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Geboren te Lint op 22 augustus 1908
Universitaire diploma's :
Doctor in de scheikundige wetenschappen, Vrije Universiteit te Brussel, 1932
Funkties :
Rektor van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, 1965
Curriculum vitae :
Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, 1932-1934
Geassocieerde van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek,
1939-1941
Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent, 1941-1948
Gewoon Professor, 1948
Lid van de Afdelingen "Natuurwetenschappen" en "Natuurwetenschappen en
Biologische Wetenschappen" van de Jury's der Louis Empain-Prijzen 1948,
1949, 1953, 1955 en 1959
Ondervoorzitter van de Raad van beheer van de Universiteit, 1957
Voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 1959-1965
Lid van de Raad van beheer van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek, 1960-1964
Gewoon Professor aan het Rijksuniversiteit Centrum te Antwerpen, 1965

Lid van de Kommissie voor Hoger Onderwijs en Fundamenteel Onderzoek van
de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 1966
Wetenschappelijke onderscheidingen :
Prijs Léo Errera, 1941
Francqui-Prijs, 1957
Laureaat van de Arbeid van België, 1963
Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België, 1946
Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 1941

***
Verslag van de Jury (27 april 1957)
Overwegende het belang van de bijdrage van de heer Lucien MASSART,
Professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, op talrijke gebieden van de dierenen plantenbiochemie, in het biezonder zijn bijdrage tot de enzymenleer,
overwegende dat hij bovendien de oprichter is van een school voor biochemie
die ons land eer aandoet,
overwegende eindelijk het belang dat de internationale wetenschappelijke
milieus aan de werken van Professor Lucien MASSART en zijn leerlingen hebben
gehecht,
besluit de Francqui-Prijs 1957 aan de heer Professor Lucien MASSART toe te
kennen,
de internationaal jury waartoe behoren :
Professor A. Policard
Emeritus Professor aan de Universiteit van Lyon
                                                                                       Voorzitter
Professor L. Binet
Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris
Professor J. Brachet
Professor aan de Université Libre de Bruxelles
Professor R. Courrier
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Paris
Professeur au Collège de France
Professor Dallemagne
Professor aan de Université de l'Etat à Liège
Professor J.F. Danielli
Professor aan de King's College, London
Professor J.N. Davidson
Professor aan de Glasgow University
Professor N. Goormaghtigh
Professor aan de Rijksuniversiteit te Gent

Professor P. Putzeys
Professor aan de Université Catholique de Louvain

***
Toespraak van de heer Solvay, Voorzitter van de Francqui-Stichting
In naam van de Raad van Beheer van ons Fonds druk ik de Koning onze diep
eerbiedige erkentelijkheid uit voor de eer die Hij ons herhaalde malen aandoet,
de uitreiking van het diploma van de Francqui-Prijs te willen voorzitten.
De aanwezigheid van Uwe Majesteit alhier is een der talrijke getuigenissen van
de bestendige interesse die onze Dynastie stelt in de vooruitgang van de
Wetenschap en de eisen van het Onderzoek.
De regering heeft onlangs nog al het sociale beland erkend van deze grote
bezorgdheid van onze Vorst en zijn Doorluchtige Voorgangers, door het
instellen, onder het Voorzitterschap van Zijne Majesteit Koning Leopold, van
een Nationale Kommissie, belast met het onderzoek van bedoelde problemen.
De Francqui-Prijs werd dit jaar een Geleerde voorbehouden wiens werken de
Natuurwetenschappen aangelangen.
De jury, bestaande uit vijf buitenlandse professoren en vier leden Akademisch
Korps, heeft zijn keuze gevestigd op de h. Lucien MASSART, Gewoon Professor
aan de Fakulteit voor de Wetenschappen van de Universiteit te Gent.
Professor MASSART heeft zich onderscheiden door zijn biologische werken. De
Biologie heeft hem niet alleen belangrijke persoonlijke bijdragen te danken
maar tevens de onrechtstreekse aanbrengst van de navorsingen van zijn
medewerkers wier aktiviteit hij heeft geleid.
De publikaties van Professor MASSART hebben hem de waardering verworven
van de internationale wetenschappelijke milieus.
Zo het de Koning behaagt zal de h. WILLEMS, Direkteur van het Fonds, lezing
geven van het diploma.

