
dl 

dl 

STAD I GENT 

PROFFEN IN DE 
STRAAT 

l1lTri 
UNIVERSITEIT 

GENT 

Gent, T994 

® 

dl 





Proffen in de straat 

Tentoonstelling 
Aula. Volders straat 9. Gent 

r6 juli - 2r juli r994 



I:old k'!fi: JI'::if PlatmrlSfmll' 

Samcnstell ing Icl1toonstellinf! cn catal ogus: 
A.-M. SIMON - VAN DER MEI3HSCH 
E. LANGEN DR IES ,ArchidR UG 

HerkomSI van het marl'riaal : 
- Archief RUG 
- O:l1lralc Bibliotlu'ck nUG, Handschrifh."llzaal" Afdeling Kaa r!ell en 

1)lanl1ell" Vliegend\' bla{l('11 
- Cenlrale O penbare BibliOlh cck. Gcm 
- Historisch Archicfcn Doc\UlIellt:lliece,urutn Stedelijk Om]erwijs. Gent 
- Koninklijk Institunt \'oor het KUllsrparrimonium. Brussel 
- LaboralOrium Magncl voor Berono nderzoek. RUG 
- Muscum Or, Guislain, Gen! 
- Mus{"um voor dc Geschiedenis \'an cic Wetenschappen" !tUG 
- Liberaal Archief, Geilt 
- Stadurchicf, Gent 
- Stcd{"IUke Commissie voor Monumenten en Stadsgezich ten, Geilt 
- Stichting Jan Palftill . Geilt 
- Verzameling Frans Van BOSI, Gent 

Fotografic: 
H . C J-IrUSTIAENS 

, 



INLEIDING 

Welke Gentenaar kent het Fr. Laurentplein niet, één der weinige plaatsen in 
het stadscentrum met parkeergelegenheid, of de G. Callierlaan, voorheen één 
van 's Gents statige boulevards tot de El7-afrithem ontsierde, ofdeJ.F. Kluys
kensstraat, decennialang de toegangsweg tot het alom bekende Bijlokehospi
taal. Dit zijn drie voorbeelden van straten waar het naambord verwijst naar 
een Gents hoogleraar. In de Gentse regio zijn er in totaal 32 dergelijke straten. 
Hun aanblik is heel uiteenlopend. Proffen werden niet alleen vereeuwigd in 
de historische binnenstad, maar ook in lanen met hoogbouw, in arbeidersbuur
ten en in residentiële buitenwijken. 
De toewijzing van straatnamen aan RUG-professoren startte ongeveer in het 
midden van de vorige eeuw. In 1868 werd in de nieuwe wijk langs de linker
zijde van de Coupure een stratenplan getrokken en kreeg de medicus ].F. 
Kluyskens, als allereerste hoogleraar, een straatnaam toegewezen. 
De laatste aanduidingen hadden recentelijk plaats. Zij dateren van 1977 toen 
de stad met een aantal randgemeenten fusioneerde en men vaststelde dat ver
schillende straten dezelfde naam droegen. Men noteerde bv. niet minder dan 
11 Kerkstraten. Bij de reconversie der straatnamen vergat men het Gentse 
professorencorps niet. G. Magnel en V. Fris behoorden tot de nieuwkomers 
in de stad.]. Dhondt, E. Blancquaert, D. Mareska enH. Van Werveke kregen 
een plaats in de fusiegemeenten. 
Van het totale aantal van 32 straten liggen er 11 grosso modo binnen de grote 
stadsring. In de omgeving van het U .Z. is een kleine concentratie van 9. Van 
de fusiegemeenten spant Gentbrugge de kroon met 6 straatnamen. 

Er kwamen bij de fusie ook nieuwe straatnaamborden die de functie van de 
betrokken personages vermelden. Wat deze figuren echter gepresteerd hebben 
om uitverkoren te worden is wellicht velen onbekend. Met deze tentoonstel
ling, "Proffen in de straat", willen we het Gentse publiek kennis laten maken 
met een kleine selectie van 11 namen uit de binnenstad. Het betreft de profes
soren G. Callier, P. Fredericq, V. Fris,J. Heremans en]. Schrantuit de Facul
teit Letteren en Wijsbegeerte,]. Guislain en].F. Kluyskens uit de Faculteit 
Geneeskunde, Ch. Andries en G. Magnel uit de Toegepaste Wetenschappen, 
]. Plateau uit de Wetenschappen en Fr. Laurent uit de Faculteit Rechten. Zij 
hebben zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt, niet alleen in hun pro
fessorale loopbaan, maar ook in de stadspolitiek en in de Vlaamse Beweging. 

Het tentoonstellingsgebouw, de Aula in de Voldersstraat, hebben zij allen 
gekend. Sommigen hebben in de omliggende lokalen gewerkt, andere namen 
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er deel aan plechtigheden of werden er gehuldigd. Het leek ons een ideaal kader 
om deze Gentse professoren in de bloemen te zetten, zowel figuurlijk als 
letterlijk, want de Syndikale Kamer van de Belgische Tuinbouw is immers 
mede-exposant bij deze huldiging. 

GustaaJ Magnelstraat 
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RUG-PROFESSOREN MET EEN NAAMBORD IN DE STRATEN, 
LANEN EN PLEINEN VAN HET GRONDGEBIED GENT 

Gent: August Kekuléstraat 
August Vermeylenstraat 
Charles Andrieslaan 
Cornecl Heymanslaan 
François Laurentplein 
Frank Baurstraat 
Fritz De Beulestraat 
Gustaaf Callierlaan 
Gustaaf Magnelstraat 
Jakob Heremansstraat 
Johannes Schrantstraat 
Jozef Guislainstraat 
Jozef Kluyskensstraat 
Jozef Plateaustraat 
Jules Boulvinstraat 
Junius Massaustraat 
Karel Van de Woestijnestraat 
Louis Roelandtplein 
Paul Fredericqstraat 
Victor Frisstraat 

Drongen: Henri De Sagherstraat 

Gentbrugge : Henri Pircnnelaan 
Jan Dhondtstraat 
Jozef Vercoulliestraat 
Jules Mac Lcodstraat 
Jules Persijnstraat 
Odilon Vanderlindenstraat 

Mariakerke : Edgard Blancquaertstraat 
Jozef Guislainstraat 

Sint-Amandsberg: Daniël Mareskastraat 
Wolterslaan 

Sint-Dcnijs-Westrem : Hans Van Wervekestt-aat 
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CHARLES ANDRIES: 
EEN INGENIEUR MET TOEKOMSTPLANNEN 

Toen in 1867 de RUG met veel luister haar 50ste veljaardag vierde, begon de 
pas verkozen rector Ch. Andries aan een drie jaar durend mandaat. In die 
tijdsspanne heeft hij de ingenieursstudies zodanig gemoderniseerd dat de Gentse 
opleiding de volgende jaren wereldwijd bekend raakte en studenten uit alle 
continenten naar de RUG kwamen om een ingenieursdiploma te behalen. 

Charles Andries is in 1821, als zoon van een handelaar, te Mechelen geboren. 
Hij liep college in zijn geboortestad en vervolgde in 1838 zijn studies aan de 
pas opgerichte ingenieursafdeling van de RUG. Hij was een opmerkelijk stu
dent, behaalde telkens de eerste plaats en kwam daardoor als afgestudeerde 
onmiddellijk in aanmerking voor een staatsbetrekking van ingenieur bruggen 
en wegen. Zijn werkgever, het Ministerie van Openbare Werken, stelde hem 
tevens ter beschikking van de universiteit voor het geven van de cursus ma
chinebouw. In 1854 huwde hij de dochter van een Oostendse loods. 
In 1860 waagde hij zich in de politiek, eerst als liberaal gemeenteraadslid en 
in 1866 als schepen van openbare werken . Hij was betrokken bij de bouw van 
de Zuivelbrug, de Vismarkt en de waterdistributie in de stad. 
Hij nam ontslag als schepen toen hij rector werd. Hij wilde zich ten volle aan 
zijn nieuwe opdracht wijden en vooral de hervormingsplannen die hij op het 
oog had doorvoeren. Hij begon met de modernisering van de ingenieursoplei
ding. Dit onderwijs was, met uitzondering van een korte zomerstage, louter 
theoretisch en bereidde, volgens Andries, onvoldoende voor op het latere 
beroep. Praktijkscholing moest dus een plaats krijgen in de les. Hij vond dat 
de ingenieursstudenten tijdens de opleiding initiatieven moesten leren nemen, 
en problemen moesten kunnen oplossen. Hij wilde ook hun observatiever
mogen aanscherpen, hen vertrouwd maken met administratieve taken en hen 
leren zich verstaanbaar uit te drukken. Aan de basis van al deze vaardigheden 
lag volgens Andries het tekenen, "Ie véritable langage écrit de l'ingénieur", 
noemde hij het. Hij liet daarom het tekenen met de vrije hand op het program
ma plaatsen, alsook de praktische oefeningen zoals het concipiëren van gebou
wen, bruggen, irrigatiewerken, stations. 
Dergelijke projecten waren niet alleen belangrijk uit technisch oogpunt. De 
studenten leerden terzelfder tijd een bestek, een opmetingsstaat en een recht
vaardigingsnota opmaken. Andries vond ook dat de opleiding niet meer af
gestemd was op de nieuwste ontwikkelingen. Hij introduceerde daarom een 
trits nieuwe cursussen met beroepsmogelijkheden zoals "spoorweguitbating" 
- toen nog een nieuwe sector -, "technologie van de textiel" en "industriële 
bouwwerken", branches met toekomst in de Gentse regio. 

