". 127 

Het einde van het academiejaar 1872n3 werd door iedereen met 

spanning afgewacht: H. Valerius met het oog op de financiële 

tegemoetkoming, G. Van der Mensbrugghe met het oog op zijn 

heraanstelling. In mei 1873 polste G. Van der Mensbrugghe de 

ministeriële administratie aangaande een vergoeding voor de voorbije 

suppleantie. De directeur C. F. Thiery was daar inmiddels opgevolgd 

door J. Sauveur die het dossier helemaal niet kende en infonnatie 

inwon bij zijn naaste medewerker J. G. Rensing: "i! a été entendu, 

parait-il, qu'il [Van der Mensbrugghe] recevrait de ce chef [als 

suppleant] une indemnité. Quel en sera Ie montant?" J. G. Rensing 

antwoordde onthutst dat er helemaal niets voorzien was, maakte hem 

het volledige dossier over, er in een nota aan toevoegend: "vous verrez 

qu'aucun engagement n'a été pris. Vous verrez aussi que d'ennuis 

cette affaire a causés à I'administration centrale". 128 

126 Ibid., H. Valerius aan minister J. B. Delcour, 7 okt. 1872. 
127 ARUG, 4A2/4, doos 24, 200. J. Roulez aan minister J. B. Delcour, 22 okt. 1872. 
128 ARAB, B.S. (Q.P.) 134. J. Sauveur aan J. G. Rensing. J. G. Rensing aan 1. Sauveur. 2 
mei 1873. J. G. Rensing was sedert 1845 bureelhoofd op hel ministerieel departement 
hoger onderwijs. Hij bleef nog actief tot 1874 als ere-directeur in dezelfde administta
tieve dienst. J. Sauveur was sedert 1858 als bureelhoofd werkzaam op het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (gemeentelijk wegennet en hygiëne); in 1868 werd hij de kabinets
chef en persoonlijke secretaris van minister E. Pirmez en in 1873 directeur-generaal van 
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Ongemerkt was net voor de vakantie het door de Faculteit van de 

Wetenschappen opgestelde programma voor 1873n4, door de 

academieraad en het ministerie goedgekeurd. G. Van der Mensbrugghe 

stond erin vermeld als plaatsvervanger van H. Valerius. Wanneer men 

in september 18731. Roulez om advies vroeg, stond hij dus voor een 

voldongen feit en kon hij alleen het fmanciële aspect nog aanvechten. 

Hij gaf het ministerie de volgende, niet misverstane hint: "/1 faudrait 

donc en renouvelant son mandat cette année lui allouer d'avance 

l'indemnité et comme il est trés probable qu'il nyaura pas d'auditeurs 

pour ce cours, il serait rénuméré pour un travail qu'il ne ferait pas". Hij 

verzette zich echter niet tegen een vergoeding van 1.000 fr. voor het 

afgelopen jaar,129 J. Sauveur was intussen ook benaderd geworden 

door de pas benoemde kabinetschef van minister eh. Delcour, E. 

Béco, die hem de volgende opdracht gaf: "on désire que la commission 
de eet agent soit renouvellée".130 G. Van der Mensbrugghe kreeg zijn 

herbenoeming en de vergoeding voor geleverde prestaties maar ook de 

volgende waarschuwing:"il doit ~tre entendu qu'aucune indemnité ne 

lui serait accordée s'il ne se présentait point d'élèves pour suivre ses 

leçons" .131 

We schrijven 29 sept. 1874 als G. Van der Mensbrugghe zijn aanvraag 

voor een volgend mandaat opnieuw indiende en meldde dat hij het 

de afdeling openbaar onderwijs. Onder minister P. Van Humbeéck is J. Sauveur algemeen 
secretaris van het nieuwe Ministerie van Openbaar Onderwijs. 
129 Ibid., J. Roulez aan minister J. B. Delcour, 6 sept. 1873. 
130 Ibid., E. Béco aan de directeur-generaal, 18 sept. 1873. 
E. Béco, in 1872 bureelhoofd van het kabinet van de minister 1. B. Delcour werd in 1873 
zijn kabinetschef in de plaats van 1. Sauveur. 
131 Ibid., de minister aan de beheerder-inspecteur, 5 nov. 1873. 
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afgelopen academiejaar drie studenten had. 132 Dezelfde dag schreef 

ook J. Plateau aan minister 1. B. Delcour en wees hem op de intrieste 

toestand waarin zijn schoonzoon verkeerde. Na 16 jaar was hij nog 

steeds repetitor, zijn toekomst werd geblokkeerd door H. Valerius, die 

weigerde zijn cursussen af te staan indien hij zijn financiële 

tegemoetkoming niet kreeg. 133 

Gewoontegetrouw werd het advies van de beheerder-inspecteur 

ingewonnen. In Gent was echter een belangrijke wisseling gebeurd. J. 

Roulez, in 1873 emeritus geworden, was vervangen door F. de 

Kemmeter. Deze kwam in verband met de zaak Van der Mensbrugghe 

van de decaan van de Faculteit van de Wetenschappen te weten dat de 

drie studenten, waarvan hierboven sprake, in feite vrije leerlingen 

waren. Ook hij stak zijn verontwaardiging niet onder stoelen of 

banken. "Le gouvernement veut-il se mettre en dépense pour faire 

donner un cours institué par la loi pour les aspirants au doctorat en 

sciences physiques et mathématiques et conflé a un professeur nommé 

ad hoc, par un mandataire spécial et ce dans l'intér~t d'auditeurs 

li11uJ.?" vroeg hij aan zijn Brusselse meerderen. l34 

Voor G. Van der Mensbrugghe kwam het er nu op aan zo vlug 

mogelijk "echte" studenten te vinden. Eind oktober 1874 ontvouwde hij 

op de faculteitsraad zijn plan. Hij diende nl. een voorstel in tot 

oprichting van een facultatieve cursus wiskundige fysica voor de inge

nieurs, de enige richting binnen de Faculteit van de Wetenschappen die 

132 Ibid., G. Van der Mensbrugghe aan minister J. B. Delcour, 29-sept. 1874. 
133 Ibid., J. Plateau aan de minister, 29 sept. 1874. 
134lbid., F. de Kemmeter aan minister 1. B. Delcour, 16 okt. 1874. 
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over een groot aantal studenten beschikte. De faculteit reageerde 

gunstig. 135 

G. Van der Mensbrugghe was ditmaal echter te ver gegaan. Om zijn 

zaak te forceren had hij, het advies van de studie-inspecteur en 

beheerder-inspecteur negerend, zijn collega's ingeschakeld. Het verdict 

van F. de Kemmeter was dan ook vernietigend. Hij bezorgde het 

ministerie een lijvig rapport over de onzin van facultatieve cursussen. 

Hij gaf echter vooral af op de manier waarop G. Van der Mensbrugghe 

de faculteitsraad voor eigen doeleinden had gebruikt: "Cet avis a été 

sollicité directement par M. Van der Mensbrugghe lui-mème. J'estime 

qu'i! n'a d'autre valeur que celle d'une recommandation que ce corps a 

cru ne pouvoir refuser acelui qui Ie sollicitait dans son intérit personnel 
et qui était présent à la réunion" en hij besloot "je conc/us formellement 

contre la demande".136 Het ministerie volgde F. de Kemmeters 

richtlijn. Vaneen facultatieve cursus kwam niets in huis. 

In mei 1875 herbegon de hele affaire. Het zag er somber uit voor G. 

Van der Mensbrugghe, want hij moest toegeven dat er het afgelopen 

jaar geen studenten voor zijn cursus waren geweest J. Plateau had 

echter beter nieuws te melden. H. Valerius had er eindelijk in 

toegestemd zijn cursus af te staan (hij had intussen een 

weddeverhoging van 1.000 fr. gekregen). Niets stond nu, volgens J. 

Plateau, de benoeming van zijn schoonzoon nog in de weg. 137 Zij 

waren F. de Kemmeter vergeten, niet alleen een sleutelfiguur, maar ook 

135 ARUG, 6Cl/l. Zitting van 30 okt. 1874. De decaan was Fr. Donny. 
136 ARAB. E. S. (0. F.) 134. F. de Kemmeter aan minister J. B. Delcour, 20 nov. en 26 
nov. 1874. 
137 Ibid., J. Plateau aan de directeur-generaal. 30 mei 1875. 
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een tegenspeler van fonnaat Hij bleek onvennurwbaar. Een definitieve 

aanstelling, zo voerde hij aan, was onmogelijk, ten eerste omdat de 

faculteit al een maximum aantal hoogleraren bezat, ten tweede omdat H. 

Valerius kerngezond was en dus niet hoefde vervangen te worden en 

ten derde omdat het algemeen belang van de RUG niet werd gediend. 

Het ministerie had, volgens hem, aan G. Van der Mensbrugghe steeds 

een persoonlijke genoegdoening gegeven. Zijn conclusie luidde eens te 

meer: een verlenging van het mandaat om het ministerie ter wille te zijn. 

maar geen vergoeding bij afwezigheid van studenten.138 

Op het ministerie diepte men zelfs nog G. Van der Mensbrugghe's 

verklaring uit 1872 op om hun negatief antwoord te ondersteunen. "Cet 

honorabie répétiteur", schreef J. Sauveur in naam van minister J. B. 

Delcour "semble perdre compMtement de vue sa requête du 28 

septembre 1872, aussi conçue - je soussigné déc/are solliciter lafaveur 

de donner sans rétribution Ie cours de ... ", De ministeriële beslissing die 

er op volgde was als het ware gedicteerd door F. de Kemmeter "je 

consens à ce que M. Van der Mensbrugghe supplée encore M.Valerius 

cette année ( ... ) mais je ne m'engage nullement à maintenir eet état 

provisoire I'année prochaine, aucune considération d'intérit public ne 
semble Ie justifier". 139 Het hoogleraarschap was blijkbaar niet voor G. 

Van der Mensbrugghe weggelegd. 

De zaak kreeg in de loop van 1876 een totaal andere wending, doordat 

de wettelijke omstandigheden veranderden. De wet van 20 mei 1876 op 

de academische graden, die de examenstof gevoelig uitbreidde, bood 

138 Ibid., F. de Kemmeter aan minister 1. B. Delcour, 27 sept 1875. 
139 Ibid., de minister aan de beheerder-inspecteur, 6 okt. 1875. 
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nieuwe perspectieven. Niet minder dan drie sollicitatiebrieven van G. 

