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Hoofdstuk 1

i n t e r  U t rU m q U e :  
t U ss e n  w e t e n s c h a p  
e n  m a ats c h a p p i j

Het oorspronkelijke motto van de Gentse universiteit — inter 
utrumque — geeft aan dat zij niet in een maatschappelijk vacuüm 
is ontstaan. Inter utrumque betekent tussen beide: tussen het nastre-
ven van wijsheid door beoefening van de wetenschap en de dienst 
aan vorst en vaderland. Je zou het in de woorden van onze tijd 
kunnen hertalen naar: een universiteit tussen wetenschap en maat-
schappij. Op het wapenschild van de universiteit staat Minerva, de 
godin van wijsheid en kennis, afgebeeld tussen een oranjetak en 
een lauriertak. Het oranje verwijst naar Willem I van Oranje-Nas-
sau, de stichter van de universiteit. De laurier is het symbool van 
vrede en overwinning. Het gouden Minervahoofd zou getekend 
zijn door de beroemde schilder Jacques-Louis David, onder meer 
bekend van zijn schilderij ‘Het Gevecht tussen Mars en Minerva’ 
(1771), dat in het Louvre in Parijs hangt.

In 1817 triomfeerde de godin van de wijsheid in onze contreien over de oorlogs-
god Mars. De Franse Revolutie van 1789 had Europa in een turbulente periode  
van oorlog en vernieling geduwd, waar in 1815 een einde aan kwam. Na de Slag bij 
Waterloo werd Napoleon definitief verslagen en naar Sint-Helena verbannen. Op het 
Congres van Wenen was afgesproken dat de grootmachten de eeuwige vrede zouden 
bewaren. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was daar een middel toe. De  
Zuidelijke Nederlanden werden afgesplitst van Frankrijk uit vrees voor een Franse 
invasie van Groot-Brittannië via Antwerpen. Het ‘amalgaam’ van Noord en Zuid 
vormde een stevige buffer, een boulevard de l’Europe contre la France. De Britten be-
schouwden Willem I als een troefkaart. Hij was een afstammeling van de roemruchte 
oervader van de Hollandse stadhouders, Willem van Oranje. De stadhouderscultus, 
de herinneringen aan de Gouden Eeuw en de verbondenheid tussen Oranje en Groot-
Brittannië waren ideale fundamenten om een nieuw koningshuis te stichten, gericht 
op het hogere doel van de rust en de orde in Europa. Het werd een monarchie met een 
grondwet, waar het revolutionaire beginsel van de volkssoevereiniteit geen plaats 
had. Willem I bestuurde zijn koninkrijk autoritair en bureaucratisch, vanachter zijn 
bureau. In Gent is hij nog altijd zeer populair. In 2018 krijgt hij zelfs een neo-negen-
tiende-eeuws standbeeld op het Bisdomplein. Toch is de koning zelf amper in de stad 
geweest tijdens de vijftien jaar heerschappij van Noord over Zuid.

Minerva wordt op het wapenschild beschermd door de Nederlandse kroon en de 
Gentse leeuw. Na de revolutie van 1830 moest die kroon tot groot ongenoegen van 
vele Gentenaars door de Belgische kroon vervangen worden. Het nieuwe koninkrijk 
België nam de beschermende functie in 1835 over. De rijksuniversiteit in Gent bleef 

Het wapenschild  
van de universiteit
Van 1817 tot 1988  
is het Minervahoofd  
het officiële logo  
van de universiteit.
(Den Haag, Nationaal Archief)

Jan Fabre,  
De benen van  
de rede ontveld, 
2000 
Tijdens Over the 
Edges in 2000  
bekleedt Jan Fabre  
de zuilen van de  
Aula met ham.  
Een vleesge- 
worden variant  
van de slogan  
Durf Denken.
(Gent, Universiteits- 
archief, Angelos bvba,  
foto Hilde Christiaens)
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vuldiging van halve en hele universiteiten in de context van de Belgische compromis-
politiek) stond haaks op de noodzaak om de krachten te bundelen. Ook het NFWO 
werd vanaf de jaren 1970 van een unitair naar een regionaal beleid gedwongen door de 
opeenvolgende staatshervormingen. De in 1959 opgerichte Nationale Raad voor We-
tenschapsbeleid (NRWB), met de Gentse biochemicus Lucien Massart als eerste voor-
zitter, was niet tegen de middelpuntvliedende krachten opgewassen. De relatie tussen 
de NRWB en het NFWO was bovendien gespannen. De nationale Diensten voor Pro-
grammatie van het Wetenschapsbeleid (DPWB) lanceerden vanaf 1970 de Geconcer-
teerde Onderzoeksacties (GOA’s) tussen universiteiten en overheid. Het doel was om 
(interuniversitaire) centers of excellence te ontwikkelen die fundamenteel en toege-
past onderzoek integreerden en economische en sociale valorisatie van de onder-
zoeksresultaten beoogden (toen al).