7 



Hij sleutelde ook aan hun algemene vonning, liet hen geregeld opstellen maken 
omdat hij vond dat een ingenieur zich correct moest kunnen uitdrukken. Ch. 
Andries maakte het ook mogelijk dat zijn denkbeelden over praktisch gericht 
onderwijs ingang vonden in andere faculteiten. In zijn collega uit de genees
kunde, R. Boddaert, vond hij een even grote enthousiasteling. Hij liet hem 
in zijn plaats een rectorale speech over dat onderwerp houden, met het resul
taat dat microscopische oefeningen in de geneeskunde werden geïntroduceerd. 
In 1877 werd Ch. Andries nog schepen van onderwijs. Hij interesseerde zich 
vooral voor het avondonderwijs voor vrouwen, het leerplan en het meubilair, 
maar veel kon hij niet realiseren. Hij overleed plots in 1878 op 57-jarige leeftijd. 

In 1956, bij de aanleg van de Watersportbaan, werden in het kwartier van de 
Neenneers nieuwe straten getrokken en kreeg de laan, lopend van de Bisschop 
Triest/aan naar de kom van de Watersportbaan, de naam van deze Gentse sche
pen, hoogleraar en ingenieur. 
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"II illlpOIU (jlle les élèl'es des secriollS pl'épa/'awires dil ghlie ei"il et des arts et II/al/II

faallres soient brallcollp exercés all dessi", qlli est Ie "éritahle lal/gage écrit de I'il/gé

"iel/r, Ce poil/t est de la pills hallte i"'portal/ce; la pratiqlle dil dessill dé"eloppe ;, 

lafois Ie gO/Ît et I 'esprit d'obsfl'"atio,,; ccilli qlli reprodllit a"ecfacilité lajo,.",e d'II" 

ol!iet, machi"e 011 col/stmaio" qlle/co"qlle, I '"hsclvera pills cO/llplétc/lle/lt etfixera 

ses sOI/lle"irs par 111/ (/1Iqlli5; I'illgél/iel/I' ql/i dessil/efacile"'l'IIt prodllit al/ssi ses pro

JeL' al'ec pll/s d'assl//'al/ce, et dalls la diswssioll il sefem /IIiel/x wlI/prel/dre des ''''II/IIICS 

compétellts; C/1fin, et ceei 11 'est poillt il/dijTérmt, ceilli 'l"i a IIIIe ,~rallde hahitllde dil 

dessil/ trallaille beallcollp pills I/ite. " 

UniJlcrsité de Galld, Discol/rs et rapport dil reele"r Charles Alldries, Gal/d, J868 



GUSTAVE CALLIER: 
VRIJDENKER, FILOSOOF EN VOLKSVRIEND 

Op 12 september IS63, terwijl op de Vrijdagmarkt het standbeeld van Jacob 
Van Artevelde op zijn voetstuk werd geplaatst, kwam enkele straten verder
op een indrukwekkende begrafenisstoet in beweging. De lijkwagen, gevolgd 
door een massa mensen, verliet de St.-J acobsnieuwstraat richting Dampoort. 
Bij het grafbrachten acht sprekers, onder wie de burgemeester, hulde aan de 
afgestorvene. Het betrof de 44-jarige Gentse hoogleraar Gustave Callier. De 
begrafenisceremonie zou de volgende dagen niet alleen Gent in rep en roer 
zetten, zij vond zelfs weerklank in de buitenlandse pers. Callier, gestorven vol
gens zijn overtuiging - als vrijdenker had hij de sacramenten geweigerd - was 
immers begraven geworden in gewijde grond. Dit incident gaf aanleiding tot 
een hevige polemiek tussen liberalen en katholieken. Het kwam zelfs tot een 
interpellatie in de Kamer. 

G. CaHier is in ISI9 geboren als zoon van een Gents handelaar. Op rS-jarige 
leeftijd was hij primus van de retorica van het Gentse atheneum. Tijdens de 
prijsuitreiking, die in de universitaire Aula plaatsvond, hield de laureaat een 
opmerkelijke toespraak. Hij wees er nl. de verzamelde burgerij op dat duizen
den kinderen van arbeiders verstoken bleven van onderwijs en pleitte daar
om voor onderwijs voor iedereen. 
In feite onderhield de jeugdige G. Callier hier zijn publiek reeds over wat zijn 
levensdoel zou worden. 
Hij vervolgde zijn studies aan de Gentse universiteit in de Faculteit van de Let
teren en Wijsbegeerte, waar hij onder de invloed kwam van de fascinerende 
persoonlijkheid van François Huet. Deze hoogleraar van Franse origine had 
aan de universiteit een kring gesticht waar studenten, afgestudeerden en pro
fessoren allerlei problemen van hun tijd bespraken. G. Callier leidde de afde
ling die zich met filosofische en sociale kwesties bezighield. Het bleven ech
ter vrijblijvende discussies van een groepje intellectuelen. G. CaHier wou verder 
gaan en de daad bij het woord voegen. 
Wanneer F. Huet van de universiteit wegging, kreeg de inmiddels afgestu
deerde G. Callier een gedeelte van diens leeropdracht, nl. de filosofie. Als les
gever was hij zeer vernieuwend. In tegenstelling tot zijn andere collega's, die 
zich beperkten tot het voordragen van hun cursus, discussieerde CaHier met 
zijn studenten, leerde hij hen kritisch te denken, en becommentarieerde hij 
samen met hen de werken van de grote filosofen. Deze manier van lesgeven 
zou pas 40 jaar later ruimere ingang vinden aan de universiteit. 
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Het was in de gemeentepolitiek dat G. Callier het maatschappelijke droom
beeld uit zijn jeugd zou trachten te realiseren. 
Rond het midden van vorige eeuw leefde de overgrote meerderheid van de 
Gentse bevolking in diepe ellende. Door erbarmelijke woon- en werkomstan
digheden en materiële miserie viel zij ten prooi aan hongersnoden en epide
mieën. Kinderarbeid was algemeen verspreid en scholen waren er bijna niet. 
Volgens G. Callier lag onderwijs aan de basis van een groter welzijn. In 1856 
werd hij gemeenteraadslid en 2jaar later schepen van onderwijs. In 5jaar tijd 
liet hij 3 nieuwe lagere gemeentescholen openen, 3 adultenscholen, 2 scholen 
voor betalende meisjes, een hogere meisjesschool, een normaalschool, 2 kleu
terscholen en een peutertuin. 
Het percentage schoolgaande jeugd steeg zodanig, dat de stad Gent aan de spits 
kwam te staan wat het Belgisch gemeentelijk onderwijs betrof. Hij liet ook 
het onderwijzend personeel beter betalen, liet tehuizen bouwen voor bejaarde 
echtparen en tijdens de grote epidemieën schrok hij er niet voor terug zelf de 
sloppenwijken in te trekken. 
Vooral het stedelijk onderwijzend personeel was hevig beroerd toen zij ver
namen dat G. Callier plots was overleden. Zij zamelden geld in voor een beel
tenis van hun weldoener, die in 1865 in de Callierschool op het Van Artevelde
plein (thans Sint-Annaplein) werd ingehuldigd. 
Het ideeëngoed van G. Callier ging niet verloren. Anderen na hem zetten zijn 
werk verder of verbonden zijn naam aan hun actie. Fr. Laurent, een collega
hoogleraar, richtte het Calliergenootschap op dat tot doel had het lot van de 
arbeiders te verbeteren door hen spaarzaamheid te leren en onderwijs te ver
schaffen. 
De G. Callierlaan kwam er pas in de 20ste eeuw. In 1904 verdween de Gentse 
dierentuin die gelegen was tussen de Zui,dstatie en de Nederschelde. In de aan
palende nieuwe wijk kreeg de straat die de Benardstraat met de Sint-Lievenslaan 
verbond de naam van G. Callier. Oorspronkelijk lag deze laan aan het Koning 
Albertpark, dat in 1972 gedeeltelijk verdween om plaats te maken voor de afrit 
van de EI7-autosnelweg. 

"Sinds zijne vroegste jeugd, lag hem in 't hert verborgen - Eene onuitdoojbre drift: 

de kostbre geestesspijs - Aan '( needrig werkmanskroost, den werkman te bezorgen, 

- Door 't grootsche reuzenplan van 's vol/eks onderwijs. - Van daar die minlijke 

aard, die zachtheid zijner zede, - Die hemel in zijn lach, dat teêrgestemd gemoed; 

- Van daar die woordenstroom, geleid door 't licht der rede, - Die van zijn lippen 

vloot, als de onweêrstaanbre vloed, - En school bij scho/e rees, en menige gestichten 

- Verhieven zich vol trots, en bloeiden, zoodat nooit - Het onderwijs des volks (dit 

edel geestverlichten ! ) - Ons Gent met zulken krans voorheen had opgetooid. " 

J. Vilders, Lijkkrans voor den hoogleraar G. Callier, Gent, 1864 
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PAUL FREDERICQ: 
DE VERBANNEN HOOGLERAAR 

Op 18 maart 1916 werd een Gents hoogleraar in zijn woning aangehouden en 
gedeporteerd naar een gevangenenkamp in Duitsland. Eind 1918 kwam hij uit 
zijn verbanning terug en werd hij rector van de pas heropende Gentse univer
siteit. Kort daarop in 1920, overleed hij ten gevolge van een hartaanval. Paul 
Fredericq, de alom geachte historicus-hoogleraar en Vlaams-liberale voorman, 
was heengegaan. 