Van der Mensbrugghe vertrokken richting ministerie met de vraag 

benoemd te worden voor ''physique mathématique générale, physique 
mathématique approfondi" en "mécanique céleste".140 J. Plateau 

trachtte F. de Kemmeter te overreden met het argument:" Quel est Ie 

jeune hamme qui voudra se faire recevoir docteur dans cette partie 

[sciences physiques] en voyant qu'on laisse végéter si longtemps dans 
une position inférieure un hamme qui afait ses preuves"}41 

Nu alle wettelijke voorwaarden vervuld waren, zag ook F. de 

Kemmeter geen hinderpaal meer om G. Van der Mensbrugghe aan te 

bevelen voor een vaste benoeming tot buitengewoon hoogleraar. Hij 

voegde er zelfs aan toe "iI me reste à ajouter que Ie pétitionnaire se 

recommande par la modération de ses opinions et par une vie très 
laborieuse"}42 Op 30 okt 1876 werd de benoeming getekend 143 

3. J. Plateau emeritus en publicist 

Zoals we reeds in het vorige hoofdstuk zagen bleef J. Plateau na zijn 

emeritaat in contact met zijn vroegere werkgever, het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Hij klopte echter voor nog een andere zaak bij 

hem aan. In 1872 had J. Plateau de intentie de elf verschillende 

140 Ibid., G. Van der Mensbrugghe aan minister J. B. Delcour, 25 aug. 1876,30 sept 
1876 en 15 okt. 1876. 
141 Ibid., J. Plateau aan de beheerder-inspecteur, 23 sept 1876. 
142 Ibid., F. de Kemmeter aan minister J. B. Delcour, 27 sept. 1876. 
143 ARUG, 4A214, doos 28, 200. 
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artikels, die tussen 1843 en 1868 in de "Recueil de l'Académie de 

Belgique" verschenen waren, te bundelen in één volume. Omdat het 

drukken van een dergelijk: boek ver boven zijn financiële mogelijkheden 

ging, vroeg hij in dec. 1872 aan het Ministerie een subsidie van 4.500 

fr . .144 

Hoewel J. Plateau reeds emeritus was, vroeg minister J. B. Delcour het 

advies van de beheerder-inspecteur. J. Roulez, die nog maar net te 

maken had gehad met de hand- en spandiensten ten voordele van G. 

Van der Mensbrugghe, en zich ook nog de loopbaangeschiedenis van 

J. Plateau goed herinnerde, antwoordde geïrriteerd: "L'honorable 

professeur a consacr~ à des recherches de physique les longs loisirs 

que lui a donn~s un cong~, qui s'est prolong~ pendant un quart de 

sièc/e". Hij wees er de minister op dat J. Plateau, als auteur, steeds 100 

overdrukken had ontvangen, die hij naar believen had kunnen 

weggeven of verkopen. Daarenboven hadden, steeds volgens J. 

Roulez, zijn publikaties hem 10.000 fr. opgebracht aangezien zij 

tweemaal bekroond waren met de vijfjaarlijkse staatsprijs. En ten slotte 

oordeelde J. Roulez dat men de ene emeritus geen geschenken mocht 

geven, terwijl men die aan de andere weigerde. 145 Op basis van dat 

rapport sprak ook directeur-generaal C. F. Thiery zich negatief uit. 

"Complètement inadmissible", schreef hij.146 Via J. Sauveur, 

kabinetschef van minister Ch. Delcour, werd de aanvraag doorge

zonden naar de directie van Schone Kunsten, Letteren & Weten-

144 ARAB, E.S. (D.F.) 127. J. Plateau aan minister J. B. Delcour, 27 nov. 1872. 
145 Ibid., J. Roulez aan de minister, 10 dec. 1872. Een subsidie was eveneens geweigerd 
geworden aan A. Burggraeve. 
146 Ibid., C. F. Thiery aan de minister, 13 dec. 1872. 
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schappen, waar L. Bellefroid een financiële tussenkomst 

goedkeurde. 147 

Vier jaar later klopte J. Plateau nogmaals aan bij het ministerie. De 

tegemoetkoming van 1.600 fr. die hij in 1872 ontving was 

onvoldoende gebleken; de verkoop had slechts 1.378 fr. opgebracht 

terwijl de kostprijs 4.451 fr. had bedragen.148 F. de Kemmeter greep 

naar dezelfde tegenargumenten als zijn voorganger. Hij voegde er nog 

aan toe: "L'ouvrage n'est que la reproduction mals plus méthodique des 

études précitées connues du public ( ... ) iI résulte que Ie gouvernement 

s'est montré plein d'humanité et de générosité pour Ie pétitionnaire".149 

Voor een tweede maal werd de aanvraag doorgespeeld naar de afdeling 

voor Schone Kunsten, Letteren en Wetenschappen. J. Sauveur spelde 

op de brief een korte nota met volgende woorden: "Je suis d'avis de 

recommander vivement la requête ... Mr. Plateau est une des gloires 

scientifiques du pays".150 

147 Ibid., J. G. Rensing aan C. F. Thiery, 23 dec. 1872. De toenmalige directeur-generaal 
van de ministeriële afdeling Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, L. BeUefroid, 
was sedert 1847/48 verbonden aan de ministeriële administratie (hoofd en later directeur
generaal van de afdeling Landbouw); in 1869 ging hij naar de bovengenoemde afdeling 
Wetenschappen en in 1875 werd hij secretaris-generaal van het Ministerie van Binnen
landse Zaken. 
148 Ibid., J. Plateau aan minister J. B. Delcour, 21 jan. 1876. 
149 Ibid., F. de Kemmeter aan de minister, 2 febr. 1876. 
150 Ibid., J. Sauveur aan de directeur-generaal, 5 febr. 1876. 
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Besluit 

Een case-studie als deze is uit tweeërlei opzicht belangrijk. We leren de 

figuur iets beter kennen en de hoofdrolspeler brengt terzelfdertijd 

elementen aan om zijn leefwereld - in casu de universiteit - beter te 

begrijpen. 

Hoewel 1. Plateau slechts negen jaar hoogleraar was, mogen we stellen 

dat hij die taak zeer ter harte heeft genomen. Zijn inzet bij het 

opbouwen van de natuurkundige collectie en bij het voorbereiden van 

zijn lessen illustreren dit ten volle. 

J. Plateau was ook een succesvol lesgever. Zijn cursus genoot binnen 

de universiteit over de meeste aanhang, al moet erop gewezen worden 

dat factoren als curriculum en jurysysteem in grote mate tot die bijval 

hebben bijgedragen. Jammer genoeg heeft J. Plateau niet het genoegen 

gesmaakt een fysicus te hebben opgeleid 

In de universitaire beleidsorganen leerden we J. Plateau kennen als een 

plichtsgetrouw man, wiens beschroomdheid hem er wellicht van 

weerhield meer op de voorgrond te treden. 

In 1. Plateau's loopbaan, van de aanstelling tot het emeritaat, loopt één 

rode draad, deze van goed geplaatste vrienden die zich zijn lot 

aantrokken. Zij kwamen tussenbeide bij zijn aanstelling en bevordering 

en vrijwaarden later het gezin van financiële bekommernissen. Wanneer 

J. Plateau op latere leeftijd, bij de benoeming van zijn zoon en 

schoonzoon, hun hulp moet missen, legde hij als toegewijd huisvader, 

al het eigen gewicht en dit van de familie in de schaal om hun aan-
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stellingen te regelen. Hij kon ook telkens rekenen op de welwillendheid 

van de katholieke bewindvoerders. 

Door 1. Plateau te volgen in zijn alledaagse leefwereld, kregen we ook 

een betere kijk op het toenmalige universitair rijksonderwijs, meer 

bepaald op de beleidsstructuren, de intermenselijke relaties en de 

studieomstandigheden. 

Een eerste vaststelling gold de hoge graad van gecentraliseerd gezag 

met aan de universiteit één enkele spilfiguur, deze van de beheerder

inspecteur. J. Plateau heeft er 4 meegemaakt. De eerste twee, J. B. 

d'Hane en Ph. De Rote, stonden in rechtstreeks contact met een 

bevriend minister. De twee volgende, J. Roulez en F. de Kemmeter, 

steunden eerder op de centrale administratie, die in de loop der jaren 

een groeiende machtspositie wist te verwerven. Deze topambtenaren, 

goed geïnformeerd door hun jarenlange betrokkenheid bij alle dossiers, 

gingen de opeenvolgende ministers ook adviseren in hun beslissingen. 

Dat dit tweespan, beheerder-inspecteur en administratie, moeilijk te 

beïnvloeden of te ontwijken was, heeft J. Plateau meerdere malen 

ondervonden. 

De eigenlijke universitaire beleidsorganen, als de rectorfunctie, de 

academieraad en de faculteitsraad werden door het wettelijk bestel in 

een keurslijf van reglementen en verordeningen gedwongen, waardoor 

ze hun invloed slechts op intern vlak konden laten gelden. Toen de 

academieraad, tijdens J. Plateau's laatste jaar aan de Gentse 

universiteit, haar actieradius uitbreidde en initiatieven nam ter 

bevordering van de uitstraling van de universiteit, werd ze door de 

minister teruggefloten en definitief, met een stel beperkende 

bevoegdheidsomschrijvingen, vleugellam gemaakt. 

60 



Het onderzoeksgedeelte, gewijd aan de studenten van J. Plateau, 

onthult een ander facet van het universitair leven, namelijk de 

studieomstandigheden. Het wettelijk bestel had de studenten volledige 

zelfbeschikking gegeven. Zij stelden hun eigen studiepakket samen, 

beslisten bij wie zij les zouden volgen, studeerden in eigen tempo, en 

legden examen af als zij zich daartoe in staat achtten. De keerzijde van 

de medaille was, dat dit gebrek aan voorschriften of leerplannen 

aanleiding gaf tot verwarring en dat het brossen een dagelijks gebeuren 

werd. 

Deze doorlichting was ook verhelderend voor de positie van de 

toenmalige hoogleraar. Qua inkomsten was hij voor een stuk 

afhankelijk van de minervalia van zijn cursussen. Minder studenten 

betekende automatisch dat hij de verhoopte bijwedde moest ontberen. 

Het geldende examensysteem - de Centrale Jury - waartoe slechts 

enkele gepriviligeerden doordrongen, dwong de hoogleraar in de rol 

'van kennisoverdrager. 