Jeff Schell en Marc Van Montagu behoorden met hun onderzoek van T-DNA bij 
planten tot de Gentse uitverkorenen, net als het biomedische DNA-onderzoek van 
Walter Fiers. Gaandeweg genoten steeds meer groepen deze financiering, die zich 
ook ging toespitsen op onderzoek dat zich niet als big science liet definiëren, met 
name in de humane wetenschappen.

De positionering van België in de uitverkoren domeinen van de big science — kern-
energie en ruimtevaart — werd meer en meer afhankelijk van Europese samenwer-
king in het kader van de CERN in Genève, de European Space Agency (ESA 1975) in 
Parijs of de European Synchotron Radiation Facility (ESRF 1994) in Grenoble. België 
heeft trouwens een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van de ESA. De eerste 
Belg in de ruimte was een alumnus van de Gentse universiteit, Dirk Frimout. In 1989 
werd hij door de NASA geselecteerd voor de STS-45 Space Shuttlemissie, een opstapje 
naar de lancering van Atlantis op 24 maart 1992 in Florida. Hij mocht de toenmalige 
kroonprins in een legendarisch geworden audiovisueel contact ook gewoon ‘Filip’ 
noemen, want ‘in de ruimte is absoluut geen protocol’. 

De nieuwe Europese structuren die vanaf de jaren 1970 werden op-
gericht om grootschalige projecten en netwerken te faciliteren, wonnen 
alsmaar aan belang en impact, van de European Cooperation in Science and 
Technology (COST, 1971) tot het European Community Action Scheme  
for the Mobility of University Students of ERASMUS (1987). Tegelijk ging 
de interne Belgische politiek regelrecht tegen de tendens tot schaalver-
groting in: centrifugale krachten zorgden integendeel voor een provincia-
lisering van het universitaire landschap. 

Universitaire expansie op zijn Belgisch

‘Wat ik heb willen verdedigen zijn de belangen van de universitaire jeugd  
in ons land, van die jeugd die, om het even van welke sociale conditie af-
komstig, recht heeft op een hoogstaande universitaire opleiding die haar de 
mogelijkheid moet bieden, morgen, in het Groot Europa, op degelijke wijze de rol te 
vervullen die de gemeenschap van haar verwacht.’ Na een vergeefse strijd die een jaar 
had geduurd, was rector Jean-Jacques Bouckaert in zijn toespraak tot de universitaire 
gemeenschap nog niets van zijn verontwaardigde scherpte verloren. 

Dirk Frimout,  
de eerste Belg in  
de ruimte, 1992
Frimout behaalt in 1970 een 
doctoraat in de toegepaste 
fysica aan de Gentse  
universiteit. Zijn alma  
mater reikt hem in 1992  
het eredoctoraat uit. 
(Gent, Universiteitsarchief,  
foto NASA)
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bondskanselier Angela Merkel naar de bijdrage van Robert Cailliau aan het eerste 
web-gebaseerde project van de Europese Commissie, als voorbeeld van hoe univer-
siteiten de toekomst vormgeven.

Grootschalig onderzoek in een verdeeld land

De ‘nuttige, patriottische, sociale, pacifistische, op privé-mecenaat steunende weten-
schap’ van fondsen als het NFWO was na 1945 op die schaal niet langer toereikend.  
De Amerikaanse overheid pompte gigantische middelen in de wetenschappelijke 
wedloop met de Sovjet-Unie, die in de eerste plaats een wapenwedloop was. De big 
science kwam in dienst te staan van de toenemende Oost-Westpolarisatie tijdens de 
Koude Oorlog. Op de Expo 58 in Brussel werd de nauwe band tussen wetenschap en 
politiek in het Sovjetpaviljoen gesymboliseerd door een model van de Spoetnik I 
boven een reusachtig standbeeld van Lenin. De nieuwe internationale context ver-
plichtte nationale overheden in Europa tot een aanpassing van hun wetenschaps-
beleid. Om de internationale competitie succesvol aan te gaan op wereldniveau, was 
een drastische reorganisatie van het wetenschapsbedrijf noodzakelijk. Strategische 
samenwerking, binnen een globale wetenschappelijke ruimte waar het Engels in toe-
nemende mate de lingua franca was, werden de leidmotieven van vooruitstrevende 
rectoren, professoren en politici in een door Amerikaanse universiteiten gedo-
mineerde wereld. Het gevaar van de braindrain naar de VS, maar ook naar Europese 
topuniversiteiten, was een signaal voor de overheid om het roer om te gooien. 

