
Ir. F.P. Pietermaat 

Ir. F .P. Pietermaat aanvaardde op 28 februari 1969 het ambt van bijzon
der hoogleraar in de elektrowarmte en haar toepassingen met een rede, 
getiteld: "Elektrothermie, verleden, heden en toekomst". 

Prof. F .P. Pietermaat werd op 14 augustus 1919 in Bandoeng (lndonesie) 
geboren. Na in Hilversum en Den Haag de h.b.s. te hebben doorlopen 
studeerde hij aan de T.H. te Leuven (Belgie) waar hij in 1943 met lof 
het diploma werktuigkundig ingenieur verwierf en in 1944, eveneens met 
lof, het diploma elektrotechnisch ingenieur. 
Van 1944-1950 was de heer Pietermaat als docent verbonden aan de Fa
culteit der Toegepaste Wetenschappen van de Katholieke Uni versiteit te 
Leuven en sedert 19 50 is hij daar gewoon hoogleraar. 
Prof. Pietermaat is sedert 1950 adviseur bij de N .V. Agfa-Gevaert en 
van 1950 tot 1962 was hij adviseur bij de N.V. Diamant-Boert. 
In 1952 heeft hij het "hoogfrequent opzoekingscentrum" opgericht. 
In 1954 maakte prof. Pietermaat een studiereis naar Congo. 
Prof. Pietermaat is buitengewoon lid van de Koninklijke Academie van 
Overzeese Wetenschappen, bestuurslid van het "Belgisch Comite voor 
Elektrowarmte en Elektrochemie", directeur van het "Belgisch Natio
naal Laboratorium voor Elektrowarmte en Elektrochemie", commissa
ris van de kolenmijn "Nord de Gilly" te Fleurs, lid van de studiecom
missie "Etudes, Recherches Laboratoires" van de "Union Internationale 
d' Electrothermie", adviseur bij de "Intercommunale Elektriciteits 
Maatschappij", ondervoorzitter van de studiecomrriissie "Caracteristi
ques des Fours" van de "Union Internationale d' Electrothermie", voor
zitter van het Elektrotechnisch Genootschap van de Koninklijke Vlaamse 
Ingenieursvereniging, ondervoorzitter van de commissie, belast met het 
onderzoek van de rapporten ingediend door het Vle internationale Elek
trowarmte Congres te Brighton in 1968 en voorzitter van het Bestuurs
comite van het Elektrotechnisch Instituut van de Leuvense universiteit. 
Prof. Pietermaat heeft een aantal patenten op zijn naam en van zijn hand 
verschenen een aantal boeken en een zeer groat aantal artikelen in bin
nen- en buitenlandse vaktijdschriften. 

Ir. F .P. Pietermaat we rd aan de Technische Hoge school Eindhoven be
noemd door het Instituut voor Elektrowarmte van Elektrochemie. Zijn 
benoeming werd bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 22 juni 1968. 
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