-Een laatste vaststelling betrof de studievoorkeur bij de studenten. We 

mogen stellen dat gedurende een halve eeuw - want zelfs G. Van der 

Mensbrugghe werd nog met dat probleem geconfronteerd - de 

studenten de richting wetenschappen links lieten liggen. Hun voorkeur 

ging uit naar de geneeskunde en de rechten, in het vooruitzicht van een 

lucratief vrij beroep, of naar de ingenieursstudies, met het oog op een 

verzekerde staatsbetrekking. Deze negatieve houding tegenover de 

richting wis- en natuurkunde heeft 1. Plateau zeker teleurgesteld. In zijn 

brieven vraagt hij zich af wanneer er in België een schare fysici zou 

opstaan. Deze doorbraak zou er pas een eeuw later komen toen er, 
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l.C. 
L.&W. 
N.F. 
O.F. 
R. 
S.1. 
S.I.H. 
T. 
Vr. L. 
W. 

Algemeen Rijksarchief Brussel 
Archief Universiteit Gent 
Betalende studenten 
Conducteur 
Conducteur honoraire 
Enseignement Supérieur 
Fannacie 
Geneeskunde 
Geneeskunde, Chirurgie en Verloskunde 
Geneeskunde en Verloskunde 
Ingenieur 
Ingénieur civiI 
Letteren en Wijsbegeerte 
Nieuw Fonds 
Oud Fonds 
Rechten 
Sous-ingénieur 
Sous-ingénieur honoraire 
Toehoorders 

. Vrije Leerling 
Wetenschappen 
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abel 1: 
Ifabetische lijst van de studenten die J. Plateau's cursus volgden 

:>.pmerkin&: 
oor het samenstellen van dere tabel werd gebruik gemaakt van de 

ahiers der cursusgelden, het register van de ontvanger van de 
adernieraad, het inschrijvingsregister van de RUG en het examenregister. 

~r moet gewezen worden op de verschillende schrijfwijze van de persoons
larnen. Zo vonden we Crespelles en CrispelIe, Criquillon en Crequillon, 
>apience en Papejans, enz. 
)e meest voorkomende schrijfwijre werd overgenomen. 

~aam 

UJdries Louis Fr. 

UJtheunis Charles 

laecke Leon 

lalkema Adrien 

larbier Jules 

larthels Joseph 

I astin Bertrand 

Geboorte
plaats 

Torhout 

Geraardsbergen 

Waehtebeke 

Den Haag 

Thuin 

Hasselt 

Petil-Rechain 

Vorige 
studies 

collo Roeselare 

U.L.B. 

.., 

privaat onderwijs 

collo Thuin 

collo Hasselt 

école indust. Verviers 

leeftijd 
inschr. 
RUG 

22 (1841) 

20 (1841) 

21 (1835) 

18 (1842) 

19 (1840) 

17 (1842) 

17 (1840) 

jaren bij 
Plateau 

rieh- beurs diploma's 
ting 

1842/43 -1843/44 G. x 1847 eand. G 

1841/42 R. 

1835/36 R. 

1842/43 I. 1852 l.C. 

1840/41-1843/44 I. x 1848 S.I.H. 

1842/43-1843/44 R. x 1844 cand. L.&W. 

1840/41-1842/43 I. x 



;atardy Louis Floreffe colI. Beauvais 18 (1842) 1842/43-1843/44 I. x 

:eaufort Nicolas Verviers école indust. Verviers 17 (1841) 1841/42-1843/44 I. x 1849 S.1. 
:eckers Charles Namen alh. Namur 17 (1841) 1841/42 R . 1843 cand. L.&W. 
leckers Felix Namen collo Namur 17 (1840) 1840/41-1841/42 I. 1847 S.I.H. 

lekaert François Gent collo Aalst 20 (1837) 1837/38-1839/40 I. 1841 Con. 

lekaert Théodore Gent collo Aalst 18 (1837) 1837/38-1838/39 R . 1844 doe.R. 

lerger Louis Marilles école centrale Brussel 19 (1842) 1842/43-1843/44 I. 1848 S.1. 

lennel Charles Gent ath. Gent 17 (1840) 1841/42 I. 

lemard Hippolyte " " ? 1840/41 Vr.L. -

lertrand Maximillien Charleroi ath. Toumai 17 (1837) 1837/38-1839/40 I. 

lilliet Charles Gent ath. Gent 17 (1839) 1839/40-1840/41 R. 1845 doe.R. 

lIariau Edouard Gent coll. St. Barbara Gent 18 (1843) 1843/44 G. 1848 cand. G. 

Ilommaert Charles Eename ath. Tournai 19 (1836) 1836/37-1837/38 G. x 1838 cand. W. 

loddaert Auguste Deinze colI. Mechelen 21 (1839) 1839/40-1841/42 G. x 1844 cand. G. 

lols Louis Brussel " 19 (1842) 1842/43-1843/44 G. 

Joudin Emmanuel Nivelles collo Nivelles 18 (1837) 1837/38 I. x 1842 S.1. 

~ourbon Louis Ronse collo Roeselare 32 (1837) 1838/39-1839/40 R. x 1844 cand. R. 

30usson Jean Oudenburg ath. Torhout 19 (1842) 1842/43 R. 



Bouvier Auguste Basècles pensionaat Hamont 17 (1842) 1843/44 I. 

Bouvier Lambert Brussel ? 19 (1840) 1840/41-1841/42 1. 

Braeckman Auguste Gent ath. Gent 19 (1842) 1842/43 I. 

Breyer Alphonse Arlon ath. Tournai 20 (1843) 1843/44 I. 

~roekhals Henri Breda ? 18 (1843) 1843/44 1. 1850 SJ. 

~runeel Bernard Tielt coU. Tielt 21 (1836) 1837/38 G. 

~runeel Justin Torhout ath. Brugge 23 (1837) 1838/39-1839/40 G. x 1847 doe.G.'48 V. 

3ruyenne Victor Tournai ath. Tournai 21 (1836) 1836/37-1837/38 R. x 1845 doc.R. 

3ucholz Comeille Luxembourg ath. Luxembourg 20 (1836) 1836/37 I. 

Jureau Théophile Gent ath. Gent 16 (1843) 1843/44 I. x 1850 SJ. 

~allens Louis Gent ath. Gent 21 (1840) 1841/42-1842/43 I. x 

~allier Gustave Gent ath. Gent 18 (1837) 1837/38-1838/39 R. 1842 doe. L.& w. 
~ambier Auguste Ronse ath. Gent 18 (1835) 1835/36-1836/37 G. 1844 doe. G.& V. 

~ambrelin Jules Namur coll. Namur 18 (1841) 1841/42-1843/44 G. x 1848 doe. G.& V. 

~ardon Pierre Boekhoute collo Sint-Niklaas 25 (1836) 1837/38-1838/39 G. x 

~euterick Louis Gent coll. Geraardsbergen 19 (1842) 1843/44 G. x 1847 cand. G. 

~harmet Emest Mechelen ? 17 (1838) 1838/39-1839/40 I. 

:laes Diomède Gent ath. Gent 17 (1841) 1841/42-1842/43 I. 



Claus Norbert Gent atb. Gent 17 (1839) 1839/40-1843/44 I. 

Coehé Desiré Brussel ? 20 (1843) 1843/44 I. 

Colson Henri Gent atb. Gent 18 (1837) 1837/38-1838/39 I. - 1842 SJ. 

Colson Louis Gent atb. Gent 18 (1835) 1835/36 G. 1841 doe. G.& V. 

Coppée Charles Gent atb. Gent 18 (1839) 1840/41-1841/42 G. x 1847 doe. G. C. & V. 

Coster Wenceslas Ettelbrück atb. Luxernbourg 16 (1837) 1839/40 I. x 1844 S.I.H. 

Cracroft John London inst. Gaggia Brussel 18 (1840) 1840/41 I. 

Crépin Leopold Toumai ath. Toumai 19 (1836) 1836/37-1837/38 I. 

Carnbier Auguste Ronse atb. Gent 18 (1835) 1835/36-1836/37 G. 1844 doe. G.& V. 

Crespelle Jules Peruwelz ? 18 (1839) 1839/40-1841/42 I. x 1845 S.1. 

Criquillon BatheIernus Nivelles ? 18 (1839) 1839/40-1841/42 I. 

Crocq Jean Brussel atb. Gent 17 (1841) 1841/42-1843/44 w. x 1845 cand. G. 

Cruys Alphonse Brussel école centrale Brussel 18 (1842) 1842/43-1843/44 I. 

Dael Jean Charles Gent collo Sint-Niklaas 19 (1843) 1843/44 R. x 1849 doe. R. 

'aras Ignace Lens ? 18 (1842) 1842/43-1843/44 R. 

De Beule Joseph Lokeren collo Sint-Niklaas 22 (1840) 1840/41-1843/44 G. x 1848 doe. G. C. & V. 

Brabander François Geraardsbergen col!. Geraardsbergen 19 (1840) 1840/41 G. 

Buck Joseph Ledeberg collo St. Barbua Gent 21 (1838) 1838/39-1839/40 G. 1846 doe. G. C. & V. 



De Cooman Gennain Ophasselt collo Geraardsbergen 23 (1839) 1839/40-1840/41 G. x 1846 doe. G.& V. '48 
Decamps Emile Landelies ath. Toumai 18 (1842) 1842/43-1843/44 I. 
Decamps Valentin Piturages ? 21 (1843) 1843/44 G. 1847 cand. W. 
De Clercq Guillaume Lille ? 19 (1841) 1841/42-1843/44 I. 1848 S.1. 
Decock François Gent ath. Gent 17 (1842) 1842/43 R. 
Deconinck Gustave Gent ? 18 (1841) 1841/42 R. 
De Courtray François Gent ? 18 (1842) 1842/43-1843/44 I. 
De Crombrugghe Alphonse Brugge ath. Gent 17 (1837) 1837/38 I. 
Dedeken Charles Kortrijk privaat onderwijs 18 (1841) 1842/43-1843/44 R. 

Degeneffe Eugène Hannut ? 19 (1839) 1839/40-1840/41 I. 

De Graet Henri Gent ath. Gent 18 (1837) 1837/38-1838/39 G. 

De Grave Alphonse Ursel ath. Toumai 19 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1849 doe. R. 
Dejaer Frédéric Sourabaya privaat onderwijs 17 (1839) 1840/41 I. 

De Jamblinne Théophile Namur ath. Toumai 19 (1840) 1840/41-1841/42 I. x 1846 S.I.H. 
De Kerchove de Denterghem Char. Gent privaat onderwijs 17 (1836) 1836/37-1837/38 I. 1841 S.I.H. 
De Kerckhove Emile Gent ? 18 (1843) 1843/44 R. 