De politieke tegenstellingen tussen katholieken en vrijzinnigen enerzijds en 
Franstaligen en Vlamingen anderzijds maakten de herschaling van het onderzoek in 
België echter zeer moeilijk. De universitaire expansie (lees: de complexe vermenig-

Het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen, 1967 
Koning Boudewijn bezoekt het in 1965  
gebouwde Instituut voor Nucleaire  
Wetenschappen in de Proeftuinstraat. 
(Gent, Universiteitsarchief, foto R. Masson)

150 jaar Gentse universiteit, 1967 
Rector Jean-Jacques Bouckaert in gesprek met  
koningin Fabiola tijdens de feestelijkheden ter ere van  
de honderdvijftigste verjaardag van de universiteit.
(Gent, Universiteitsarchief, foto R. Masson)
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Terwijl de grenzen in West-Europa vervaagden, koos de regering onder druk van 
de bisschoppen en onder het mom van democratisering toch voor streekgebonden 
onderwijs. ‘Verhoging van kwaliteit wordt opgeofferd aan vermeerdering van aantal,’ 
fulmineerde Bouckaert over deze ‘door devaluatie ontaarde democratisering van het 
onderwijs’. Bovendien was de universitaire expansie op zijn Belgisch duidelijk een  
verlate opstoot van de heftige schoolstrijd in de jaren 1950. Tijdens een politieke mee-
ting in Eeklo stuurde Theo Lefèvre de Letteren en Wijsbegeerte in Gent openlijk het  
verwijt ‘niet neutraal en objectief ’ te zijn. Kortrijk had geen bestaansreden gehad  
als Gent wel neutraal en objectief was geweest, aldus de premier. Dat de regering de 
rijksuniversiteiten aan de uitzwerming van de vrije universiteiten opofferde, was dus  
allesbehalve een loos argument.

De toespraak van Bouckaert op 1 april 1965 in het Gentse peristilium was een ‘laat-
ste gebaar van protest.’ De massaal toegestroomde professoren, assistenten, studen-
ten, administratief en technisch personeel stonden tot buiten in de Voldersstraat. 
Zelden was de Aula zo vervuld van universitaire eendracht. Er klonk applaus voor  
de Luikse delegatie; de twee rijksuniversiteiten waren immers door ‘een diepe soli-
dariteit’ tegen de wet op de universitaire expansie verenigd. De rector kondigde aan 
dat hij consequent met zichzelf de maandag nadien zijn ontslag zou aanbieden aan  
de koning. Hij werd als een held toegejuicht: ‘Bouckaert: ja, Theo: nee!’ 

Financieringswet en interne reorganisatie

De heisa rond de wet op de universitaire expansie was symptomatisch voor de groei-
ende rivaliteit tussen de vrije en de rijksuniversiteiten enerzijds en de duurzaamheid 
van de levensbeschouwelijke breuklijn anderzijds, ook na het Schoolpact van 1958. 
Tezelfdertijd had de communautarisering van België een grote impact op de verdere 
versnippering van het universitaire landschap. Als gevolg van de protesten rond Leu-
ven-Vlaams splitste de Leuvense universiteit in 1968. De KUL bleef in Leuven, terwijl 
de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) naar een nieuwe vestiging in 
Ottignies vertrok. Twee jaar later vestigde de Vlaamse VUB zich in Etterbeek, vlakbij 
de Franstalige ULB. Antwerpen kreeg een pluralistische bovenbouw met de Univer-
sitaire Instelling Antwerpen (UIA). De drie instellingen in de Scheldestad werden in 
1971 bij wet erkend als universiteit, net als de Université Mons-Hainaut. Geen enkele 
provincie hoefde zich voortaan nog veronachtzaamd te voelen: Hasselt kreeg het 
Limburgs Universitair Centrum, Aarlen een soortgelijke onderbouw. Gentse hoog-
leraren werden overigens rector van de nieuwe instellingen: Lucien Massart en Marie 
De Groodt van het RUCA (1965-1981), Aloïs Gerlo van de VUB (1969-1974), Laurent 
Vandendriessche van de UIA (1971-1979). 