Paul Fredericq is geboren in 1850 te Gent als oudste van een gezin met 6 kin
deren. Zijn ouders bewoonden een herenhuis in de Sleepstraat waar de vader 
een artsenpraktijk had. 
P. Fredericq stamde uit een bekende Vlaamse familie. Rosalie en Virginie 
Loveling waren zijn tantes, Cyriel Buysse en]. Mac Leod zijn neven. Zijn moe
der, Babtilde Huet, een onderwijzeres, gafhaar zoon het basisonderricht. Aan 
het atheneum kreeg Paul Fredericq van zijn leraar]. Heremans de liefde voor 
de Vlaamse taal mee. Aangezien hij leraar wenste te worden, trok hij naar de 
Normaalschool aan de Luikse universiteit. Gediplomeerd in 1871, kreeg hij een 
betrekking aan het gemeentelijk college van Mechelen. Paul Fredericq ver
koos echter eenjob in het officieel onderwijs, het was beter betaald en min
der onderhevig aan de plaatselijke partijpolitiek. Via een omzwerving langs 
het atheneum van Aarlen, kwam P. Fredericq, die intussen een speciaal doc
toraat in de geschiedenis had afgelegd, terecht waar hij wou zijn: eerst aan het 
atheneum te Gent en vervolgens aan de RUG. 

Als hoogleraar in de Nederlandse literatuur en de geschiedenis, introduceerde 
hij de praktische werkcolleges naar Duits model. Het gebeurde geregeld dat 
P. Fredericq zijn studenten thuis inviteerde en dat zij zich, bij een glas bier en 
een sigaar, over historische teksten bogen. Hij doceerde ook van meet af aan 
in het Nederlands en maakte zijn studenten bewust van het feit dat Nederlands 
een wetenschappelijke taal was. Zijn publikaties maakten hem tot één der baan
brekers van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis in België. 
Hij was ook één der steunpilaren van de liberale partij. Hij aanvaardde allerlei 
werk als secretaris en organisator van liberale verenigingen, werd voorzitter 
van het Willemsfonds, waar hij de reizende volksbibliotheken oprichtte, en 
hoofdredacteur van het weekblad "Het Volksbelang". 
In 1891 werd hij lid van de gemeenteraad. Hij spande zich vooral in voor de 
monumentenzorg te Gent, liet de Bijloke en het Gravensteen restaureren en 
ijverde voor de oprichting van een Vlaamse schouwburg. 
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P. Fredericq had ook zeer veel belangstelling voor het historisch volkslied dat 
hij opnieuw wilde doen ingang vinden. In het Willemsfonds zette hij daarom 
de bekende "liederavonden" op touw, bedoeld voor het Gentse volk. Ook 
het wetenschappelijke milieu trachtte hij te passioneren. Op een congres in 
Nederland, waarop koningin Wilhelmina aanwezig was, liet hij alle aan
wezigen "Zeg kwezclken wilde gij dansen ... " zingen. 
Hij behoorde ook tot de oprichters van "Hooger Onderwijs voor het Volk", 
de volkshogeschool van de Gentse universiteit, die met het geven van leer
gangen de intellectuele achterstand onder de volwassen Vlamingen wilde weg
werken. 
De strijd voor de vernederlandsing van dl' RUG domineerde de tweede helft 
van zijn leven. Rond 1900 begonnen de Vlaamsgezinden ervan overtuigd te 
raken dat hoger onderwijs in de volkstaal moest gegeven worden en nam de 
strijd vaste vorm aan. Aan de Gentse universiteit kreeg men twee kampen: de 
voor- en tegenstanders. P . Fredericq, hoewel vlaamsgezind, speelde de rol van 
"cavalier seul". Zijn stellingen waren te gematigd om bij zijn collega' s aan te 
slaan. Hij verdedigde n1. de oprichting van de Nederlandstalige naast de 
Franstalige universiteit. 
Toen in 1916 de Duitse bezetter tot de vernederlandsing van de universiteit 
overging, behoorde P. Fredericq tot de hevigste tegenstanders. Hij werd 
prompt samen met zijn collega-historicus, H. Pirenne, naar Duitsland gedepor
teerd. 

In 1929 was het kwartier rond dl' Koning Albertbrug in volle expansie en 
werden er nieuwe straten getrokken. Eén ervan, die de Mecrsstraat met de 
Koning Albertlaan verbond, werd, op verzoek van het Willemsfonds, bedacht 
met de naam van Paul Fredericq. 

14 



"Frederic'l 's vele leerlillxell zijn "iet IJergeten welke meesleepe'7de bekorill,!! lIi(l?ing 

I'an diell hoogleeraar, I'an zijn lJoomamen eemJolld, zijn zanger(l!e stem, de" nlst(l!ell 

oogopslag I'an zijn groote blaulIJe oogen, zijn afm toe hllmoristische III e1sprekend

heid, zijn gezaglJollegeleerdheid, zijn mannelijk ingetoomdegeestdrijt, zijn bedaarde 

Ii'ijsheid, Zijll Iitfderijk gemoed. 

Te gelijker tijd historicus en litterator, kon hij Zijll stil die op het eene ,~ebied steeds 

belichten door zijn kennis op het andere. BOl'endien had hij de gewoonte, dikillijls 

te IIlijzell op Illat buiff/7 de grellZe11 van zijn eigeulijk vak of Zijll l<md ter vergelijking 

kon gebezigd Illordelt . Daardoor lIerschafte hij aal7 zijn studente/1 een mimer kijk op 

de beswdeerde stof ell maakte ze bekwaam om zich algemeelIe gedachten te vormen. 

En heel dat lJeelzijdig o"derwijs werd beilleugeld door zijn aanstekelijke litfde tot het 

Vlaamsch verleden f/7 tot het Letterkundig SchOOIluit verdogen eeuwen en uit onzen 

tijd. " 

M. Basse, De Vlaamsche Beweging vall 1905 tot 1930, Gent, 1930 

Pau/ Fredericqstraat 





VICTOR FRIS: 
GEPASSIONEERD DOOR HET VLAAMSE VERLEDEN 

Aan de vooravond van een Iljuli-herdenking tijdens de Eerste Wereldoorlog 
riep V. Fris de bevolking op niet aan deze plechtigheid deel te nemen. Deze 
stellingname was riskant maar de Duitsers hebben de auteur van deze oproep 
nooit achterhaald. Dat V.Fris n.a.v. deze historische gebeurtenis naar de pen 
had gegrepen was niet verwonderlijk: hij was historicus en stadsarchivaris. 

Victor Fris is geboren te Geraardsbergen op 18 februari 1877. Hij studeerde 
geschiedenis aan de RUG en had er de twee grote historici, P.Fredericq en 
H.Pirenne, als leermeesters. Na zijn promotie in 1899 behaalde hij nog het 
diploma van kandidaat-archivaris. Zijn loopbaan startte in het onderwijs. Hij 
was achtereenvolgens leraar aan de athenea van Verviers, Oostende en Gent. 
Hij gaf ook nog les aan de "normaalschool voor juffrouwen" en aan het 'de 
Kerchove' -Instituut. In 1916 kon hij na het overlijden van de stadsarchivaris 
V.vander Haeghen in het Stadsarchief aan de slag en, toen in 1918 de Gentse 
universiteit terug openging, kreeg hij ook diens cursus paleografie toegewezen. 
Victor Fris zal bekend blijven omwille van zijn talrijke publikaties over het 
Gentse verleden. Zij waren niet alleen wetenschappelijk van aard zoals zijn 
"Histoire de Gand". Hij schreef ook voor een groot publiek en voor de leer
lingen van de stadsscholen. 
De RUG-docent V. Fris overleed plots in 1925 na een heelkundige ingreep. 

De Victor Frisstraat is gelegen in de buurt van het Rabot. De naamgeving 
dateert van 1981 en verving één van de vele Kerkstraten die Gent door de fusie 
met de randgemeenten plots rijk was geworden. 

"Lallggesprek //Iet //IUIIC/I/eel"lillg Victor Fris. Hij 'Pil adl'ocaat II'Ordelllw zU'I/risto

riscll doctoraat. Za//rij dali lIiet per/orell gaall I'oor ollze ",etellsc!lap? Ik zeg /rem 

dal ollder de CeJltscl,e olld-leerlillgell er drie Zijll die I'olgerrs mij prC!fessor kllllllell 

",ordm: Vmlder/illderr, Des Mares ell Fris, illdiell IIU er I'oor IPerkt. HU is ef zeer 

ol'er geil leid. " 

P. Fredericq, Dagboek, 15)lIl1i 1899 
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JOSEPH GUISLAIN: 
VRIEND DER ZWAKZINNIGEN 

Rond 1820 bracht de pas afgestudeerde doctor in de geneeskunde]. Guislain 
een bezoek aan het Geraard Duivelsteen, waar de mannelijke zwakzinnigen 
opgesloten zaten. Zij leefden er in de kelders, bijna zonder licht, lucht, kleren, 
verwarming of voedsel. Vaak werden zij aan de muur of aan de vloer vast
geketend. J. Guislain, onthutst over die mensonwaardige behandeling, vond 
er meteen zijn roeping: hij zou trachten hun lot t e verbeteren. 