De Kerckhove Eugène Antwerpen ath. Antwerpen 18 (1835) 1836/37 R. 1841 doe. R. 
De Keuwer Basile Nieuwpoort ath. Gent 17 (1837) 1837/38-1838/39 R. 1839 cand. L.&W. 



:>e Keyser Désiré Brussel école centrale Brussel 18 (1841) 1842/43 I. 

:>elamazure Alberic Helchin ath. Tournai 19 (1837) 1837/38 R. 1842 cand. R. 
:>elandtsheer Hyacinthe Ronse ath. Gent 17 (1839) 1839/40-1842/43 G. x 
:>elantsheer Norbert Gent ath. Gent 17 (1840) 1840/41-1841/42 I. 1843 Con.H. 

:>elbecq Jean-Baptiste Gent coll. Ath 19 (1837) 1837/38 R. x 
:>elhoff Joseph Liège ath. Gent 17 (1840) 1840/41-1841/42 I. x 
:>elneste Alphonse Tournai ath. Tournai 19 (1841) 1841/42 R. 

Delrue Alfred Fontaine-L 'Evêque collo Thuin 17 (1843) 1843/44 I. 

De Maegdt Jacques Gent ath. Gent 20 (1835) 1835/36-1836/37 G. 

De Maesschalck Philippe Gent privaat onderwijs 16 (1841) 1841/42-1842/43 I. 1845 Con. 

De Mayer Jean Baptiste Tisselt K.U.L. 22 (1839) 1840/41-1841/42 G. x 1841 cand. G. 

De Moor Louis Brugge ? 21 (1836) 1836/37 Vr. L. -

De Murat Hippolyte Gent ath. Gent 18 (1838) 1838/39-1840/41 I. 

De Naeyer Joseph Gent ath. Gent 19 (1835) 1835/36-1836/37 G. 

Deneeff Theodore Leuven collo Leuven 19 (1841) 1841/42-1842/43 I. x 1847 S.I. 

De Paepe Polydore Gent ath. Gent 16 (1840) 1841/42 R. x 1846 doe. R. 

Depennentier Gustave Soignies ath. Tournai 19 (1836) 1836/37-1837/38 I. 1841 S.1. 

De Perre Frederic Gent ath. Gent 16 (1835) 1835/36-1836/37 I. x 



De Posch Félix Poperinge collo Ieper 16 (1838) 1838/39-1839/40 I. 

Depraetere Léandre Avelgem U.L.B. 20 (1838) 1838/39-1839/40 G. x 1846 doe. G.& V. 

De Proli Adolphe Asse (luitenant) ? (1838) 1838/39 Vr.L. -

Dept Théodore Nivelles coll. Nivelles 17 (1838) 1838/39 I. 

Dequanter Frédéric Le Roeulx ? 20 (1842) 1842/43-1843/44 I. 

De Radiques Fréderic Tharoul école centrale Brussel 22 (1841) 1842/43 I. 1846 S.I.H. 

De Raedt Auguste Hermelgem Gent & Dendermonde 18 (1839) 1839/40-1841/42 G. 

De Raedt Justin Nederzwalm ath. Tournai 20 (1842) 1842/43 R. 1848 doc. R. 

De Ragheno Guillaume Mechelen privaat onderwijs 18 (1843) 1843/44 I. 

De Rongé Auguste Dendermonde collo Ath 19 (1836) 1836/37-1840/41 G. 

De Roo Adolphe Gent ath. Gent 17 (1840) 1841/42-1843/44 R. 

Derouck Auguste Zottegem (advocaat) ? (1837) 1837/38 Vr.L. -

De Rudder François Gent privaat onderwijs 25 (1835) 1835/36 F. 

De Ruysschere Théodore ? ? ? (1843) 1843/44 Vr.L. -

Dervaux Edouard Gent ath. Gent 16 (1839) 1840/41 R. x 1845 doc. R. 

De Rycke Constantin Gent ath. Gent 17 (1835) 1835/36 G. 

De Rycke Jean Gent collo St. Barbara Gent 20 (1837) 1839/40 G. 

De Schrevel Ivon Poperinge collo Amiens & Fribourg 28 (1835) 1835/36-1837/38 G. x 1843 doe. G.& V. 



De Schrijver Charles Brugge atb. Brugge 20 (1842) 1843/44 R. x 1848 doe. R. 

Deschryver August Brugge atb. Brugge 20 (1837) 1837/38-1838/39 R. 1842 doe. R. 

De Schuyter Constantin Gent coll. Geraardsb. St.-Nikl. 19 (1835) 1835/36-1836/37 G. x 1841 doe. G.& V. 

Séverin Adrien Sorinne-Ia-Long. école centrale Brussel 22 (1841) 1841/42 I. 

smet Emile Gent collo R. Charlem. Paris 18 (1841) 1841/42-1842/43 R. 1843 cand. L.& W. 

Stein d'Altenstein Egbert Baisieux collo Aalst 20 (1838) 1838/39 l. 

venyns Charles Ronse collo Kortrijk 16 (1839) 1839/40-1843/44 R. 

Visscher Charles Destelbergen coll. Oudenaarde 22 (1835) 1835/36 G. x 1843 doe. G.& V. 

Vleesschauwer Charles Gent coll. St. Barbara Gent 24 (1839) 1841/42 G. x 

Volder Isidore Tielt collo Tielt 20 (1843) 1843/44 G. x 1846 cand. G. 

Vos Constant Wetteren coU. Aalst 21 (1840) 1840/41-1841/42 G. x 1845 cand. G. 

Vos Constant Gent atb. Gent 18 (1843) 1843/44 R. 

Vylder Gustave Gent atb. Gent 16 (1840) 1840/41-1842/43 l. x 1847 S.I.H. 

walsche Jules Heerlen coU. Geraardsbergen 19 (1840) 1840/41-1842/43 G. x 1846 doe. G.'47 C.& ' 

WaeIe de GheUinck Alfred Gent coU. Jésuites Namur 19 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1844 cand. L.& W. 

Winter Jacques Gent atb. Gent 18 (1842) 1842/43 R. x 1844 cand. L.& W. 

'Hane de Steenhuyse Emest Gent atb. Gent 17 (1838) 1839/40 R. 

. 'Hont Remi Oudenaarde atb. Gent 20 (1840) 1840/41 I. 1842 Con . 



D'Hoop J ules Gent coll. St. Barbara Gent 17 (1842) 1843/44 R. 1847 doe. R. 

D'Hoop Louis Gent coll. St. Barbara Gent 20 (1842) 1843/44 R. 1847 cand. R. 

D'Hoop Vicwr Gent collo St. Barbara Gent 19 (1840) 1841/42 R. 

Dierick Pierre Zuiddorpe collo Geraardsbergen 22 (1840) 1840/41 G. 

Dirckx Henri Eeklo atb. Gent 20 (1837) 1837/38 R. x 1841 doe. R. 

Docquier AIfred Bruyelle atb. Tournai 18 (1840) 1840/41-1841/42 R. x 1843 cand. L.& W. 

Dodelé Jules Halle collo Tournai 17 (1841) 1841/42-1842/43 I. 

Donkeiaer ? ? ? (1837) 1837/38 Vr.L. -

Donny François Oostende ? 17 (1839) 1841/42 Vr.L. -

Dooms Frédéric Heestert coll. Tournai 20 (1837) 1838/39-1839/40 G. x 1844 doe. G.& V. 

Doutrewel Alphonse Liège ? 22 (1836) 1836/37 Vr.L. -

Dubiez Etienne Velaines atb. Tournai 19 (1837) 1837/38 R. 1838 cand. L.& W. 

Dubois François Atb coll. Atb 16 (1840) 1840/41-1841/42 I. x 1844 Con. 

Dubois Guillaume Den Haag privaat onderwijs 17 (1841) 1841/42 I. 

chem Victor Toumai ath. Tournai 19 (1839) 1839/40-1841/42 G. x 1848 doe. G.& V. 

mont Constant Gent atb. Gent 16 (1839) 1839/40-1840/41 R. x 1846 doe. R. 

ot Henri Dour collo Mons 18 (1841) 1841/42 I. 

Ipré Constant ? ? ? (1835) 1835/36 Vr.L. -



)ury Nestor Marche coll. Namur & ULg. 18 (1839) 1839/40 I. 1847 S.I.H. 

:>Utillieul Oscar Thuin ? 18 (1842) 1842/43-1843/44 I. x 1849 SJ.H. 

alkenhuyze Charles Rotterdam collo Aalst 26 (1836) 1837/38 R. 

averard Henri Chièvres collo Ath 20 (1837) 1837/38 R. x 1841 doe. R. 

Eyennan Désiré OudeDIumIe ath. Tournai 18 (1837) 1837/38 R. x 1841 doc. R. 

Pacon Gustave Gent coll. Kortrijk 18 (1841) 1841/42-1842/43 R. 

Pauquet Denis Toumai ath. Tournai 17 (1840) 1840/41-1841/42 L.&W.x 1842 cand. L.& W. 

PeerPaul E. Canteleu ath. Gent 16 (1839) 1839/40-1840/41 I. x 

Fermont Alexandre ? ? ? (1842) 1842/43 Vr. L. -

Fermont Pierre Boekhoute ath. Gent 17 (1840) 1840/41-1841/42 R. 

Fievet Nestor Nivelles coll. Nivelles 18 (1838) 1838/39-1839/40 I. 

Fraeys Joseph Torhout ath. Gent 18 (1841) 1841/42-1842/43 I. x 1850 SJ.H. 

Fraeys Louis Torhout privaat onderwijs 17 (1835) 1835/36 G. x 1843 doe.G. '44 C.&' 

Fraters Clément Dendermonde ath. Tournai 20 (1838) 1838/39-1839/40 I. 

Fredericq Alexandre Nevele privaat onderwijs 19 (1836) 1838/39-1839/40 G. x 1845 doe. G.& V. '46 

Frolich ? (officier) ? (1837) 1837/38 Vr.L. -

Fuerison Joseph Gent ath. Gent 18 (1837) 1837/38 R. x 1839 cand. L.& W. 

Gaillard Victor Gent ath. Gent 17 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1844 cand. L.& W. 



almart Pierre Oosterzele col1. Aalst 19 (1841) 1841/42-1842/43 G. x 1846 cand. W. 

anser Alexander Brussel ath. Gent & Aalst 17 (1839) 1840/41-1841/42 R. 