Een cruciaal gevolg van de financieringswet van juli 1971 was dat de vrije en  
de rijksuniversiteiten op gelijke voet werden gebracht. De basisfinanciering of eerste 
geldstroom werd afhankelijk van het aantal studenten, met een forfaitaire omka-
deringscoëfficiënt naargelang van de studierichting. Ook voor die tendens had rector 
Bouckaert zes jaar eerder gewaarschuwd: ‘Een Vrije Universiteit mag toch nooit vol-
ledig door de Staat gefinancierd worden omdat zij, buiten de staatstoelagen, ook over  
andere bronnen van inkomsten beschikt, die in de Rijksuniversiteiten ontbreken.’ 44

We schrijven 1 april 1965. Een brede protestbeweging om de regering-Lefèvre-
Spaak op andere gedachten te brengen, met de (katholieke) Gentse rector als on-
betwistbare leider, mocht niet baten. De wet van 9 april 1965 richtte twee rijksuni-
versitaire centra op, in Antwerpen (RUCA) en Bergen (Centre Universitaire Mons- 
Hainaut), verhief de faculteiten Sint-Ignatius in Antwerpen, de Facultés Saint-Louis 
in Brussel en de Facultés Notre-Dame de la Paix in Namen tot halve universiteiten  
en liet de vrije universiteiten, met name Leuven, vrij uitzwermen naar Waver, Sint-
Lambrechts-Woluwe en Kortrijk.

Het plan van de regering had nochtans een negatief advies gekregen van de 
NRWB. De argumenten van de vier rectoren (ook die van Leuven) waren krachtig: 
spreiding leidde tot versnippering, terwijl concentratie van mensen en middelen voor 
beter onderwijs en onderzoek zorgde. De grote investering van de staat in een de-
centralisatie kon beter besteed worden aan de versterking van de bestaande uni-
versiteiten. De groeiende studentenpopulatie noopte immers tot drastische aanpas-
singen van de universitaire infrastructuur. Rector Bouckaert had eerste minister Theo 
Lefèvre, alumnus van Gent, al op 22 mei 1964 laten weten dat de universitaire uitzwer-
ming voor zijn alma mater ‘het doodsvonnis door trage en systematische verstikking 
van mijn Universiteit’ zou betekenen. 

Protest tegen de  
universitaire expansie  
in de Aula, 1965
Behalve rector Jean- 
Jacques Bouckaert  
nemen vertegen- 
woordigers van het  
wetenschappelijk  
personeel en van de  
studenten het woord  
tijdens de protest- 
meeting in het peristilium  
op 1 april 1965. 
(Gent, Universiteitsarchief)
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enerzijds en in de Wijsbegeerte anderzijds. De classici in Gent waren niet gewoon dat 
de studenten een vraag stelden, ze waren hoogstens in staat de klassieke teksten 
prachtig te vertalen. Er heerste een erg schoolse sfeer. Jongens en meisjes zaten apart 
en deden niets anders dan ijverig noteren en opschrijven wat de prof dicteerde. 

Hoe anders was de open en progressieve sfeer in de Wijsbegeerte! Tijdens de  
seminarieoefeningen kregen de studenten opdrachten rond een waaier aan thema’s 
(doodstraf, zelfmoord, euthanasie, ascese …), die de week nadien uitgebreid werden 
besproken. Een grondige voorbereiding was geboden. De studenten werden uitge-
daagd om de discussie met hun jonge en zeer gedreven hoogleraren aan te gaan. De 
starre en stijve hiërarchie verdween, studenten werden gelijken. Leo Apostel dacht 
ook écht dat zijn studenten evenveel gelezen hadden als hij en legde de lat voor zijn 
vakken ‘onmenselijk hoog,’ zoals hij later zelf ruiterlijk toegaf. Maar op het examen 
verliet hij het auditorium, zodat de studenten naar hartenlust konden afschrijven. 
Voor het lesgeven aan grote groepen was Apostel te verlegen, maar in kleinere groe-
pen kon je hem voortdurend onderbreken en in een vraaggesprek onder de indruk 
komen van zijn superieure kennis. ‘Een fantastisch lesgever,’ herinnert ervarings-
deskundige Freddy Mortier zich. Hij vertelt hoe Apostel zichzelf een ‘wandelende  
fichebak’ noemde. ‘Na zich ritueel geëxcuseerd te hebben voor zijn “zwakke ge-
heugen” — Apostel had een formidabel geheugen — rolden tientallen referenties  
naar allerlei publicaties uit zijn mond, die we zo snel mogelijk moesten lezen.’ De  
socratische wijsheid ‘ik weet dat ik niets weet’ werd telkens opnieuw overtuigend 
gedemonstreerd. Maar het werkte. Apostel was ook buitengewoon genereus met zijn 
tijd. Terwijl hij op maandag slechts twee uur Oefeningen Logica had, verdeelde hij  
de studenten in werkgroepen zodat hij zelf na verloop van tijd ongeveer de hele dag 
van 8 uur ’s ochtends tot ’s avonds op café met hen aan het discussiëren was. 