***
Toespraak van Professor Lucien Massart
Sire,
Hoogeachte Heren Leden van de Raad van Beheer van het Francqui-Fonds,
Mijnheer de Rektor
Beste Kollega's,
Uit de handen van Zijne Majesteit de Koning deze onderscheiding te mogen
ontvangen, betekent voor een Belgische navorser voorzeker een uitzonderlijke
eer. Het vervult mij niet slechts met ontroerde erkentelijkheid maar ook met
fierheid.

Het wetenschappelijk onderzoek brengt de vorser naast ogenblikken van het
zuiverste en meest intense genot, ook vele stonden van ontgoocheling. Hoe
rijper men wordt, hoe meer men beseft, dat niettegenstaande hardnekkige en
onverpoosde arbeid de verkregen resultaten slechts een minieme bijdrage
betekenen voor de oplossing van de natuurwetenschappelijke problemen.
Het is op dergelijk ogenblik van mijn loopbaan dat een schaar van de meest
eminente geleerden, vergaderd onder de auspiciën van het Francqui-Fonds,
mijn werk met de Francqui-Prijs beloont. Deze onderscheiding betekent echter
niet alleen een uitzonderlijk beloning, maar tevens een aansporing een
aanmoediging, die ook de verplichting insluit, om onverdroten de
wetenschappelijke arbeid voort te zetten.
Sire
Hooggeachte Heren Leden van de Raad van Beheer van de Francqui-Fonds,
Mijnheer de Rektor,
Beste Kollega's,
De uitzonderlijke beloning en de aanmoediging van zeldzame waarde de me
hier ten deel vallen geven mijn erkentelijkheid de gelegenheid de teugel te
vieren tegenover diegenen aan wie ik mijn wetenschappelijke vorming heb te
danken en tegenover hen die me de mogelijkheid gaven te werken : de Vrije
Universiteit te Brussel en meer bizonder de betreurde Professor Alexandre
PINKUS, en de uitstekende geleerde, Jean TIMMERMANS die mijn eerste
stappen in het Onderzoek hebben geleid; het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, onder de hoede waarvan ik als "Aspirant"
debuteerde, dat me de titel van "Geassocieerde" toekende en steeds mijn eigen
aanvragen zowel als die van mijn medewerkers en leerlingen, met de meeste
welwillendheid in ontvangst nam; het Instituut tot Aanmoediging van het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, voor het begrijpen
waarvan zijn Raad van beheer getuigde door me subsidies toe te kennen en
last but not least, de Akademische Overheden van mijn eigen Universiteit.
Het is ook met ontroering dat ik mijn Kollega's van het Interuniversitair
Centrum voor Fysiko-Scheikundige Biologie hartelijk dank zeg, want het is met
hen dat ik de mooiste uren van mijn wetenschappelijke carrière heb
doorgebracht, in een geest van oprechte en opbouwende medewerking.
En ik zou niet willen eindigen zonder mijn innige dankbaarheid te hebben
uitgedrukt - hoewel dit zeer persoonlijk is - voor de hh. HEYMANS en BACQ, die
oordeelden dat mijn werk verdiende de jury te worden voorgelegd : Professor
HEYMANS, Nobel-Prijs, die de jonge onbekende, komend uit een andere
universiteit, het open armen heeft ontvangen en zonder aarzelen al de
mogelijkheden van zijn laboratorium tot mijn beschikking heeft gesteld.
Professor BACQ, Francqui-Prijs, die ik, om zijn aanstekelijk entoesiasme, vanaf
de eerste dag van mijn verblijf van drie maanden aan de Universiteit te Luik,
leerde waarderen en hoogachten.

***

                        

                                       