Gantois Jules Erbisoel ? 21 (1842) 1843/44 I. 

Ghesquiere Jean Menen ath. Toumai 17 (1835) 1837/38 R. x 1842 doe. R. 

illiodts Achilles Brugge ath. Brugge 17 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1845 cand. L.& W. 

illon Auguste Liège ath. Liège 17 (1843) 1843/44 I. 

odefroy Joseph Gent ath. Gent 18 (1835) 1835/36-1836/37 G. 

nthyn Auguste Gent col1. Aalst 18 (1842) 1842/43 R. 

onthyn Julien Gent collo Aalst 18 (1841) 1841/42-1842/43 R. 

oossens Leonard Zele Bissch. Sem. Mechelen 21 (1838) 1838/39 R. 

au Maurice Oudenaarde collo Aalst 19 (1840) 1840/41-1841/42 R. 1846 doe. R. 

renier Uonce Gent col1. Rollin Paris 18 (1842) 1842/43 R. 

uequier J ules Gent privaat onderwijs 19 (1842) 1843/44 G. 1845 cand. W. 

aghe François Antwerpen ath. Antwerpen 17 (1840) 1840/41-1841/42 R. x 1845 doe. R. 

anno François Bettembourg ath. Brussel 16 (1843) 1843/44 R. x 

,us Auguste Gent ath. Gent 17 (1840) 1840/41 R. 1847 doe. R. 

aus Charles Gent ath. Gent 18 (1842) 1842/43 R. 1848 doe. R. 

,ebbelynck Conrad Merelbeke collo Aalst 18 (1837) 1837/38-1838/39 R. 1842 doe. R. 



~elbig Charles Ruien coll. Roesel. & Dendenn. 20 (1838) 1839/40 G. x 

~eldenbergh Constant Kortrijk " 21 (1835) 1836/37 G. 1840 doe. G. 

~ennebert Arthur Toumai atb. Toumai 17 (1840) 1840/41 R. x 1843 cand. R. overl. 

~ensmans Jean Baptist Leuven atb. Gent 17 (1837) 1837/38-1840/41 F. 

f:lensmans Théodore Leuven atb. Gent 18 (1841) 1843/44 R. 

fierbecq Erasme Leugnies coll. Thuin 20 (1840) 1840/41-1842/43 I. x 

fierrebaut Guidon Oudenaarde collo Kortrijk 20 (1836) 1836/37-1839/40 G. x 1845 doe. G.& V. 

fieny Eugène Gent atb. Gent 17 (1841) 1841/42 R. 1845 cand. R. 

Heye Charles Drongen collo St. Bubara Gent 20 (1841) 1842/43 R. x 

Heyman Henri Gent coll. Namur 16 (1839) 1839/40 R. 

Heyndrickx Emile Gent atb. Gent 19 (1841) 1842/43-1843/44 G. 1846 cand. G. 

HousseLuc Luxembourg coll. Luxembourg 20 (1841) 1841/42 I. 

Huberty Lotbaire Luxembourg collo Luxembourg 19 (1841) 1841/42-1842/43 I. 

Husson Jean-Marie Musson-Ia-Ville privaat onderwijs 18 (1843) 1843/44 I. 

uylebroeck Egide Aalst coll. Aalst 20 (1840) 1841/42-1842/43 G. x 1847 doe. G. & V. 

pens Théodore Gent collo St. Niklaas 18 (1836) 1836/37 G. 

ghels Amand Brugge atb. Brugge 21 (1840) 1840/41 L.&W. x 1843 cand. L.& W. 

amart François Gerin école centrale Brussel 20 (1841) 1841/42 I. x 1847 S.I.H. 



anson Louis Gent ath. Gent 19 (1835) 1835/36-1837/38 G. 

Janssens Pierre Guillaume ? ? ? (1836) 1835/36 Vr.L. -

Janssens Victorin Lessines ? 24 (1838) 1838/39-1839/40 R. x 

Kervyn Auguste Diksmuide ? 22 (1839) 1839/40 R. 

uyskens Gustave Gent ath. Gent 18 (1838) 1838/39-1840/41 G. x 1846 doe. G.& V. '47 
amal Théodore Kampenhout collo Mechelen 17 (1839) 1839/40-1840/41 I. x 1845 SJ. 

amartLéon Luxembourg ath. Luxembourg 19 (1838) 1838/39 I. 

ameire George Brugge collo Roeselare 21 (1835) 1835/36, 1838/39 G. 

ammens Jean Gent ath. Gent 19 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1846 cand. R. 

ammens Jules Gent ath. Gent 18 (1839) 1839/40-1840/41 R. 1844 doe. R. 

amotte Charles Gent collo St. Barbara Gent 18 (1838) 1841/42 R. 1841 cand. L.& W. 

anghendries Alfred Genappe école centrale Brussel 20 (1842) 1842/43 I. 

apiaene ? ? ? (1839) 1839/40 Vr.L. 

aurentius Bemard Gent ath. Gent 19 (1835) 1835/36-1836/37 I. x 1841 S.1. 

.uwereyssens Pie Steenhuize collo Aalst 21 (1835) 1835/36 G. 

.wers Eugène Oostende collo Aalst 18 (1838) 1838/39 I. 

ebon Jules Nivelles collo Nivelles 18 (1838) 1838/39-1840/41 I. 

,eclere Jean Verviers ? 16 (1842) 1842/43 I. x 1847 SJ. 



..eenaert Auguste Ninove coii. Geraardsbergen 21 (1842) 1842/43 R. 

..efebvre ? (luitenant) ? (1837) 1837/38 Vr.L. -

..eg er Théodore Gent coii. St. Barbara Gent 17 (1843) 1843/44 R. 1848 doe. R. 

..emmen Gustave Dendermonde ath. Gent 17 (1843) 1843/44 I. 

..empereur Cesar Toumai collo Toumai 20 (1837) 1837/38 I. 

..epoint Pierre Hensies ? 21 (1835) 1835/36 G. x 1844 doe. G. 

..eyman Bemard Gent ath. Gent 18 (1840) 1840/41-1841/42 R. x 

.impens Amand Antwerpen ath. Gent 20 (1838) 1838/39 G. 

.ippens Eugène Gent coii. Bourbon Paris 18 (1836) 1836/37 R. 

.ochtman Louis Liège ath. Liège 20 (1839) 1839/40-1841/42 I. 

..oos Guillaume Gent ath. Gent 16 (1835) 1836/37 I. x 

.oppens Bemard Gent ath. Gent 19 (1843) 1843/44 L.&W.- 1845 cand. L.& W. 

.oppens Pierre Gent ath. Gent 21 (1837) 1837/38-1838/39 I. x 

.uytgaerens Joseph Lede coii. Ath 19 (1839) 1839/40-1842/43 G. x 1843 cand. W. 

abille Victor Toumai ath. Toumai 18 (1842) 1842/43 R. 1848 doe. R. 

aertens Jean Ieper ath. Gent 17 (1838) 1838/39-1839/40 I. x 

aes Jean Servais Echtemach ath. Luxembourg 21 (1838) 1838/39 I. 

aillard J ules Gent ath. Gent 18 (1843) 1843/44 R. 



Malingié Charles Gent collo Aalst 21 (1837) 1838/39 G. 

Mamond Comeille '! (luitenant) '! (1838) 1838/39 Vr. L. -

Matthys Vital Schellebelle collo Aalst 19 (1841) 1842/43-1843/44 G. x 1849 doe. G., C.& V. 

Mechelynck Louis Gent ath. Gent 18 (1836) 1836/37-1837/38 R. 1841 doe. R. 

Meganck Pierre Bergen-op-Zoom école centrale Brussel 18 (1841) 1841/42-1843/44 R. 1847 cand. L.& W. 

Mestdagh Louis Westkapelle collo Roeselare 22 (1840) 1843/44 G. 1847 cand. W. 

Meynne Pierre Nieuwpoort collo Brugge 16 (1838) 1838/39-1839/40 I. 1847 S.I.H. 

Morelle Héliodore Peruwelz collo Toumai 18 (1838) 1838/39-1839/40 I. 1844 S.1. 

Mouris Pierre Luxembourg coll. Luxembourg 19 (1841) 1841/42 I. 

Muyshondt Auguste Zelzate collo SL Niklaas 22 (1839) 1840/41-1841/42 G. 1846 doe. G.& V., '41 

Neesen Charles Toumai ath. Toumai 17 (1840) 1840/41-1842/43 I. 1846 S.I.H. 

Nicaise Charles Ieper '! 17 (1835) 1835/36 G. x 1841 doe. G., '46 V. 

Orban Hippolyte La Roehe collo Jés.Nam.&Dinant 19 (1838) 1838/39-1840/41 I. 

Ortegat Uon Enghien école centrale Brussel 18 (1839) 1839/40-1840/41 I. 

Ossieur Joseph Torhout collo Aalst 19 (1837) 1838/38-1839/40 G. x 1846 doe. G.& V. 

Paheau Louis Jauche école centrale Brussel 20 (1842) 1842/43-1843/44 I. 1845 Con. 

Papience Gent '! 37 (1837) 1837/38 Vr. L. -

Pasque Adolphe Oreye U. Liège 21 (1841) 1841/42 I. 1847 Con. H. 



'auli Adolphe Gent ? 17 (1836) 1836/37 -1838/39 I. 1843 l.C. 

>ecqueux Jean François Ninove collo Geraardsbergen 18 (1836) 1836/37-1839/40 G. x 1846 doe. G. 
>epinster Joseph Dinant collo Dinant 20 (1840) 1841/42-1842/43 G. x 1845 cand. G. 
>erau Noël Piétrain privaat onderwijs 22 (1843) 1843/44 I. 

'ermentier Joseph Zele privaat onderwijs 25 (1840) 1843/44 G. x 

Petit Félix Brussel ath. Brussel 18 (1840) 1840/41-1842/43 I. 1846 S.1. 

Petit Jean ? ? ? (1839) 1839/40 Vr.L. -

Piens Eugène Gent ath. Gent 19 (1843) 1843/44 I. x 1851 SJ. 

Plancquaert Marcelin Petegem collo SL Barbara Gent 24 (1837) 1837/38-1838/39 G. 1843 doe. G., C.& V. 

Plettinck Edouard Tielt ath. Tournai 19 (1835) 1835/36 G. 

Plontz Antoine Breitnach coll. Sierck 23 (1839) 1840/41 G. x 1846 doe. G., C.& V. 