Toch was het vooral Jaap Kruithof die de jonge Mortier ervan overtuigde dat hij 
in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen op de juiste plaats zat. ‘Een man die een 
soort “jihad van de rede” voerde tegen de evidenties en conventies van de goege-
meente, zo kwam het mij over.’ Kruithof gaf geen les over zijn cursus en liet alle ge-
schiedenissen van de filosofie naar de centrale bibliotheek afvoeren. De studenten 
konden die daar zelf lezen. Over zijn specialisatie, Hegel, weigerde hij te spreken voor 
de studenten. In de plaats daarvan pakte hij allerlei actuele onderwerpen aan op een 

(links)

Etienne Vermeersch
(foto Saskia Vanderstichele)

(midden)

Freddy Mortier
(Gent, Universiteitsarchief)

(rechts)

Koen Raes 
(Gent, Universiteitsarchief)
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Hun onmiddellijke voorgangers, de fijnbesnaarde moraalfi-
losoof Gaston Colle en de neothomist Edgar De Bruyne, 
waren uitgesproken katholiek. Laatstgenoemde had in 1918 
als vrijwilliger aan het IJzerfront gevochten vooraleer hij in 
Leuven begon te studeren. In de jaren 1930 begon De Bruyne 
een politieke carrière binnen de Katholieke Vlaamse Volks-
partij. In 1945 was hij betrokken bij de oprichting van de 
Christelijke Volkspartij (CVP). Hij was in 1946 zelfs kort mi-
nister van Koloniën. 

De Bruyne was, net als zijn dwarsdenkende opvolger 
Jaap Kruithof, dus zeker geen intellectueel die zich in de  
ivoren toren opsloot. Hij was ook buitengewoon erudiet.  
Zo waren zijn Études d’esthétique médiévale (1946) een ware 
schatkamer voor Umberto Eco, die er een ‘kathedraal aan 
citaten’ aan ontleende in De naam van de roos (1980). In 2003 
was Eco de opgemerkte keynotespreker op een eerbetoon 
voor De Bruyne dat de Gentse rechtsgeleerde Marcel Storme 
had georganiseerd. ‘Al wat over middeleeuwse esthetica eer-
der werd geschreven, is onvolledig, en al wat nadien werd 
geschreven, is er schatplichtig aan.’ Zo is de uitleg die Eco  
de oude Ubertino in de mond legt over de schoonheid van 
vrouwenborsten letterlijk een middeleeuwse preek over het 
Hooglied, opgetekend door De Bruyne. Als flamingant vond 

de Gentse hoogleraar het echter uiterst belangrijk om in het Nederlands te publi-
ceren, zodat een flink deel van zijn geschriften ontoegankelijk is gebleven voor de 
Italiaanse schrijver. 

Maar op zijn studenten of het brede publiek maakte De Bruyne veel minder in-
druk, in tegenstelling tot Apostel, Kruithof en Vermeersch. Hij was dan ook geen ora-
torisch natuurtalent, herinnert ook Storme zich: ‘Eerder een denker, die ons langzaam 
zijn gedachten dicteerde.’ 

Dat Kruithof de fakkel van De Bruyne überhaupt kon overnemen, was een speling 
van het lot. Eigenlijk was de stoel voorbehouden aan Johan Grooten, maar de jonge 
assistent van De Bruyne was tragisch omgekomen in zijn bad.

Jaap Kruithof promoveerde bij De Bruyne en studeerde in Parijs, bij Hegelkenner 
Jean Hyppolite, fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty en politiek filosoof Erich 
Weil. Hier werd hij naar eigen zeggen marxist. Zijn proefschrift handelde over Het 
uitgangspunt van Hegels ontologie (1958). Zijn inaugurele rede hing hij evenwel op aan 
de De moraal in onze samenleving, een wissel op de toekomst, zou snel blijken.

De academicus als publieke intellectueel

Apostel en Kruithof waren schoolvoorbeelden van het nieuwe type publieke intel-
lectueel van de jaren 1960. Hun impact was zeer groot, en dat had ook te maken met 
een nieuwe manier van lesgeven. Etienne Vermeersch herinnert zich het hemelsbrede 
verschil tussen de didactische aanpak van zijn professoren in de Klassieke Filologie 

Edgar De Bruyne, 
De universiteit in  
dezen tijd, 1934 
Zoals veel van zijn Vlaams- 
gezinde tijdgenoten  
publiceert filosoof  
Edgar De Bruyne voor- 
namelijk in het Nederlands. 
Hij sluit zich daardoor  
gedeeltelijk af van het  
internationale forum,  
terwijl het belang van zijn 
werk over middeleeuwse  
esthetica door iemand als  
Umberto Eco sterk naar 
waarde wordt geschat. 
(Antwerpen, Letterenhuis)
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Hoofdstuk 3

