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Cloquet Jean, Florent, (gezegd Norbert), Ghislain, werd geboren te Doornik op 
20 juli 1885. 
Volbracht zijne middelbare studiën aan het St. Barbara-College te Gent, zijne 
hogere studiën aan de Rijksuniversiteit te Gent (burgerlijk bouwkundig ingenieur 
in 1909, ingenieur-architect in 1910) - Laureaat in 1911 van de Universitaire 
Wedstrijd (reisbeurzen). 

Werd bij K.B. van 12 december 1910 
benoemd tot ingenieur-architect bij 
het Centraal Bestuur der Belgische 
Spoorwegen; en bij K.B. van 16 ok
tober 1912 tot repetitor aan de speciale 
technische scholen. 
Bij K.B. van 14 november 1919 werd 
hij docent aan de faculteit der Weten
schappen en aldaar belast met de vol
gende cursussen: "Architecture civile" 
(1e en 2e deel), "Composition archi
tecturale et architectonique" en "His
toire de 1' architecture". 
Bij K.B. van 28 februari 1920 werd hij 
tot buitengewoon hoogleraar en bij 
K.B. van 28 februari 1923 tot gewoon 
hoogleraar bevorderd. 
Bij K.B. van 30 november 1920 
belast met de cursus "Histoire géné
rale de 1' architecture" aan het Hoger 
Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde, werd hij bij K.B. 

van 7 oktober 1925 van dezelfde cursus ontlast. 
Hij werd bij K.B. van 25 november 1930 belast met de cursus (in 't frans en in 
't nederlands) van "Beroepspraktijk en deontologie" aan de afdeling Bouwkunde 
van de Speciale Technische Scholen; 
Bij K.B. van 5 juli 1952 werd hij met ingang van 1 oktober 1952 tot het emeritaat 
toegelaten. 
Heeft verder gedoceerd : van 1926 tot 1930 aan de "Ecole des Hautes Etudes" 
en van 1920 tot 1955 aan het Hoger Instituut St. Lukas, beide te Gent; 
Hij is lid sedert 1927 van de Hogere Gezondheidsraad; sedert 1948 van de Hogere 
Raad voor Stedebouw, sedert 1946 van de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf. 
Heeft het voorzitterschap waargenomen van de Vereniging van burg. ing.-
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architecten van België van 1942 tot 1946, van de Alg. vereniging der ingenieurs 
S.P. Gent (1946-1949), van de Koninkl. Fed. der Belg. ingenieursverenigingen 
(1948) en van de ABEX (Assoc. belge des Experts) van 1951 tot 1955; 
Hij is voorzitter van de Commissie "dakbedekkingen" van de B.I.N. sedert 1953 
en sedert 1952 van de Nat. Veren. tot voorkoming der arbeidsongevallen. 
Hij is beheerder van het Toezichtbureau SECO sedert 1936. 
Behalve van talrijke gasthuizen, sanatoria en onderwijsinrichtingen, is J.N. 
Cloquet de ontwerper van vele gebouwen, die de Gentse Universiteit aanbelan
gen en namelijk : van het Instituut voor Geesteskranken, het Instituut voor 
Weefselleer, Het Broeikassen-complex van het Botanisch Instituut; van het 
"Technicum-complex"; (in medewerking met wijlen H. Van de Velde) van de 
Universitaire Bibliotheek; (in medewerking met de Professoren Cerulus, Desmet 
en Magnel), van de ruwbouw van het Academisch Ziekenhuis. 

PUBLIKATIES VAN JEAN N. CLOQUET 

Précis du Cours d'architecturc civile. 1 • deel : Structures lapidaires, Hussein, 1923; 2• deel : Structures 
/ig11euses et métalliques, autografie Dua, Mons, 1924; 3• deel : "Monoc~raphie des ouvragcs", ibidem, 
1925. 
Heruitgave van Boek IV "Traité d'architecture par L. C/oquet". Béranger, Parijs, 1922. 

ALS BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN 

Le métier et le n1le de l' architecte. Revue St. Luc, 1923. 
Que sommes-nous? Revue !'Ing. Arch., 1927. 
Réjl~xi01zs sur la construction des hopitaux. Ibidem, 1955. 
L'Ingénieur et l'Art. Revue de la F.A.B.I., 1951. 
Maçonnerie et terre-cuite. Discours terminal du Congrès de Vienne. Bull. de l'Indust. Briquetière, 1954., 
Un bilall de l'Urba11isme. Bulletin A.I.G., 1949. 
L' CPttvre de Michel Polak à Bruxelles. L' architecture, Paris, 1928. 
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