J. Guislain is een Gentenaar, in 1797 geboren en stammend uit een welstellende 
architectenfamilie. Zijn ouders hoopten dat de zoon - hij had trouwens aan
leg voor tekenen - de traditie zou verder zetten, maar]. Guislain sloeg een 
andere weg in. Hij koos voor de geneeskunde, studeerde aan het Medisch Col
lege, werkte als medisch helper in de militaire hospitalen en liet zich in 1817 

aan de pas geopende Gentse universiteit inschrijven in de Faculteit Genees
kunde. Hij werd één der eerste gediplomeerde geneesheren van de RUG. 
Het bezoek aan het Geraard Duivelsteen was bepalend voor zijn verder leven. 
Hij verdiepte zich in de problematiek der zwakzinnigen, keek hoe men het 
probleem in het buitenland aanpakte, schreefin op een prijsvraag over krank
zinnigenzorg en won. De twee J?oekdelen waarmee hij de prijs in de wacht 
sleepte vormden de grondslag voor de psychiatrie als wetenschap en de aan
zet tot zijn internationale erkenning. 
Tweejaar later, in 1828, werd]. Guislain, op voorstel van kan. P.]. Triest van 
de Congregatie van de Broeders van Liefde, hoofdgeneesheer van het Gentse 
krankzinnigengesticht. Hij was de eerste dokter die deze verantwoordelijk
heid kreeg. Uitgaande van de stelling dat geestesgestoorden geen misdadigers 
maar zieken waren, ijverde hij samen met P.J. Triest voor een menswaardig 
onderkomen. Het stadsbestuur ging daarop in, sloot het Geraard Duivelsteen 
en liet de krankzinnigen overbrengen naar het Alexianenklooster (het huidige 
St.- Amandusinstituut). 
]. Guislain stelde een reglement op voor hun verpleging dat nadien in geheel 
het land werd nagevolgd. Het betrof een reeks voorzieningen zoals hygiënische 
maatregelen, gezonde huisvesting, menswaardige opvang, beperking der 
dwangmaatregelen, vervanging van cipiers door opgeleid personeel. 
]. Guislain trachtte ook hun geestesaandoeningen te verklaren en zocht naar 
therapieën. Volgens hem was er een samenhang tussen het mentale en het 
lichamelijke en hij prees behandelingsmethoden aan zoals lichaamsbeweging 
(bv. wandelen), intellectuele bezigheden (zoals kaarten) en het opwekken van 
bepaalde gevoelens (zoals liefde en haat). Zijn boek illustreerde hij met zelf
gemaakte tekeningen van zijn patiënten. Het werd een "bestseller". 
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De internationaal gereputeerde J. Guislain kwam in 1835 aan de RUG fysio
logie doceren. De psychiatrie, zijn stokpaardje, stond toen niet op het program
ma. Hij zou die cursus pas vanaf 1849 geven. 
Naast deze onderwijsopdracht zette J. Guislain zich nog in voor het bekomen 
van een wet op dl' krankzinnigenzorg en een nieuw gebouw voor zijn Gentse 
patiënten. Het eerste bereikte hij na lang aandringen in 1850 en hij werd prompt 
tot inspecteur-generaal van de Belgische krankzinnigengestichten benoemd. 
Om de realisatie van zijn tweede harte wens te forceren, stapte hij in de politiek. 
Als lid van de gemeenteraad lukte het hem inderdaad zijn gedurfd concept voor 
een nieuw instituut te doen aannemen. Hij stelde ook een aantal voorwaar
den. Hij wenste zijn instituut te laten bouwen op het platteland en koos daarom 
de landelijke wijk buiten de Brugse Poort. De gebouwen moesten bovendien 
een indruk van rust, vrijheid en vredigheid oproepen. Daarom werd een groot 
deel van het Il ha. grote terrein ingenomen door tuinen, velden en binnen
plaatsen. De architect A. Pauli tekende de plannen volgens Guislains aan
wijzingen. Hij voorzag één afdeling per ziekte en geneesbaarheid, op haar beurt 
ingedeeld in betalende en niet betalende patiënten. Iedere afdeling bevatte een 
hospitaal, een tehuis voor ongeneeslijken, een plaats voor morele en fysische 
opvoeding, ateliers, een school en een isolatieplaats. Het gebouw kon 300 man
nelijke geesteszieken herbergen. In r852 startten de werken, maar in r860, het 
overlijdensjaar van Guislain, was het nog niet afgewerkt. 
Het instituut is tot op heden zijn naam blijven dragen en stond gedurende de 
hele r9de eeuw model voor alle nieuwe op te trekken instellingen. In r887 kreeg 
deze weldoener een standbeeld aan de Begijnhoflaan. 

Het Guislaininstituut stond destijds op de buiten. Pas in r899 werd er een straat 
getrokken. De naamgeving lag voor de hand. 
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.. Wij /,ezochtell eerst het kwartia der stille zottm. Zit l,eJlolldeu zich op ee/lw zeer 

mimen koa ofbetergczegd ill ewC/! hofmellJl'eede lmlell, illll'elks middel! eerl kiosk 

is oPJlerida. Op de kiosk stolld l'l'll IIlllziekkolps (al krarrkzilllligl'Il), dat met IJeel 

sa//le7lhallg, OIlder de leidill.~ Jlall eellell krmlkzillllige, lIerscheidelle mllziekstllkke7l 

lIitlloerde. 

De slaapplaalserr der kl'Gllkzilllligell werdel! om .~eloolld. De OIl/1lSligell, die 's lIachls 

lawUI //lakeIl eII dlls de /'list der alldere/! sloorelI, slapel! elk ill em afzollderlijk 

kalllerkm .. zij Illordell '5 lIachts belllaakt door dell lIan diellsl zijnde Broeda, door 

eell lIenster, dat lIilgeeft op eene gaallderU, l/laar de Broeder, lIIet den lamaam ill de 

halld, op e/! lIeer wa 11 delt. 

DegenelI die 's l!achts ,."sti.~ ZijII, slapelI ill.~oedllerilldlte zilldelijke zalelI, waar hel 

gelal beddm berekmd is lIolgells dm kllbiekm illholld derplaats. 111 sOIll/ll(~e kamers 

hebbe/! wij eell IIl'illti.~tlll bedde/! geleld. 111 alldererr kmllers slaalll'rlllaar zes . Voor 

elk l,ed ligt eerl kleill tapU~ie. Een rhrislllsl,eeld hallgt (11111 dl'/! 11111111' ill 'I zichlIJall 

de krallkelI. 

De beddell der zillllelooze/l die z ich 's llaChlS be!'lIilell ZUil !'all bijzollder maaksel. 

Em deel der/llalras is <~e!'lIld /liet kaf Ollder het bed is eene soort lIall zillkm plaat, 

eCl/(r;szills ill !'Ontl !'all Irachler, die lIit elI illsc/llI!fi C/l waarollder em kll/Ilelpot 

geplaaL'1 is die al/l'S op!'allgt. " 

J. V.H., 011 Ih 11 I/illg 111111 hel Stalldbeeld !'all Dr. Joz~r Gllislaill, 1887 

J. Gl1islaillstraat 
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JACOB HEREMANS: 
EEN LEVEN IN DIENST VAN ONZE MOEDERTAAL 

Schrijven doen we nu zoals in Nederland. We hebben immers dezelfde spel
ling. Deze taaleenheid is er niet zonder slag of stoot gekomen. In het midden 
van de vorige eeuw ontbraken richtlijnen, het "groene boekje" bestond nog 
niet. Men dacht er zelfs aan het Westvlaams tot schrijftaal te verheffen. Dat 
onze spelling identiek is aan de Nederlandse, hebben we hoofdzakelijk aan 
J. Heremans te danken. Hij wist uiteindelijk te bereiken dat de regering in 1864 
besloot om voor alle officiële stukken en in het onderwijs, de Nederlandse spel
ling te gebruiken, nl. deze van De Vries en Te Winkel. 
Heremans, die heel zijn leven wijdde aan de Vlaamse zaak, zag zijn inspan
ningen beloond. Hij had niet altijd evenveel succes. 

J. Heremans is in 1825 geboren te Antwerpen als zoon van een kopergieter. 
Hij doorliep er de humaniora van het atheneum en aanvaardde een baantje als 
hulpbibliothecaris. In 1844 stapte hij over naar het onderwijs, werd leraar te 
Mechelen en het jaar daarop aan het atheneum te Gent. Hij was er de eerste 
leraar Nederlands. Het ontbrak hem aan alles om een les voor te bereiden. Hij 
schreef daarom zelf zijn handboeken, stelde bloemlezingen op, gaf dicht
bundels uit. Hij slaagde erin een groepje overtuigde Vlaamsdenkende en 
Vlaamsvoelende leerlingen op te leiden, die in de Vlaamse beweging een door
slaggevende rol zouden spelen. In 1852 stichtten zijn retoricastudenten het 
"Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan". Bij het verlaten van 
het atheneum namen zij hun idealen en hun vereniging mee naar de universiteit. 
Daar zetten ze hun actie verder en zonden een petitie naar het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken waarin zij de oprichting van een cursus Nederlandse TaaI
en Letterkunde aan de universiteit vroegen. Zij slaagden in hun opzet, en hun 
vroegere leraar J. Heremans kreeg zelfs een gedeelte van die leeropdracht. Als 
hoogleraar gafhij zijn studenten een solide taalkundige basis en introduceerde, 
als eerste in België, aan de universiteit het Gotisch, het Angelsaksisch en het 
Middelnederlands. 
Naast zijn onderwijskundige opdracht en zijn literair werk zette Heremans zich 
in voor de opbloei van het Vlaams bewustzijn. Hij zat in het bestuur of 
behoorde tot de ijverigste leden van verenigingen als "De Tael is gansch het 
volk", "Het Vlaemsch Gezelschap" en het "Willemsfonds". Hij stichtte of 
schreef in tijdschriften als "Het Taelverbond", "Het Nederlandsch Museum" 
en "De Toekomst", een periodiek voor onderwijzers. 
Ook via de politiek trachtte hij de taalsituatie van de Vlamingen te verbete
ren. Hij werd één der leidinggevende figuren van de Gentse liberalen en voor
zitter van de Vlaamse Liberale Vereniging. 
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Als kersverse schepen van onderwijs liet hij al van zich spreken. Hij was nl. 
de eerste die een Nederlandstalige toespraak hield. Het is in het politieke mi
lieu dat Heremans ontgoocheld geraakte. Hij, Vlaming in hart en nieren, was 
er omgeven door franskiljons. Hij raakte het voortdurend opboksen tegen de 
anti-Vlaamse houding van tegenstanders en partijgenoten zo moe dat hij in 
1882 ontslag nam. Nochtans heeft de schepen Heremans zeer veel gedaan voor 
het Gentse stadsonderwijs. Hij breidde het aantal gemeentescholen uit met een 
kosteloze meisjesschool (de Andriesschool), eenjongensschool in de Wispel
bergstraat, het "eh. de Kerchove-Instituut" in de Pollepelstraat, 2 bewaar
scholen en 2 avondscholen voor vrouwen. De Rijksnormaalschool in de Lede
ganckstraat werd tijdens zijn mandaat in gebruik genomen. 
Tweejaar na zijn ontslag overleed]. Heremans. Hij was 59. Zijn vrouw respec
teerde zijn laatste wens. Zij schonk zijn rijke bibliotheek aan de universiteit 
en verbrandde zijn privé-papieren. 
Men vergat]. Heremans evenwel niet. Aan het Gentse atheneum stichtten de 
leerlingen te zijner nagedachtenis in 1885 een kring die de passende benaming 
van "De Heremanszonen" meekreeg. 