i n D U st r i e  e n  
va lo r i s at i e

De Universiteit Gent wil een ‘ondernemende universiteit’ zijn met aandacht ‘voor de 
sociale en economische toepassing van haar onderzoeksresultaten.’ Ook die missie is 
niet nieuw. Van meet af aan was er in de industriestad Gent aandacht voor de ‘techni-
sche’ wetenschappen die de industrialisering en technologische innovatie moesten 
bevorderen. Zoals elders in Europa werd dit ‘toegepast’ onderwijs buiten de universi-
teit uitgebouwd. Er werden Speciale Scholen gecreëerd met onderwijs op het raak-
vlak van wetenschappen en kunsten, van weten en doen, van theorie en praktijk. De 
prestigieuze Franse École Polytechnique (1794) vormde het model voor die techni-
sche opleidingen. In Gent vervulde de faculteit Wetenschappen een academische 
brugfunctie naar de Speciale Scholen. De stad financierde de gebouwen, met een in-
tense wisselwerking tussen universiteit, stad en industrie als gevolg. De ingenieurswe-
tenschappen werden gaandeweg de best aangeschreven discipline van het hoger on-
derwijs in België. Het aantal buitenlandse studenten was zeer hoog. Tijdens het 
interbellum kwamen de Landbouwwetenschappen en de Diergeneeskunde eveneens 
‘buiten’ de universiteit tot stand. Niettegenstaande de latente vijandigheid van de vier 
stichtende faculteiten tegenover het ‘utilitaire’ karakter van de opleidingen vormden 
de Technische Scholen uiteindelijk in 1957 de faculteit Toegepaste Wetenschappen. 

De Gentse  
Muinkmeersen, 1837
De Muinkmeersen achter  
de Sint-Pietersabdij blijven  
tot de aanleg van de  
spoorweg tussen Gent  
en Mechelen in 1837  
onbebouwd en landelijk.  
De stad industrialiseert  
zienderogen. De univer- 
siteit speelt een belangrijke 
rol in dat proces. 
(Gent, Stadsarchief,  
Atlas Goetghebuer)

Demonstratie multicollector ICPMS, 2008 
ICPMS of Inductively Coupled Mass Spectometry is een sensitieve techniek voor de chemische analyse van materialen  
en voor sporenanalyse. De analytische chemie is van oudsher een vakgebied waar de grens tussen fundamenteel en  
toegepast onderzoek flinterdun is. In de jaren 1980 is de vakgroep van oud-rector Julien Hoste dan ook sterk betrokken  
bij de Derde Industriële Revolutie Vlaanderen (DIRV), de bakermat van Flanders Technology.
(Gent, beeldbank UGent, foto Nele Van Canneyt) 
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Directeur-generaal van het Hoger Onderwijs, de Weten-
schappen en de Letteren Cyrille Van Overbergh was helemaal 
voor de nieuwe ideologie van de ‘culture physique’ gewonnen, 
ter versterking van het ras, de natie en de koloniale expansie van 
België. Gommaerts werd aangesteld om de institutionalisering 
van de lichamelijke opvoeding aan de Gentse universiteit ge-
stalte te geven. Maar de weg naar de erkenning ervan als echte 
wetenschap was nog lang. Gommaerts botste op het protectio-
nisme van de medici wat de doctorstitel betreft. De wetenschap-
pelijke graden van kandidaat, licentiaat en doctor in de licha-
melijke opvoeding konden wel door de beugel. Pas in de jaren 
1960 zou de synergie tussen geneeskunde en bewegingsweten-
schappen in Gent realiteit worden dankzij de inspanningen van 
Maurice Mussen. De polio-epidemies van 1952 en 1955 gaven in 
elk geval aan dat een aangepaste afdeling voor kinesitherapie en 
revalidatie stilaan noodzakelijk was.

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) 
dateert van 1908. Het werd ‘aangehecht’ aan de faculteit Genees-
kunde, maar had geen eigen infrastructuur. Of toch niet de infra-
structuur waarvan Gommaerts droomde. Hij moest genoegen 
nemen met de turnzaal van de Stedelijke Lagere Meisjesschool 
Emile Braun aan de Paddenhoek. Die was in het oude jezuïetenklooster naast de Aula 
gevestigd waar de universiteit in de negentiende eeuw de laboratoria van de Speciale 
Scholen had ondergebracht. De directrice stemde erin toe dat de zaal gebruikt werd 
van 15 tot 16.30 uur, behalve op dinsdag en op zaterdag. Wie zich wilde inschrijven  
en geen diploma kon voorleggen, werd aan een zware toelatingsproef onderworpen.  
In 1909 slaagden de eerste vrouwelijke studenten voor de proef, wat meteen het ac -
commodatieprobleem op scherp stelde: in aparte kleedkamers en douches was im-
mers niet voorzien. De ‘heren’ hadden op de eerste verdieping naast de ruime gymnas-
tiekzaal kleedkamers met een tiental kasten, drie stortbaden en drie waskommetjes. 
De ‘dames’ moesten via een steile smalle wenteltrap naar de tweede verdieping, waar 
de universiteit primitieve voorzieningen installeerde. Docente Anna Lundberg, die 
speciaal werd aangesteld voor de praktijkoefeningen van de meisjes, verdiende slechts 
een vierde van haar mannelijke collega Georg Schmitterlöw en gaf er na een jaar dan 
ook de brui aan. Pas in 1913 kwam er enige stabiliteit, toen de pas afgestudeerde licen-
tiate Irène Van der Bracht het ambt opnam, ook al was het verloningsprobleem niet 
opgelost. In 1919 verdiende ze nog altijd minder dan een derde van haar mannelijke 
collega. Na veel tegenwerking zou Van der Bracht in 1925 de eerste vrouwelijke hoog-
leraar in België worden.