Poelman Charles Gent ath. Gent 21 (1836) 1837/38-1838/39 G. x 1842 doe. G., '43 C.& 

Priem Constantin Waarschoot coll. Tielt 20 (1838) 1838/39 G. 

Rabau Félix Ieper collo Ieper 20 (1841) 1841/42-1843/44 G. 

Reino ? (officier) ? (1838) 1838/39 Vr.L. -

Retsin Auguste Brugge ath. Brugge 18 (1840) 1840/41-1841/42 G. x 1847 doe. G., C.& V. 

Retsin François Brugge ath. Brugge 19 (1840) 1840/41-1841/42 W. x 1844 cand. W.&N. 

Richard Jean Nicolas Arlon ath. Luxembourg&Mons 19 (1836) 1836/37-1837/38 I. 



~itter Frédéric Grevenmacher atb. Luxembourg 16 (1838) 1838/39-1839/40 I. 
~obyns Jules Gent collo Namur 17 (1839) 1839/40 R. 1840 cand. L.& W. 
~oegiers Isidore Gent inst. Gaggia Brussel 17 (1838) 1838/39 I. 
~ombaux Jean Baptiste Soignies ? 21 (1838) 1838/39-1839/40 I. 1845 S.1. 
~osseel Jean Gent atb. Gent 17 (1843) 1843/44 W. 
~ottiers Edouard Kruishoutem collo Kortrijk 21 (1836) 1837/38-1839/40 G. x 1845 doe. G. 
~ousseau Emile Gent atb. Gent 18 (1837) 1837/38-1839/40 I. x 1843 I.C. 
R.ousseau Victor Gent atb. Gent 17 (1840) 1840/41-1842/43 I. x 
Sagaert Prosper Gent atb. Gent 19 (1835) 1835/36 G. 1836 cand. G. 
Sautois Louis Rekkem collo Kortrijk 20 (1841) 1841/42 R. x 1845 doe. R. 
Schauttetten Edmond Gent atb. Gent 17 (1843) 1843/44 I. 

Schim berg Antoine Luxembourg atb. Luxembourg 18 (1836) 1836/37-1839/40 G. x 
Schollaert Benoit Gent coll. Kortrijk 16 (1837) 1838/39 R. 1845 doe. R. 
Schollaert Jules Gent coll. Kortrijk 17 (1842) 1842/43 R. 1845 doe. R. 
Schottey Gustave Brugge coll. Aalst 17 (1843) 1843/44 I. 

Schreurs André Geldrop ? 18 (1843) 1843/44 I. x 1850 S.I.H. 
Senzeille Gustave Gent coll. Bourbon Paris 19 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1844 cand. L.& W. 
Seruys Julien Oostende atb. Gent 18 (1841) 1841/42 I. 



:everin Joseph Marchienne-au-Pont ? 24 (1838) 1838/39 Vr. L. -

:ivering Henri Namur ath. Luxembourg 18 (1841) 1841/42-1842/43 I. 

:Ieeuwaghen Arnold Gent ath. Gent 18 (1838) 1838/39-1841/42 G. x 

:olvyns Alphonse Antwerpen collo de la Paix Namur 16 (1843) 1843/44 I. 

:peelman Camille Gent col1. St. Barbara Gent 19 (1837) 1838/39 R. 1839 cand. L.& W. 

:talins Théodore Gent ath. Gent 19 (1836) 1837/38 R. x 

itecher Jean Gent ath' Gent 17 (1837) 1838/39 R. x 1841 doe. L.& W. 

iteeman Jean Lede collo Geraardsbergen 24 (1838) 1838/39 G. 

iteppe François Aspelaar pensionaat Ninove 18 (1838) 1838/39-1839/40 I. 

itoc1cman Henri Gent ath. Gent 18 (1838) 1838/39 I. 1849 SJ. 

itorme Jules Kuregem collo Namur 19 (1838) 1838/39 R. 1844 doe. R. 

itorms Eugène Brussel privaat onderwijs 19 (1837) 1837/38 I. 

i tory Benjamin Gent inst. Gaggia Brussel 17 (1839) 1840/41 VrL. -
resch Emmanuel Messancy ath. Gent 18 (1840) 1840/41-1841/42 R. 1846 doe. R. 

restu Isidore St. Quentin ath. Gent 16 (1840) 1840/41 I. 

I'hiebaut Eugène Gent ath. Gent 17 (1840) 1840/41-1842/43 R. 1843 cand. L.& W. 

Thiriar Désiré St. Vaast ? 18 (1842) 1842/43 I. 1850 SJ.H. 

Thomas Nicolas Charleroi ? 24 (1835) 1836/37 Vr. L. -



Thysebaert Auguste Hansbeke coll. St. Niklaas 18 (1842) 1843/44 G. -'45cand.W&N.'47cand.G.,d< 

Tibbaut Joseph Wetteren K.U.L. 23 (1841) 1841/42 G. 1846 doe. G.& V., '4'; 

Tijdgat Louis Gent coll. St. Barbara Gent 17 (1840) 1840/41-1841/42 R. 1846 cand. R. 

Timmerman Constantin Schellebelle colI. Aalst 19 (1841) 1841/42 G. x 

Toeffaert Charles Gent ath. Gent 19 (1838) 1838/39-1839/40 I. x 1840 Con. 

Trulin François Gent privaat onderwijs 25 (1840) 1840/41 Vr. L. -

Trulin Adolphe Gent privaat onderwijs 27 (1840) 1840/41 Vr. L. -

Tuncq François Gent ath. Gent 18 (1837) 1838/39 R. x 1844 doe. R. 

Valerius Hubert Diekirch ath. Luxembourg 15 (1835) 1835/36-1838/39 W. x 1841 doe.W.'48 cand 

Van Assche Gedeon Baasrode collo Ath 22 (1838) 1840/41-1841/42 G. x 1848 doe. G.& V. 

Van Branteghem Isidore Gent ath. Gent 15 (1838) 1838/39-1839/40 R. 1844 doe. R. 

Van Brussel Leon Bassevelde collo St. Niklaas 19 (1837) 1837/38-1839/40 G. x 1844 doe. G.& V. '45 

VanCaloen Vincent Brugge coll. Roeselare 21 (1835) 1836/37-1837/38 R. 

Van Caneghem Désiré Brugge ath. Brugge 18 (1838) 1839/40-1840/41 R. x 1845 doe. R. 

Van Caneghem Théophile Brugge ath. Brugge 18 (1836) 1836/37 -1838/39 G. x 1844 doe. G.& V. 

Van Crombrugge Auguste St. Blasius-Boekel K.U.L. 21 (1840) 1840/41 G. 1845 doe. G.& V. 

Vandemeulebroucke Edouard Waarmaarde colI. St. Barbara Gent 22 (1839) 1840/41-1841/42 G. 1848 doe. G.& V. 

Vandenberghe François Gent ath. Gent 16 (1841) 1841/42-1842/43 I. x 1847 S.I.H. 



Vandenbossche Julien Gent '! 18 (1839) 1840/41 R . 1841 cand. L.& W. 

Vandenbussche Antoine Diksmuide coll. Roeselare 30 (1837) 1838/39-1840/41 I. x 

Vandenbussche Pie Diksmuide coll. Brigg(Zwitserland) 28 (1837) 1837/38-1839/40 G. x 1845 doe. G.& V. 

Vanderauwermeulen Louis Lokeren '! 22 (1840) 1841/42 G. 

Vander Biest Joseph Ninove coll. St. Nildaas 30 (1835) 1835/36 G. x 1843 doe. G., '45 V. 

Vanderhaeghen Ferdinand Gent atb. Gent 17 (1835) 1835/36 G. x 1844 doc. G.& V. 

Van der Stichelen Jules Gent atb. Gent 18 (1840) 1840/41 R. 1846 doe. R. 

Vanderstraeten Désiré Gent atb. Gent 18 (1839) 1839/40-1843/44 G. x 1846 cand. G., doe.'! 

Vanderstraeten Jacques Gent atb. Gent 17 (1840) 1840/41-1843/44 R. 

Vanderstraeten Louis Oudenaarde coll. Aalst 20 (1842) 1842/43-1843/44 R. 1846 cand. R., doe.'! 

Vandersweep François Oostende coll. Tournai 17 (1838) 1838/39-1839/40 I. 1844 S.I.H. 

Vandervin Edmond Gent atb. Gent 17 (1837) 1837/38-1840/41 R. x 1840 cand. L.& W. 

Vandevelde Auguste Evergem atb. Gent 20 (1835) 1835/36-1839/40 G. x 1845 doe. G. 

Vandevijver Bemard Gent collo Aalst 19 (1835) 1835/36-1838/39 G. x 1844 cand. G. 

Vandoorne Louis Brugge coll. Roeselare 24 (1839) 1842/43 G. 

Van Goetbern Jean Vlissingen atb. Gent 19 (1839) 1839/40-1841/42 G. 1847 doe. G.& V. 

Van Hecke Edmond Stekene collo St. Niklaas 20 (1840) 1840/41-1841/42 R. 1847 doe. R. 

Van Hoobrouck Constant Gent coll. Aalst 20 (1843) 1843/44 R. 1845 cand. L.& W. 



Van Hoobrouck Loon Gent col!. Jés. Liège 18 (1842) 1843/44 R. 

Van Hoobrouck Louis Gent ath. Gent 20 (1840) 1840/41 I. 
Van Hoobrouck Paul Gent coll. Namur 16 (1839) 1840/41 R. 1844 cand. R. 
Van Hulst Auguste Liège ? 20 (1843) 1843/44 R. 

Vanlanduyt Eugène Geraardsbergen ? 20 (1842) 1842/43-1843/44 R. 

Van Lokeren Gustave Tielt coll. Tielt 20 (1836) 1837/38-1838/39 G. x 1844 doe. G., '45 V. 
Van Monc1thoven Hippolyte Gent aib. Gent 17 (1836) 1841/42-1842/43 R. x 1847 cand. R. doe.? 
Van Ooteghem Auguste Gent collo de la Paix Namur 17 (1843) 1843/44 R. 1848 cand. R. doe.? 
Van Oppens Alphonse Geraardsbergen collo Geraardsbergen 19 (1841) 1841/42-1842/43 G. x 1846 cand. G. doe.? 
Van Overstraeten Charles Hamme ath. Gent 17 (1839) 1840/41-1842/43 G. x 
Van Peene Antoine Gent ath. Gent 20 (1835) 1835/36 G. 