De]. Heremansstraat is van recente datum. Toen in 1977 Groot-Gent ontstond 
bleken er 8 plaatsen de naam van Guido Gezelle te dragen. Eén ervan was 
gelegen nabij de Koning Albertbrug. Gezelle werd er in 1981 vervangen door 
zijn Vlaamse evenknie J. Heremans. 
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"Die spellillgbel/Jegirlg kreeg echter eell 1I0<~ /Jeel sOlllberder aarlziel/, "'arll/eer zij op 

zekerfll da<f? de Belgisc"e Kali/er der Volks"ertei:elll"oordigers billllelldrollg. Dáár ook 

11'05 de opscl",ddillggroot. De vValm,ja zelfs die geil ell ollder heli, lI,elke ill de Kalller 

rolldllit bekmdm gem elIkei ,,'oord V7alllll.<c" te ,'e/"staall, ,,'erdell lIiet ",eillig ,'e/"

OI/1nlst. Alm had 111'" frachtell ",ijs te /IIakell, dat het hie/" I"erkelijk het to be or 

not to be der Belgische IIl1thJIIlllitl'it gold; /llell had 111111 dom geloo/lell, dat het scll/ii/lell 

"1111 de ezel ill dell IIo/lIillathj; ill plaats "011 den ezel, zoo als /111'11 lIet ill V7aallde

ret/ plagt te doet!, eelle {olltrarel'ol"tie gillg te ",eeg brmgell; dat het ,,'egIatelI "011 't 

accellt op de eés 1' 1111 peézeweéver, (1"et /Jerallderm dery ill i ill 't I/'oord uyl, 011-

"er/llijdelijk dm ollde/gallg "011 het ,'aderlalld lIIoest berokkmell!" 

J.FJ. Herell/alls, ü"er het I"ellscltelijke "011 eelle eel/parige spellil/g ol/zer taal ill 

Nvord- m ZlIid-Nederl<l/Id, Geilt, 1861 



JOSEPH KLUYSKENS: 
CHIRURG OP HET SLAGVELD TE WATERLOO 

1815: Het slagveld te Waterloo. In vier dagen vielen er 22.000 doden en raakten 
er 63.000 soldaten gewond. Tenminste de helft der gekwetsten werd naar Brus
sel afgevoerd waar een corps gezondheidsofficieren en legerartsen de grootste 
nood trachtte te lenigen. 
Pijnverdoving was toen nog niet bekend, antiseptische methodes evenmin en 
het operatieve instrumentarium was zeer rudimentair. De militaire chirurg 
moest met vaste hand vlug kunnen ingrijpen. 
Aan het hoofd van dit medisch team te Brussel stond].F. Kluyskens. Naar ver
luidt verrichtte hij zelf 300 amputaties en verzorgde hij 9000 gewonden. Hij 
was niet aan zijn proefstuk. Hij had zijn vak geleerd tijdens de vele oorlogen 
die toen onze streken teisterden. 

J.F. Kluyskens is geboren te Aalst in 1771, als oudste van tien kinderen. Zijn 
vader oefende het beroep uit van barbier-chirurgijn. Naast scheren en haar
knippen bestond zijn werk ook uit aderlaten, likdoorns uitsnijden, etterbuilen 
opensnijden en bloedzuigers plaatsen. 
Hoewel zijn vader hem voor het beroep van goudsmid had voorbestemd, voel
de] oseph zich meer tot de geneeskunde aangetrokken. Hij wilde net als zijn 
vader chirurgijn worden en ging daarom in de leer bij een erkende Gentse 
meester, Jean Miele, wiens dochter hij later huwde. 
Onder impuls van de Gentse mecenas Ch. Van Hulthem volgde].F. Kluyskens 
ook cursussen aan het Gentse Medisch College, waar hij in 1795 met glans af
studeerde. Inmiddels had de toekomstige chirurgijn Kluyskens ook reeds prak
tische ervaring opgedaan. Het slagveld was toen de beste leerschool enJ.F. 
Kluyskens had zich in het leger laten aanwerven. Eerst trok hij mee met de 
Oostenrijkers tegen de Nederlanders, vervolgens met de Nederlanders tegen 
de Fransen. Toen hij zelf op het slagveld in de Champagnes treek gewond raak
te, zegde hij de militaire geneeskunde voorlopig vaarwel. Terug in Gent kreeg 
hij een aanstelling als hoofdchirurg in het Gentse Ziekenhuis en als leraar aan 
het Medisch College. Zijn laatste militair exploot beleefde hij te Waterloo, 
waar hij instond voor de organisatie van de veldhospitalen en de opvang en 
verzorging van de gekwetsten. Men raakte er onder de indruk van zijn buiten
gewone koelbloedigheid en snelheid van handelen als operateur. De Koning 
van Pruisen gafhem, als blijk van waardering, een gouden ring met briljanten. 
Ook als wetenschapper hadJ.F. Kluyskens naam verworven. Hij propageerde 
als één der eersten de inenting tegen de pokken en richtte te Gent een vacci
natiecentrum op waar kosteloze inentingen te verkrijgen waren. Hij schreef 
ook over de karakteristieken van epidemieën zoals cholera en typhus, die toen 
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zoveel slachtoffers eisten. Uit geneeskundig standpunt gezien was zijn werk 
over oogziekten het meest originele. De trachoomepidernie teisterde toen 
menig leger (denk aan "De loteling" van H. Conscience). Tegenover deze 
kwaal, die blindheid tot gevolg had, stond men toen machteloos.J.F. Kluys
kens wees toen reeds op de besmettelijkheid van de ziekte maar er werd geen 
geloof gehecht aan zijn stelling. Later zou blijken dat hij gelijk had. 
In zijn publikaties legde hij ook de nadruk op zindelijkheid bij het behandelen 
van wonden en toonde hij zich voorstander van isolatie van zieken om de uit
breiding van de kwaal tegen te gaan. In zijn tijd klonk dit allemaal zeer revo
lutionair. Niet zelden deelden verschillende patiënten één enkel ziekbed. 
Bij de oprichting van de Gentse universiteit in 1817 behoorde J. F. Kluyskens 
tot de eerste kern hoogleraren. Hij was één der kopstukken van de medische 
faculteit en maakte van de chirurgie een wetenschap. Kluyskens wordt daar
om de laatste chirurgijn en de eerste chirurg genoemd. Hij werd ook twee
maal rector van de RUG. Hij pleitte voor de oprichting van een groot alge
meen ziekenhuis en steunde zijn collega J. Guislain in zijn pogingen om een 
krankzinnigengesticht op te richten. 
J.F. Kluyskens was een man van aanzien te Gent. Hij had een bloeiende prak
tijk, hij opereerde in het ziekenhuis, werd geconsulteerd over allerlei genees
kundige kwesties, stond op de bres voor de volksgezondheid, zat in de gemeen
teraad. In 1838 brachten 300 studenten en medici hem hulde en schonken hun 
leermeester een marmeren borstbeeld. Vijf jaar later, hij was toen 72 jaar, over
leed hij aan de gevolgen van een hartziekte. 

In 1868 besliste het stadsbestuur dat een straat in een nieuwe wijk langs de Cou
pure J.F. Kluyskens' naam zou dragen. Het tracé liep langs de hoofdingang 
van het nieuwe gebouw van het Bijlokehospitaal, het ziekenhuis waarvoor de 
Gentse hoogleraar jarenlang had geijverd. 