De overheid moedigde van meet af aan studentenverenigingen aan die sportactivitei-
ten organiseerden. In 1910 vonden de eerste interuniversitaire sportontmoetingen 
plaats met een roeiregatta op de Gentse binnenwateren. In 1933 werd de Association 
Sportive de l’Université de Gand omgedoopt in de Gentse Universitaire Sportbond 
(GUSB). Vanaf 1934 mocht er op woensdagnamiddag geen les meer gegeven worden 

Studenten 
Lichamelijke Opvoeding
Het Hoger Instituut voor  
Lichamelijke Opvoeding 
(HILO) opgericht in 1908  
heeft aanvankelijk geen  
eigen gebouw of infra- 
structuur. Op de foto  
linksonder demonstreren  
Florent Gommaerts en  
Irène Van der Bracht in  
het Instituut voor Fysico- 
therapie aan hun studenten 
hoe een orthopedisch  
onderzoek te doen bij  
kinderen. 
(Gent, Universiteitsarchief)
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het Hoger Instituut voor Opvoedkundige We-
tenschappen (HIO, 1927) was het humanoria-
diploma niet nodig. Het verklaart meteen 
waarom zoveel vrouwen zich in die richtingen 
inschreven. Ook farmacie was populair bij  
de eerste generatie vrouwen. Vóór de Eerste 
Wereldoorlog schreven zich universiteitsbreed 
in totaal 99 vrouwen in.

In 1913 arriveerde de eerste vrouwelijke  
docente, Irène Van der Bracht. Zij gaf les aan  
het HILO, niet toevallig voor praktijkvakken  
in de gymnastiek die specifiek gericht waren op 
meisjesstudenten.

In 1890, na vijftien jaar onduidelijkheid, erkende 
de Belgische regering eindelijk het recht van 
vrouwen om academische graden te behalen en 
de geneeskunde en farmacie te beoefenen. Een 
amendement van het radicaal liberale kamerlid 
Auguste Houzeau de Lehaie om vrouwen ook 
de titel van doctor in de rechten te gunnen, 
werd niet goedgekeurd. Het was de periode  
van de affaire-Marie Popelin, de afgestudeerde 
ULB-juriste die in 1888 de toegang tot de balie 
geweigerd werd. De balie zou tot 1922 gesloten 
blijven voor vrouwelijke advocaten. De Gentse Madeleine Schauvlieghe, een alumna 
van het Athénée de Jeunes Filles, kon na haar afstuderen in 1922 als advocate wel  
meteen aan de slag. 

Voor vrouwelijke juristen was de tijd dus nog niet rijp. Hun collega’s artsen deden 
het anders niet slecht aan de universiteit. Van de eerste 26 vrouwelijke doctors in de 
geneeskunde behaalden er vier de grootste onderscheiding, tien grote onderschei-
ding, zes onderscheiding en zes voldoende. Een van die grootste onderscheidingen 
was voor Bertha De Vriese, die in 1893 op zestienjarige leeftijd dankzij privéonderwijs 
aan haar studies begonnen was. Zij studeerde als eerste vrouwelijke arts af in Gent en 
won in 1900 de universitaire wedstrijd. Met haar dankwoord was ze ook de eerste 
vrouw die op de academische openingsplechtigheid in een goedgevulde Aula het 
woord voerde namens de vijf Gentse laureaten. De liberale burgemeester Emile Braun 
die haar de gouden medaille van de stad overhandigde, was in zijn toespraak nochtans 
niet bepaald vrouwvriendelijk geweest. Bij zware operaties of ernstige ziektes woog 
‘la femme-docteur’ vanzelfsprekend niet op tegen een mannelijke collega, qui a plus de 
hardiesse, plus de vigueur, plus d’initiative et plus d’autorité morale sur le patient, aldus 
Braun. Maar in minder kritieke gevallen, die natuurlijk het frequentst voorkwamen, 
dreigde zij een te duchten concurrent te worden voor de mannelijke arts, zeker bij 
vrouwen en kinderen. In 1914 oefenden er welgeteld twee vrouwelijke artsen hun  
beroep uit in Gent.