Van Peene Hippolyte Assenede collo Tielt 23 (1840) 1841/42-1843/44 G. x 

Van Raemdonck Jean St. Niklaas K.U.L. 21 (1840) 1840/41 G. 1845 doe. G.& V. 

Van Ruyteghem Casimir Kalken ? 26 (1840) 1840/41 G. 1845 doe. G.& V. 

Van Sieleghem Joseph Eemegem ath. Brugge 18 (1837) 1837/38-1838/39 R. 

Van Straelen Adolphe Gent ? 19 (1839) 1840/41 R. 1842 cand. L.& W. 

Van Wambeke Charles Aarsele ath. Gent 19 (1838) 1838/39-1843/44 G. 1848 cand. G. doe. ? 

Van Wesemael Henri Gent ath. Gent 19 (1839) 1839/40-1840/41 G. x 1848 doe. G., C. & V 



'ercamer Charles Brugge collo Ieper 19 (1842) 1843/44 R. x 1844 cand. L.& W. 
'erheecke Leopold Eede (Zeeland) privaat onderwijs 24 (1836) 1836/37 G. 

'erhiest François Deinze collo St. Barbara Gent 24 (1841) 1842/43-1843/44 G. x 1848 doe. G., C.& V. 
'ermandel Edouard Gent ath. Gent 20 (1838) 1838/39 F. 

lermandel Louis Gent ? 18 (1839) 1839/40 R. x 1844 doe. R. 
lermeire Benoit Idegem ath. Gent 20 (1839) 1839/40-1840/41 G. x 
lermeuien Alfred Gent coii. de la Paix Namur 20 (1841) 1842/43 R. 
v'ermeulen August Gent collo de la Paix Namur 20 (1841) 1842/43-1843/44 G. x 1849 doe. G.& V. 
v' erraert François Gent collo St. Barbara Gent 17 (1842) 1843/44 G. x 1848 cand. G. doe. ? 
veys Alexander Brugge ath. Brugge 18 (1835) 1835/36 G. 

Vierset Emile Huy ? 20 (1843) 1843/44 I. 

Voituron Paul Gent privaat onderwijs 17 (1840) 1840/41-1842/43 R. 1851 doe. R. 

Vyvens CyrilIe Huise ath. Gent 18 (1837) 1837/38-1838/39 G. 1844 doe.G.'45 C.'46 

Waelbroeck Charles Gent ath. Gent 17 (1841) 1841/42 R. 1846 doe. R. 

Wallern Auguste Gent ath. Gent 19 (1836) 1836/37-1840/41 G. x 1842 cand. G. doe.? 

Wamlmenig Charles Liège ath. Gent 17 (1835) 1835/36 W. 

Wellens Edmond Antwerpen ath. Antwerpen 18 (1841) 1841/42-1842/43 I. 

Wemaere Jean Nieuwkerke ? 21 (1839) 1840/41 G. x 1846 doe. G.& V., '4' 



Wielmaeker Edouard 

Willems Edouard 

Willems Henri 

Wolfcarius Emest 

Brugge 

Eeklo 

Mons 

Izegem 

ath. Brugge 

ath. Gent 

ath. Brussel 

col!. Roeselare 

23 (1835) 

20 (1836) 

16 (1838) 

21 (1839) 

1835/36-1836/37 G. 

1836/37-1837138 G. 

1838/39 I. 

1839/40-1842143 G. 1845 cand. G. 



Tabel 2: 
Overzicht van bet totaal aantal toeboorders en bet aantal 
betalende studenten 

Qpmerkin&en 
Voor het opstellen van dit overzicht werd gebruik gemaakt van drie bronnen: 
- de cahiers der collegegelden. 
- het register van de ontvanger van de academieraad. Dit bleek achteraf 

opgesteld te zijn (waarschijnlijk in 1845). Sommige namen van professoren 
ontbreken en het aantal cursisten verschilt in sonunige gevallen met de 
andere bronnen. 

- het overzicht opgemaakt in 1840 ten behoeve van het ministerie. 1 Dit bevat 
alleen het totaal aantal toehoorders. 

De studenten aan de "Ecole Spéciale du Génie Civil" dienden geen cursusgeld 
te betalen. 
De namen van de prof. Borrunaert, Lamarle, De Cuyper, Roelandt komen 
dus in dit overzicht niet voor. 

In dit overzicht heeft J. Plateau in 1835/36 37 studenten terwijl in zijn 
collegegeldencahier slechts 32 namen voorkomen. 



Cursus Professor 1835-36 1836-37 1837-38 
Studenten Studenten Studenten 
T. B. T. B. T. B. 

Letteren & Wijsbegeerte 
Philosophie HUEf 23 14 42 28 61 26 
Logiquel anthropologie lFNI7IHUEI' 48 25 
Littérature Latine RASSMANNI MOKE 16 10 21 9 
Littérature Grecque RASSMANNI BORMANS 6 4 22 18 26 11 
Littirature FrançlÎse MOKE 12 ? 8 3 30 11 
Histoire Ancienne MOKFJlEN1Z 12 12 12 5 25 17 
Histoire du Moyen Age SERRURE 2 ? 7 5 19 9 
Histoire de Belgique SERRURE ? 3 5 3 19 6 
Antiquités romaines ROUI.FZ 11 11 9 3 18 11 
Archéologie ROUI.FZ 
Economie Politique DEROIE 16 13 24 14 13 1 
Histoire Politique DEROIE 6 6 12 10 1 1 
Statistiquel Géographie phys.1 Etn. IENIZ 3 1 
Littérature Flamande BORMANS 
Physique PLA'IFAU 
Mathématiques MANDERLIER 

Wetenscbappen 
Mathématiques supérieuresl 
Calcul différentiel TIMMERMANS - 9 9 21 11 
Mathématiques élémentaires MANDERLIER 30 20 39 21 44 19 
Géométrie descriptive MANDERLIER 10 9 19 9 
Analyse algèbrel Géométrie anal. MANDERLIER 4 2 13 6 
Minéralogie MARGERIN 4 4 19 8 
Zoölogie CAN1RAINE 10 9 26 11 
Botanique KICKX 29 22 32 18 36 11 
Chimie Y AN MONSI MARESKA 28 28 43 22 56 21 
Chimie appliquée MARESKA 
Physique PLA'IFAU 32/37 26 41 20 69 26 
Géologie MARGERIN 
Anatomie comparée CANIRAlNE 



1838-39 1839-40 1840-41 1841-42 1842-43 184344 
Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten 
T. B. T. B. T. B. T. B. T. B. T. B. 

50 20 58 32 59 29 39 17 40 23 21 -
42 17 48 25 50 22 59 34 56 37 61 33 
25 8 31 16 35 12 48 29 37 21 45 25 
32 13 33 16 39 15 41 22 34 18 31 13 
22 7 26 10 26 10 35 20 41 27 46 28 
29 7 33 13 32 14 33 16 34 21 42 21 
20 9 32 20 27 8 33 20 37 25 43 18 
18 7 27 14 'l 12 
18 3 17 9 28 12 23 9 28 16 29 8 

9 7 9 2 8 8 'I 10 " 5 ? 8 
3 'l 5 3 3 3 
16 gratis 6 3 

30 16 32 22 30 12 
29 16 31 22 43 16 

22 14 25 9 26 11 25 18 24 11 26 10 
56 20 67 28 59 26 33 27 36 36 38 33 
33 26 33 8 36 23 36 17 34 14 29 14 
23 12 22 7 32 22 37 20 34 14 32 17 
18 2 12 5 16 7 18 6 17 10 18 5 
26 4 18 5 16 9 16 6 20 12 19 7 
41 10 29 13 37 15 30 9 33 18 32 14 
63 19 71 26 71 27 50 16 50 32 54 34 
9 'I 15 " 87 39 75 29 95 46 65 42 56 43 56 37 

18 6 18 6 16 6 



Cursus Professor 1835-36 1836-37 1837-38 
Studenten Studenten Studenten 
T. B. T. B. T. B. 

Geneeskunde 
Clinique chirurg.! Ext. KI1JYSKENS! VFRBEECK 23 18 33 6 24 9 
Pathologie chirurgJ Externe VFRBEECK 14 12 21 1 19 4 
Pathologie interne! Thérapeutique VANOOETSEM 29 23 34 6 15 5 
Clinique interne VANOOETSEM 29 22 36 7 19 9 
Anatomie BURGGRAEVE 26 26 41 14 25 4 
Anatomie comparée BUROORAEVE 11 11 28 -
Physiologie GUISLAIN 26 26 45 16 25 3 
Pharmacie HENSMANS 6 6 16 6 14 2 
Matière médicale HENSMANS 9 9 14 2 16 4 
Accouchements HOUDET/LUIENS 26 28 16 5 24 9 
Clinique interne DEBLOCK 8 7 15 8 14 7 
Pathologie générale DEBLOCK 
Maladies de la peau/ des os LUIENS 12 12 8 3 2 1 
Médecine légale LUIENS/DE BLOCK 6 6 12 -
Hygiène DEBLOCK!VANR~BROECK - 16 13 10 ? 
Ophtalmologie VAN ROOSBROECK -
Anatomie comparée SOUPART 5 5 
Anatomie des régions SOUPART 5 5 
Médecine opérat! anat. chirurg. SOUPART 8 6 
Cours des bandages KI1JYSKFNS 12 - 6 

Rechten 
Pandectes W ARNKOENIG & MOLITOR 16 14 10 3 16 3 
HistoÎre du droit WARNKOENIG & MOLITOR 16 ? 17 11 10 2 
Droit naturel DE KEMMETFR/LEFEBVRE - 12 10 13 1 
Statistique du droit DEKEMMETER 3 1 
Encyc10pédie du droit WARNKOENIG & LAURENT ? 16 14 12 5 2 
Droit public LAURENT 2 2 
Droit administratif LAURENT 
Institutes HAUS 18 18 19 15 14 3 
Droit criminel HAUS 18 17 9 7 11 7 
Droit civil approfondi BAWU 8 8 34 34 37 5 
Droit civil élémentaire LEFEBVRE/ NELIS 11 11 17 17 17 2 
Cours de procédure NFl1S 
Droit commercial MINNE-BARrn 



1838-39 
Studenten 
T. B. 

32 12 
16 8 
16 11 
24 14 
22 8 

19 5 
34 14 
21 7 
28 10 
9 4 
4 2 
19 -

2 ? 
6 1 

7 7 
6 3 

5 4 
5 3 
6 4 
1 ? 
8 6 
2 2 

19 8 
10 6 
18 6 
21 ? 