"Hel Geneeskulld(~ Genootschap door menschlieventheid gedrefJen en om der gemeente 

te konnen IHlltig zyn, !/Jenscht niet anders dalI de vaderlyke hmten te kl/nnell raken; 

Het Genootschap zegt niet: neemt blindelings ell zOllder Ollerleg myne stellingwaan; 

neen, het roept u slechts toe: ziet !/Jat er rondom 1·/ gebellrt, vergelykt het geene ik ti 

aan rade by het geene u andere raden; allen stemt gy toe dat de Kinderpakjes een ge

/laarlyke ziekte Zytl, die /lroeg riflaat en onvermydelyk u!/Je kinderelI /rijten zal; ver

beeld u dan, dat u in dien toestand DE ZEKERHEID DES LEVENS /lan 't liifste 

datgy te,-waareld bezit met de eene hand, en HET GEVAAR DES DOODS lI1et 

de andere word aangeboden i i" 

U-F. Kluyskens}, Vertoog va'T het Geneesktlndig Genootschap der Stad Gend, aan 

zijne mede-burgers, Wegens de onschatbare weldaden der Vaccine, Gent, 1802 
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FRANÇOIS LAURENT: 
SOCIAAL BEWOGEN BURGER EN JURIDISCHE REUS 

Het langgerekte Fr. Laurentplein, gelegen tussen de Brabantdam en dl' Vlaan
derenstraat, is tijdens de week bij menig automobilist bekend als l'en ideale 
parkeerplek. Weinigen onder hen hebben echter oog voor het grauwe 
monument van F. Laurent dat het plein siert. Het is nochtans indrukwekkend, 

6m30 lang bij 3m50 hoog, en één der beste werken van de beeldhouwer J. Van 
Biesbroeck. Het monument werd in 1908 onthuld ter ere van de internatio
naal befaamde jurist en hoogleraar, de actieve liberale en franskiljonse politi
cus, de stichter van arbeidersverenigingen en coöperatieven en de initiator van 
het schoolsparen. 

François Laurent was de zoon van een pruikenmaker en is in 1810 te Luxem

burg geboren. Hij studeerde letteren en wijsbegeerte aan de universiteit te 
Leuven. Toen deze rijksinstelling door de Belgische omwenteling van 1830 ver
dween, ging hij in Luik verder studeren aan de Rechtsfaculteit. Afgestudeerd 
in 1832 werd hij lid van de Luxemburgse balie en daarna bureauchef op het 
Ministerie van Justitie. In 1836 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de RUG 
en trad hij in het huwelijk met Marie Tesch, lid van een respectabele familie 
van grootgrondbezitters, politici en grootindustriëlen. Zijn zwager Victor 
Tesch, medeoprichter van de staalholding Arbed, zorgde ervoor dat het de 
familie Laurent financieel voor de wind ging. 
Aanvankelijk scheen F. Laurent niet erg van zijnjob als hoogleraar te houden. 
Hij voelde zich niet opgewassen tegen zijn opdracht en overwoog zelfs naar 
het Ministerie terug te keren. Met de jaren heeft hij zich evenwel weten te ont
poppen tot één der boeiendste en invloedrijkste professoren, wiens ambitie het 
was zijn studenten voor te bereiden om nuttige schakels in de maatschappij 
te worden. Hij herleidde de onmetelijke leerstof van zijn vak burgerlijk recht 
tot een bevattelijke cursus. Zelf onderwees hij weinig maar hij liet zijn stu
denten des te meer zelf werken. 
Zijn wetenschappelijke produktie op het gebied van het recht bezorgde F. Lau
rent internationale bekendheid. Tienjaar schreefhij aan zijn "Principes de droit 
civil", een turf van 33 delen. Hij werd ook belast met een voorontwerp voor 
een nieuw Belgisch Burgerlijk Wetboek. Het bevatte zeer gedurfde hervor
mingen zoals het statuut van het natuurlijke kind en dat van de vreemdeling, 
de rechten van de gehuwde vrouw, de invoering van de leerplicht op I4jaar 
en de invoering van een centraal burgerlijk register. Dit rechtsvernieuwend 
voorontwerp kwam echter door de machtswisseling van liberalen naar katho
lieken in de schuif terecht. 
Laurent was een echte kamergeleerde. Hij verslond stapels boeken die hij door 
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de bediende van de Centrale Bibliotheek thuis liet brengen. De massa werd 
zo groot dat men een speciale kar liet maken om die vrachten te vervoeren. 
De paters Jezuïeten van het St.-Barbaracollege die rechtover Laurents huis 
woonden, verwoordden die werkkracht als volgt: "Gaan wij slapen, Laurent 
zit nog aan 't werk, als wij opstaan zit hij reeds aan 't werk". 
In 1864 trad Laurent in de politiek. Als liberaal gemeenteraadslid ging zijn aan
dacht vooral naar de stadsscholen, het Guislaininstituut, de kerkhoven, de kerk
fabrieken, onteigeningen, studiebeurzen, de verzorging van prostituées, de 
Berg van Barmhartigheid. 
Het is echter in het onderwijs dat Laurent een grote rol speelde. Hij bezocht 
dagelijks de scholen, ondervroeg de kinderen, moedigde hen aan en bezorgde 
de besten - zoals E. Anseele - een studiebeurs. Vanaf r866 voerde hij het 
schoolsparen in. Hij zag in de spaargewoonte een middel om de volksmensen 
te verplichten mee te helpen hun lot te verbeteren. Laurent was de grote 
moralist van de liberale partij. "Open een school en je mag een gevangenis slui
ten" was één van zijn slogans. "Onderwijs de arbeiders en er zal geen sprake 
meer zijn van socialisten" was een andere. Hij was een hevig antisocialistmaar 
een even heftig antiklerikaal. Hij eiste de scheiding van kerk en staat en wilde 
de congregaties afschaffen . 
Laurent besefte dat de duur van het schoolgaan te kort was om een blijvende 
invloed te kunnen uitoefenen. Daarom richtte hij in de Gentse buurten werk
mansgenootschappen op, zoals: " 't Werk veredelt", " 't Geluk in 't werk", 
"Help U zelve", "Vrijheidsliefde". Hij steunde deze ontspanningskringen voor 
jonge arbeid(st)ers niet alleen financieel, maar nam ook deel aan hun activi
teiten, ging samen met hen op uitstap, draaide voor hen het springtouw of 
organiseerde zangavonden. 
In 1887 overleed François Laurent aan een longontsteking. Hij rust op de 
Westerbegraafplaats aan de Brugse Poort in het familiegraf van de CaHiers. 
Zijn twee dochters, Caroline en Marie, waren met de twee zonen van Gustave 
Callier gehuwd. 

Op de plaats van het huidige Laurentplein vloeide vroeger de Nederschelde. 
Met het Zollikofer-De Vigneplan van 1884 werd deze overwelfd, waardoor 
een langgerekt plein ontstond dat zijn naam kreeg. 
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N° 1.- HHT SP,4 RHN TN DH SCHOOL 

Sam"IIspmak IIIsscl'~II reil killd ~II zij,,,, ""das . 

Hel killd.- Moeder, I'lIIl daag is l'/' 1'('/1 hl'cr ILa"rmll ol' scl",ol gl'kOIlIl'" ('11 hij 

hel:li OIIS gOl'dhl'r/(~ alll,.~,'md('/l I,· sl'"rm, 

Dl' 1II,I('d"r.- Tl' sparl'Il ? II/at? hol' kalll'm killli sparm, als hl'll"'I;~l'lIaamd lIil'ls 

I"illl? 

H"I ki",/,- Dil' Iw"rlll·,:tf OIIS gc.::t;~d dat sparl'/l "('/""kl'lIl: g"('JIl' ("'I1,,,)d(~i' lIil

gal'l'lI dol'/l . 

Dl' IlIol'der, - 't Zijllmaal dl' rijk('/l di" olll",(,d(\Z1' lti(~al/"II do('/l, 11 'U I"crklil'd,," 

g"I'CII a lil/CO' lIi"ts lIil dali 1/("'1' 111'1 Ihll,.!?sl 11l)(ld(l!c. 

H"I killd.- Tk I'mag /lersrhooltillg, II",,,dl'/'. A I .I" srl",olkilldl'/'fll dOfll '>II1/Ood(1!1' 

lIi(l!aJlm . Cl' II'1'"t 1/1,,1 dal ik 1111'1 dm h"I'/"11 killit, dil'lI ik s' ,::olll/ags /lall 11 krill!, 

1'('/11' laart koop ,~r 1'1'11('/1 appel. 

Dl' II/(I('d"r.- IJ '1'1, ~,,,)Iallg "Is ik /t',:/; 11,," ik ""1 '::00 gl'II"'lfll , 1'11 ik .:: ie lIift II/allr-

0111 d" II'l'rklllallskir"lcl'l'lI s' ,:olldllgs lIi,,1 "m(l!l' Ifkk"I11Um ,::olldl'lIl1ll~I!"1I "Im. Ei! 

.I" ki",/erm /l1l1I dl' rUkl'/l l'fl'/l 1'1' IJI"I alll' dll.l!l'lI . 

Hl't kill/I.-Ja 1/lIlllr, dil' IIcl'r III'<:li 'l/ls.I!('.::,:\Zd dlll dl' ki"dam 111 11 is "'IlI./illl·1 /lI!\I!"" 

cll'lI Illl" IIl./i'I"'l't IllIlIl/{' o"ders, 1/lllar dlll "cl '::l'"r sll'cllt is, "Is dl' ki",/"rl'/l '::l'll'm 

S"OI'JH'fij"/1 koopelI. 

Dl' 1I1,I('dcr.- E/I IJlIlIl/'llm is dllt sleclll? 

H"t ki",/.- D,' /I1l'"sterlll,,:tf OIlSg"'::I;!!,J dllt dl' ki/ldl' I'l'1I II'"lk" SIl(l{'pl'rUf/l kOOP"II, 

gll/.::(~{/ards II'"rdm ,'11 dllt dl' gll/':: (I!/II'id ""/I .l!l'hrfk is. 

SIl/lII'IISprakm op,.,. spllrm door "m lid /lall d" Mlllllsrllllpl'U Cllllil'/', Cmt, IMII 
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GUSTAVE MAGNEL: 
GROOTMEESTER IN BETON 

's Werelds eerste brug in spanbeton, de in 1949 ingehuldigde Walnut Lane 
Bridge in Philadelphia, werd ontworpen door de Gentse hoogleraar Gustave 
Magnel. Hij heeft nog meer primeurs op zijn naam. De brug over de Maas te 
Sclayn is de oudste brug met voorgespannen bovenbouw die doorgaat over 
slechts één tussensteunpunt. Er is ook nog het eerste bouwwerk in voorgespan
nen beton, de Union Cotonniére te Gent, en de eerste voorgespannen spoor
wegbrug ter wereld, nl. die over de Spiegelstraat (N-Z verbinding te Brus
sel). Kortom de naam Gustave Magnel is synoniem met beton. 

G. Magnel is geboren te Essen in 1889 als zoon van een tolbeambte. Na zijn 
middelbare studies aan het atheneum te Oostende kwam hij naar de RUG en 
behaalde in 1912 het diploma van ingenieur burgerlijke bouwkunde. Het jaar 
daarop huwde hij Amandine Ruyssen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte G. Magnel als hoofdingenieur bij een 
Londense aannemersfirma. Hij hield er zich bezig met het ontwerpen en 
bouwen van betonnen schepen aangezien staal toen schaars was. 
Hij zag toekomst in beton. Wanneer hij na de oorlog aan de RUG benoemd 
werd, startte hij met een vrije leergang over de berekeningen van gewapend 
beton. Hij wou echter meer doen dan les geven. Hij wenste nl. een eigen 
laboratorium op te richten omdat hij ervan overtuigd was dat gewapend beton 
als constructiemethode slechts succes kon hebben indien de techniek, bij middel 
van proefnemingen, onderzocht werd. 
Hij vond gehoor bij de Minister van Verkeerswezen, E. Anseele, die hem 
enkele lokalen gafin het Flandria Palace aan het St. -Pietersstation. G. Magnel 
kon nu van start gaan. Zo gafhij technische raad voor de funderingswerken 
van de nieuwe basiliek te Koekelberg en voor de brugconstructies van de 
Noord-Zuid spoorverbinding te Brussel. Magnels labo, dat aan het eind van 
de jaren '30 in het Technicum werd ondergebracht, groeide uit tot het cen
trum voor wetenschappelijke proefnemingen. Daar ontwikkelde hij ook een 
eigen voorspanningssysteem gekenmerkt door de verankering van de draden 
met "sandwichplaten" en door voorspanning der draden 2 aan 2. Door zijn 
talrijke publikaties en ontelbare lezingen heeft zijn spanbetontechniek zich na 
de wereldoorlog over de wereld verspreid. 
Magnel was een even groot experimentator als theoreticus. Voor de General 
Motorvestiging in Antwerpen ontwierP hij een heel merkwaardige draaiende 
betonnen trap die de gelijkvloerse toonzalen met de kantoren op de verdie
ping verbond. De trap zweefde als het ware want hij beschikte slechts over 
twee steunpunten: onder- en bovenaan. Bovendien was het een zeer esthetische 
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constructie. Hij ontwierp ook nog een 500 m. hoge betonnen toren voor tele
verbindingen die op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958 de grote blik
vanger moest worden. Door Magnels plotse overlijden in 1955 is er van dit 
laatste project niets in huis gekomen. 

G. Magnel is ook een groot kunstliefhebber geweest. Onder zijn impuls werd 
te Gent de vereniging "De Vrienden van de St.-Niklaaskerk" opgericht die, 
na een onverdroten campagne, de restauratie op gang wist te brengen. 

De naam van G. Magnel blijft voortleven. Om de vijf jaar reikt de Gentse in
genieursvereniging een gouden Magnel-medaille uit aan een ontwerper van 
een merkwaardig betonnen bouwwerk. De laureaat van 1989 verkreeg die voor 
de buitengewoon sierlijke brug over de Maas en het Albertkanaal te Wand re . 

Door de fusie van de stad Gent met een aantal randgemeenten, moest in 1977 
een nieuwe naam gezocht worden voor de Hendrik Consciencestraat die de 
Rozier en de J. Plateaustraat verbond. De straat, gelegen in de nabijheid van 
het Technicum waar G. Magnel 20 jaar werkzaam was, kreeg diens naam. 
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Note pOllr M. Ie Miflist,.e Allseele 

1.- Nécessité de fI·éer "" lahomtoire de bhofl armé. 

L'emploi dil hétollarmé de/limt deJollrefljollrpllls ji-é'l"Olt et les ill,l!éfliellrs sollt 

de pllls ell pllls hardis dalls la mise en 'Pil ,'re de ce matériall 'lil i était cepelldallt e/lCO

re illCOflllll il Y a lrellle ans. 

Si la sciCl/ce dil bétollarmé s 'est dé"eloppée mpidement, ill/'en esl pas moills "mi 

'l"e 1I0S col1llllissallces à ce s,~;el sOfll ellcore très impaifaites el 'l"e les mécomples et 

mêmes les accidmts so1l1 et/core jréq 11 ellts. 

L'élllde dil bétotl arl/1é esf a"aflt 1,,"1 IIIIe 'l"esliotl d'expérience, c'esl à dire IInc 

q"estioll de lahomloire.Po",. essaye,."11 élél/1enl de cOt/stnlclioll, ilJall' pOII""ir Ie chm;qc,. 

jllSq/l'à mplllre et ce/a /Ie sa"rail seJaire q"e dilflS "" lahomloi,.e o"tillé a/la des 

machilles p/lissa/ltes el précises. 

G. Magnel, Note po",. M. Ie millis/re Anseele, 1925 



JOSEPH PLATEAU: 
GRONDLEGGER VAN DE FILM 

In 1829 keek een 28-jarige jongeman, bij wijze van experiment, langer dan 25 
sec. pal in de zon. Hij was student in de natuurkunde en wou voor zijn thesis 
dt, we tten o p. poren over het ontstaan en verdwijnen van lichtindrukken op 
het og . Zijn verhande ling leverde hem de doctorstitel op, maar het experi
mem had z jjn ogen zodanig aangetast dat hij vijftien jaar later blind werd . 

D e naam van deze student was ]oseph Plateau, thans algemeen erkend als 
grondlegger van de film.]. Plateau was een Brusselaar van geboorte en zoon 
van een kunstschilder. Voorbestemd om in vaders voetsporen te treden werd 
hij naar de tekenacademie gestuurd. Wees geworden op 14-jarige leeftijd ont
fermde een oom zich over de drie kinderen Plateau. De voogd die aan]. Plateau 
een andere opleiding wou geven, stuurde hem naar het atheneum waar o.a. 
A. Quetelet, de later befaamde sterrenkundige, les gaf. Tussen leerling en leer
meester ontstond een genegenheid die uitgl'oddc tot een jarenlange vriend
schap. In 1822 beëindigde J. Plat 'au zijn middelbar(' studies en ging verder 
studeren aan de universiteit te uik . J. Plateau had liever de richting weten
schappen gevolgd maar zijn voogd spoorde hem aan zich in te schrijven in de 
Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte. 
Twee jaar later was hij kandidaat in de letteren, in de rechten en ... in de wis
en natuurkunde. Intussen was]. Plateau meerderjarig geworden en kreeg hij 
de zorg over zijn zuster ]osephine toevertrouwd. Om in hun levensonderhoud 
te voorzien aanvaardde hij een betrekking van leraar wiskunde aan het athe
neum te Luik. Intussen bereidde hij ook nog zijn doctoraat voor dat hij in 1829 
aflegde. Hij vestigde zich achteraf te Brussel en gaf er les aan het beroemde 
Gaggia-instituut. Wanneer in 1835 aan de RUG een plaats van hoogleraar in 
de natuurkunde te begeven was, spoorde A. Quetelet zijn vriend aan te kan
dideren. De aanstelling was vlug geregeld, ] . Plateau had immers reeds een 
ruime bekendheid verworven als natuurkundige. 
De theorieën rond waarnemingen uit zijn thesis had hij verder ontwikkeld en 
W,lrcn in I 33 in boekvorm verschenen. Z~j handelden over aller! i optische 
iIIu ie , waarbij beelden word n gezien lIJ kiemen en annetingen di nie t met 
de werkelijkheid overeenkomen. Na het aanschouwen van een 1'0 d voorwerp, 
bv. ziet m ' n op een wit scherm een groen gekleurd nabeeld of van twee ven 
grot voorwerpen lijkt het meest verlichte het grootste. Plateau slaagde erin 
een verkJaring te geven oor al deze vormen van gezichtsbedrog. 
In hetzelfdejaar vond hij ook de "phenakistiskoop" ofbedrogbeschouwer uit, 
die hem internationaal bekend maakte aangezien hij in gecommercialiseerde 
vonn op de markt werd gebracht. Dit toestel is de voorloper van de kineto-
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skoop. Het bestond uit een cirkelvonnige schijf voorzien van spleten en waar
op figuren getekend waren in opeenvolgende bewegingen. Wanneer men de 
schijf draait en door de spleten in een spiegel kijkt ziet men een geanimeerde 
tekening zoals bij de tekenfilms van Walt Disney. 

Heel toevallig ontdekte J. Plateau nog een andere theorie. Tijdens de voor
bereiding van een les merkte hij op dat olie, gebracht in een mengsel van water 
en alcohol, in de vorm van een bol bleef zweven. Wanneer hij de bol met 
behulp van een staafje deed draaien, zag hij dat de bol langs onder en boven 
afgeplat werd tot er zich nieuwe bolletjes afscheidden. Deze draaiden om de 
grote bol en rond hun eigen as zoals bij de wentelende manen van een planeet. 
Het is merkwaardig dat deze ogenschijnlijk eenvoudige proeven een groot we
tenschappelijk belang kregen. 