1839-40 1840-41 1841-42 1842-43 1843-44 
Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten 
T. B. T. B. T. B. T. B. T. B. 

32 10 27 6 33 ~ 21 14 21 9 
31 4 17 3 12 1 10 ~ 6 1 
29 9 23 3 21 7 11 1 18 4 
30 1 21 4 24 7 23 13 27 11 
24 8 31 8 2~ 8 22 12 19 8 

18 - 16 - 13 - 11 ? 
25 7 15 8 24 10 21 10 17 6 
25 2 17 3 6 4 
25 5 19 6 17 3 15 10 19 11 
30 10 23 2 25 6 21 11 22 8 
32 1 24 -
27 ? 2 ? 3 ? 2 1 
16 ? 
14 - 2 2 4 4 
7 2 6 ? 
20 2 5 2 2 2 
9 5 13 8 

2 1 
8 7 8 2 9 gratis 10 10 

14 2 1 5 3 3 5 5 6 6 
12 7 14 8 
12 4 13 5 13 5 13 7 10 2 
11 ? 5 3 

4 2 5 4 6 3 6 2 5 ? 
9 ? 
18 8 21 8 25 12 16 8 24 11 
13 ? 11 5 6 3 6 4 14 5 
27 1 8 ? 6 3 1 5 13 5 
25 11 24 13 ? 11 ? 9 ? 8 

2 2 



Tabel 3: 
Overzicht van Plateau's nieuwe studenten, per academiejaar en 
volgens de opgegeven eindbestemming 

Qpmerkin&en 
- Voor het opmaken van deze tabel werd gebruik: gemaakt van de cahiers der 
collegegelden (voor het aantal studenten), de inschrijvingsregisters van de 
RUG (voor de eindbestemming) en de examenregisters (voor de generatie
studenten). 
- Het aantal generatiestudenten werd tussen haakjes geplaatst, omdat dit 
gegeven louter infonnatief is. Een vergelijking met Plateau's nieuwe 
studenten is irrelevant, omdat Plateau zijn toehoorders niet altijd rekruteerde 
tijdens hun eerste studiejaar aan de RUG. 
Het totaalcijfer van negen opeenvolgende jaren generatiestudenten werd alleen 
gebruikt om een idee te hebben van het percentage studenten dat Plateau met 
zijn colleges had bereikt. 

L.& W. G. F. R. J. Vr.L. Tot. Tot. gen. 
W. studenten 

1835-36 0 2 24 1 1 2 2 32 (257) 
1836-37 0 0 11 0 5 7 3 26 (77) 
1837-38 0 0 10 1 17 9 5 42 (93) 
1838-39 0 0 13 1 9 24 4 51 (119) 
183940 0 0 13 0 10 10 2 35 (97) 
184Q.41 2 1 17 0 19 18 4 61 ( 92) 
1841-42 0 1 11 0 16 21 1 50 (152) 
1842-43 0 0 7 0 23 15 1 46 (66) 
1843-44 1 1 9 0 15 18 1 45 (97) 

3 5 115 3 115 124 23 388 1040 



ra bel 4: 
verzicht van de geïnde collegegelden aan de RUG tussen 1835/36 en 1843/44 

lpmerkin~; 
- -t overzicht bevindt zich in het register der collegegelden van de ontvanger van de academieraad. F. Soupart, zou volgens deze 
ron , gedurende negen jaar geen collegegelden ontvangen hebben, hoewel hij wel degelijk betalende studenten had. Zelfs als 
'agrégé", een functie zonder wedde die hij tot 1841 bekleedde, had hij recht op zijn collegegelden. Hoewel het om kleine 

gen gaat, werden zijn inkomsten niet in het overzicht opgenomen. 



Professoren 1835-36 1836-37 1837-38 1838-39 1839-40 1~1 1841-42 1842-43 1843-44 Totaal 

Letteren en Wijsbegeerte 
DE ROm 7(1.) 9f:IJ 80 280 200 440 393 200 320 3633 
HUET 5(1.) 1680 1530 1200 1812 1740 2720 3108 1980 16330 
RASSMANN 1(1.) 600 7(1.) 840 1216 1080 880 707 520 6763 
ROULEZ 400 120 420 120 3(1.) 480 3(1.) 627 320 3207 
SERRURE 120 320 5(1.) 600 1296 800 800 987 720 6203 
MOKE 440 320 1080 5(1.) 856 9f:IJ 19f:IJ 1894 2120 10190 
LEN1Z 980 680 1040 880 640 827 840 5887 
BORMANS 1020 1020 

53233 

Rechten 
HAUS 11(1.) 1280 800 1120 640 1040 1186 840 1130 9196 
WARNKOENIG 2080 2080 
NEUS 500 400 100 1000 
BAWU 320 480 400 480 80 1760 
MOUTOR 790 340 470 510 800 240 400 480 4030 
LAURENT 400 100 250 100 200 880 720 640 3290 
LEFEBVRE 450 100 880 880 1040 240 400 400 4390 
MINNE-BARTH 
DEKEMME1ER 90 200 200 325 391 450 100 1756 

27502 



7ofessoren 1835-36 1836-37 1837-38 1838-39 1839-40 1840-41 184142 184243 184344- Totaal 

:;eneeskunde 
CLUYSKENS 1080 360 540 720 600 360 3660 
IERBEECK 720 60 240 480 240 180 340 1040 580 3880 
IANCOETSEM 1700 780 840 1500 960 420 780 1200 900 9080 
3UISLAIN 1040 900 180 300 420 480 600 660 360 4940 
mRGGRAEVE 2500 840 240 480 480 480 480 720 480 6700 
)EBLOCK 660 600 420 320 75 80 120 2275 
:mNSMANS 440 280 1080 320 420 120 420 440 3520 
~UTENS 40 40 
flOUDET 540 600 600 120 360 660 480 3360 
1/ AN ROOSBROECK 60 200 120 80 460 
~OUPART 

37915 

Wetenschappen 
MARESKA 880 840 760 880 1120 640 1280 1360 7760 
MARGERlN 160 320 80 200 280 240 400 200 1880 
TIMMERMAN 420 660 840 540 660 1080 660 600 5460 
KICKX 1300 1080 660 600 780 900 360 720 560 6960 

ATEAU 1020 800 1020 1520 1160 1840 1680 1707 1480 12227 
IERLIER 1160 1680 1710 2720 2232 3360 2560 2547 2560 20529 

ANrRAINE 360 440 160 200 360 480 720 520 3240 
OELANDT 40 40 40 120 

58196 





De reeks "Uit bet verleden van de RUG" is verlrrijgbaar bij het Archief van de 
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nr.I.E. STOLS, Latijns-Amerikaanse studenten aan de RUGent 
(1854-1914). 

2. L. V ANDEWffiLE, Bij het eeuwfeest van het laboratorium 
voor toxicologie aan de 'acuUeit voor 'armaceutiscbe 
wetenschappen van de RUG (1876-1976). 

3. H. BALTHAZAR, Het Taalminnend Studenlengenootschap tt Zal 
Wel Gaan (1851-1977). 

4. H. BOSSAERT, Julius Mac Leod en de vervlaamsing. 70 fr. 
5. H. DEELSTRA, De scbool voor kunsten en ambachten (1816-

1835) aan de Gentse universiteit. 
6. L. ELAUT, Drie episodes uit de gescbiedenis van bet 

geneeskundig onderwijs te Gent. 
7. M. SOMERS, Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de 

Gentse universiteit. 
8. E. OSSffiUR, Studenten en bun examens in de 'aculteit 

geneeskunde RUG (1819-1835). 
9. "LOMBROSIANA" Oud-Studenten Criminologie RUG, Veertig jaar 

school voor Criminologie aan de RUG. 
10. M. REYNEBEAU, De Gentse universiteit als katalysator in bet 

politieke groeiproces (1846-1870). 
11. L. TROCH, Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse 

universiteit 1890-1900. 
12. A. LOOMAN, Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan 

de RUG (1919-1933). 
13. A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties 

meisjesstudenten aan de RUG 1881-1930. 
14. D. VAN DAMME, Universiteit en volksontwikkeling. Het 

"Hooger Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit 
(1891-1914). 

16. L. TROCH, Professor J.F.,J. Heremans (1815-1884), pionier van 
het moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 

18. A. VAN ACKER, Slavische studenten aan de RUG (1855-1914). 
Een evocatie. 

19. E. LANGENDRmS, De "Vlaamscbe Roogescbool" te Gent (1916-
1918). 2 dIn. 

20. K. DE CLERCK, Rector Bouckaert bad tocb gelijk. 
21. D. MARTIN, De rijksunjversiteit Gent tijdens de bezetting 

1940-1944. Leven met de vijand. Tweede druk. 
22. L. SOETE. De rol van de Gentse universiteit in de a(scbalrmg 

van de "Ecole Normale des Sciences" (1870-1890). 



23. V. VAN RENTERGHEM, Het belang van Gent voor de 
universiteits- en studiekeuze van de Brugse studenten (1817-
1914). 

24. A. V ANDENBILCKE. Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit 
Gent (1930/1931-1945/1946). 

25. F. V ARENOONCK, Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en 
gedacbtenwereld. 

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

27. R. RAES, Ons Verbond. Historiek van een studententijdscbrift 
(1945-1976). 

28. M. VERHAS, Studiebeurzen van overbeidswege &an studenten 
van de Gentse universiteit (1836-1849). 

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

30. L. VERSTAPPEN, GescbiedeDis studeren in GeDt eD GroDingeD 
(1958-1982). 

31. Tussen Kunst en Kennis. Een keuze uit de Gentse 
universitaire verzamelingen. 

32. A. IMPENS, e.a., Koninklijke Bond van bet Personeel en andere 
A TP-verenigingen. 

33. N. GOOSSENS, De Gentse Morfologensebool. 
34. R. DE CLERCQ, Prof. Dr. Félix Daels en de vergiftigingszaak 

te Steendorp. 
35. A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De academiscbe loopbaan vao 

Prof. Dr. Josepb Plateau. 
Buiten reeks: 
K. DE CLERCK. e.a., Kroniek van de strijd voor de vernederlaodsing 

van de Gentse UDiversiteit. 
150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit te Gent 

(1835-1985). 
A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH & E. LANGENDRIES,175jaar 

Universiteit Gent! Gbent University 1817-1991. 
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