De visuele handicap die]. Plateau in 1844 trof, betekende het einde van zijn 
professorale loopbaan maar hij bleef wetenschappelijk actief. Familie, vrienden 
en collega's hielpen hem met voorlezen, uitvoeren van experimenten en het 
publiceren van de resultaten. Op die manier gesteund kon J. Plateau zijn 
onderzoekingen verder zetten tot aan zijn overlijden in 1883. 

In 1879 had de regering beslist voor de universiteit een gloednieuw Instituut 
voor de Wetenschappen op te trekken in de Gentse Bataviawijk. Dit sloppen
kwartier nabij de B1andijnberg werd onteigend en gesloopt. De eerstesteen
legging van het gebouw had plaats in 1883. De nieuw aangelegde straat langs 
de hoofdingang kreeg de naam van 's Gents beroemde natuurkundige. 

"I1 y a mailltel/allt près de qlwl"allie alls qllej'ai pel'dll complèlemelll la ,,"e; mes yell x 

SClllI 10111 àjàit illserIsibles à la 1IIIIIière f.\"lériellre:je p"is les diriger "ers Ie soleil sarls 

qlle je perçoi"e la moilldre clal1é o~;ecti"e. EI (epel/dallt j' ai col/sta/ll 111 ell I dalls les 

yell.\" des serrsatiolls de 111 111 ière: /11011 (ha/llp "isllel est pal1agé eI/ espaccs d01l1 les 11115 

SVIII assez clairs, el les alltres sO/llhres 011 presqlle 1I0irs. Ces espaces lIe solll pas 

/lette/llellf li/llités, ils sejèJ/ldellt pal' lellrs bords les III1S dalls les alltres .. /IIais ce qll 'il 

ya de relllarqllable, c'esl qlle Iel/r leillte ,~é/lél"ale alteme dil gris all rOllgetÎtre." 

J. Plateall, 511r les sellsatiol/S qlle I 'alltellr éproll"e dalls les yerrx, 1882 
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JOHANNES SCHRANT: 
PRIESTER EN EERSTE HOOGLERAAR NEDERLANDS 

/'ell ,l;l'hl'e1 alldert' 'I'crkkr;lIg, I'e'p/aats;lIg /liet 11/;;11 ,l;ez ;1I Iwar 1'1'11 "H'I' /IId, "liS 

olllll'kclld /alld, {lIlder ('('11 alltCI'rl'dCII I'a/k, groatfl/dcels Frallsdlgcz;lId ('/I fcgeJ/ het 

Ncdrr/alldsch I'o"r;/lgeJ/{l/llI'II" schreef J. Schrant in zijn memoires, toen hij het 
had over zijn aanstelling te Gent. Schrant heeft pionierswerk verricht aan de 
RUG, maar ook veel tegenkanting ondervonden. 

J. Schrant, zoon van een meubelmaker is geboren in Amsterdam in 1783. Na 
het atheneum en het groot seminarie werd hij in 1806 priester gewijd en aan
gesteld tot kapelaan in zijn geboortestad. Van meet af aan nam]. Schrant een 
zeer verdraagzame houding aan, wat de afkeur van de oudere clerus wekte 
en waardoor hij naar een kleine landelijke en armoedige gemeente werd ver
wezen. Hij vond verstrooiing in het schrijven. Een opmerkelijk werkje 
"Gesprekken over welsprekendheid" trok de aandacht van koning Willem I 
en hij leek daardoor een ideale kandidaat voor de betrekking van hoogleraar 
Nederlandse taal- en letterkunde aan de pas gestichte RUG . 
Schrant heeft nare ervaringen met het Gentse wereldje gehad. Als verdraag
zaam priester vonden de katholieke politici hem niet katholiek genoeg, de 
liberaalgezinden vonden hem dan weer té katholiek. De fransgezinde rooms
katholieke geestelijkheid toonde zich ook verre van opgetogen. Zij schreven 
zelfs vlugschriften tegen hem en hitsten de bevolking tegen hem op onder voor
wendsel dat hij hun een vreemde taal wilde opdringen. Gelukkig waren er zijn 
studenten. Zij steunden hem ten volle. Het lag in Schrants bedoeling hen, met 
hun - naar zijn zeggen - platte uitspraak en ongekuist dialect, een algemeen 
verstaanbare en beschaafde schrijf- en omgangstaal bij te brengen. Hij stelde 
daarom een Nederlandse grammatica op, gafles over woordenschat en juist 
woordgebruik, leerde verzoekschriften opstellen en redevoeringen houden. 
Hij vervaardigde zelfs foutieve opstellen die dan in groep werden verbeterd. 
Jammer genoeg kenden zijn lessen weinig toeloop, want zijn vak was niet ver
plicht. Maar de studenten die hij opleidde zouden later de Vlaamse Beweging 
te Gent op gang trekken. 

]. Schrant maakte zich ook zeer verdienstelijk inzake de opleiding van onder
wijzers. Willem I had in de Zuidelijke provincies 3 universiteiten, gemeente
lijke colleges en lagere scholen gesticht maar er ontbrak opgeleid personeel. 
Ook de Normaalschool te Lier was nog maar pas geopend. Schrant vormde 
de spil van de provinciale commissie die aan de kandidaat-onderwijzers getuig
schriften van bekwaamheid afleverde. Als vertrouwensman van burgemeester 
Van Crombrugghe inzake onderwijszaken, slaagde hij erin gemeentelijke 
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jongensscholen te Gent op te richten. Hij ging er geregeld op bezoek, voor
zag hen van handboeken en meubilair en stelde zelfs eenvoudige leerboekjes 
op. Zijn inspanningen voor het openbaar onderwijs waren de hogere geeste
lijkheid echter een doorn in het oog. Zij slaagden erin één van zijn werkjes 
over het leven van Jezus, dat hij geschreven had voor kinderen van om het 
even welke gezindheid, op de index te doen plaatsen. 
De Belgische revolutie en onafhankelijkheid van 1830 betekende het einde van 
zijn carrière te Gent. Net zoals 3 andere collega's ging hij terug naar Nederland 
en werd aan de universiteit te Leiden benoemd. In r866 zou hij er op 83-jarige 
leeftijd overlijden. 

Op vraag van de Vlaamse Toeristenbond, kreeg één der nieuwe straten in de 
Amelinckxverkaveling aan de Groene Vallei in 1971 de naam van deze ver
dienstelijke Nederlandse priester, de eerste hoogleraar in de Nederlandse taaI
en letterkunde aan de RUG. 
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"Professor Schrant was een man van hoogegestalte en van krachtigen lichaamsbouw, 

zeer deftig in zijne houding en die ook aan iedereen eerbied inboezemde. Hij droeg de 

kleedij der Noord-Nederlandsche katholieke priesters: korle broek, zwarle kousen en 

langen Ileerhangenden ovedas. Op het hoofd droeg hij eeuen driekantigen hoogen hoed, 

dien men alsdan chapeau Napoléon noemde en dien hij op de straat zeer deftig 

oplichtte onder het groeten. " 

G. Bergmann, Herinneringen uit mijn studentenleven aan de Hoogeschoolvan Gent 

(1823-1828) 





Wetenschap en Technol08ie 
- voor de Mens 

- -- ----- - -------~~----De nieuwe EOS ligt gratis voor u klaar. 
Gelieve mij de nieuwe EOS op Ie sturen. Ilo onlvongsl heb Ik 14 dogen de tijd om EOS te leren kennen. 
Als EOS niel aan mijn wensen voldoel, loot ik dil binnen de 14 dagen welen d.m.v. een gewone brief. Ik 
behoud hel grolIs nummer. Alleen als EOS mij overluigd heeft,en Ik niet binnen de 14 dogen opzeg, 
wens ik EOS elke maand, parlvrille ontvangen. Dol kost mij moor 1760 Ir i.p.v. 1980 fr. voor cen 
complete loorgong. Bovendien geniel ik von EOS ' unlekeopzegroth1. Ik kan mijn obonnemonl op om 
het even welk moment opzeggen d.m.v. een gewone brief. Als Ik beslis EOS verder Ie nemen, beIooi ik 
driemaandelijks 440 fr. via bonkdomicillëring. Ik geef hiorbij de toelating aan EOS om, 101 uitdrukkelijke 
herroeping, mijn trimestriële abonnementsbijdroge Ie innen door het debel van mijn rekeningnummer: 

~r'\j 1 I I I1 I I I I I I 11 I I 
V_J1 Naam -------- ----------

Oi Straat / nr 

~ Postnr _ __ Gemeente ___________ _ 
'" 

VJ
Ii Tel. Datum Handtekening 

. D Aankruisen indien gewenst. Ik betaal mijn abonnement per joar. 
Gelieve mij een overschrijvingsformulier ten bedrage van 17 60 fr. te sturen. 

Stuur deze bon volledig ingevuld naar: EOS, anfwoordnummer 9000-9, 9000 Gent of fox hem noor: 091 - 23 16 77 1 
1 

Met EOS krijgt u een veel
zijdig overzicht van wat 
wetenschap en technologie 
vandaag voor ons kunnen 
doen. Wat zijn de gevolgen 
van de technologische 
vindingen? Hoe grijpen ze 
in UW leven in? Vragen 
waarop EOS een pertinent 
antwoord geeft. Met de 
bijgaande bon kunt u gratis 
mei EOS kennismaken en u 
krijgt er een aantrekkeli jk 
aanbod bij. 
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