De eerste vrouwelijke 
advocaten
Na de ophefmakende  
affaire-Marie Popelin  
duurt het tot 1922 alvorens 
vrouwen zich kunnen  
inschrijven aan de balie.  
Dit zijn de eerste drie  
Gentse advocates: v.l.n.r.  
Madeleine Schauvlieghe, 
Paule Hallet en Yvonne  
Deseure. Paule Hallet is  
de moeder van Yvette  
Merchiers, die zoals haar 
vader Laurent Merchiers  
een academische carrière  
aan de faculteit Rechts- 
geleerdheid uitbouwt. 
(Gent, Universiteitsarchief)
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‘La femme-docteur’

Emma Leclerq was na Van Diest de volgende vrouw die het aandurfde zich in te schrij-
ven, aan de ULB, voor het academiejaar 1878-1879. Ze had een diploma van onderwij-
zeres, maar werd geweigerd uit schrik voor zedenverwildering. Pas nadat de nationale 
commissie voor de bekrachtiging van diploma’s in 1880 verklaard had dat het recht op 
een universitair diploma niet aan de vrouw onthouden kon worden, gingen de deuren 
van de antiklerikale ULB open. Luik volgde in 1881, Gent in 1882. In Leuven bleef de 
poort tot 1920 gesloten.

Ook Sidonie Verhelst had al een diploma van onderwijzeres 
toen ze zich aan de faculteit Wetenschappen van de Gentse  
universiteit inschreef. Haar aanwezigheid op de collegebanken 
zorgde voor heel wat beroering. Sidonie kreeg een speciale plaats 
in het auditorium. Dat werd een traditie: de eerste rij was de-
cennia later nog steeds voor de ‘porren’ gereserveerd. Grens-
overschrijdend gedrag van een Roemeense student die naast  
haar wilde komen zitten, kwam zelfs op de agenda van de Acade-
mieraad.

Nadat de toelatingsvoorwaarden in 1890 opnieuw strikter 
werden, konden vrouwen zonder humanioradiploma alleen  
verder studeren als ze voor een centrale jury een examen af-
legden. Gatti de Gamond zorgde in 1892 voor een driejarige  
lessencyclus die daarop voorbereidde. Voor opleidingen aan  
de Bijzondere Handelsschool (1906), het Hoger Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding (HILO, 1908), het Hoger Instituut  
voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO, 1920) en  

Studenten Lichamelijke  
Opvoeding met hun  
professor Irène Van  
der Bracht, 1926
(Gent, Universiteitsarchief)

De ‘porren’ in  
het auditorium
Tot de jaren 1960 is het  
de gewoonte dat de vrou- 
welijke studenten op de  
eerste rij zitten in de les.  
Deze foto dateert van het  
academiejaar 1953-1954  
en is gemaakt in een les  
van anatomieprofessor  
Julien Fautrez.
(Gent, Universiteitsarchief,  
foto Raphael Suy)
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ko lo n i a l i s m e  e n  
o n t w i k k e l i n Gs -
s a m e n w e r k i n G

Gustave Rolin-Jaequemyns, de stichter van het Institut de Droit International, werd 
in 1892 na een toevallige ontmoeting met prins Damrong van Siam (het huidige Thai-
land) door koning Leopold II naar Bangkok gestuurd. Het was het tijdperk van de 
Belgische expansie. Als internationaal vermaard jurist en polyglot met een groot net-
werk hielp Rolin-Jaequemyns verhinderen dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan 
Siam onder elkaar opdeelden. Als gevolmachtigd minister van België en adviseur van 
de verlichte koning Rama V moderniseerde hij het staatsapparaat naar westers model 
met respect voor het bestaande Siamese recht. Alleen door de levensstandaard van de 
bevolking te verhogen en het land te hervormen, kon Siam zijn onafhankelijkheid 
behouden, zo was de redenering. Rolin-Jaequemyns gaf de aanzet voor grote open-
bare werken en de aanleg van het spoorwegennet. Hij lag ook aan de basis van de 
eerste rechtenfaculteit aan de Thammasat-universiteit, waar zijn standbeeld staat. In 
1898 kreeg hij de titel van Chao Phya Abhai Raja, prins, de hoogste adellijke onder-
scheiding ooit aan een buitenlander verleend. De Thai eren hem vandaag nog steeds 
als ‘vicekoning’ die Thailand voor kolonisatie heeft behoed. In 2011 werd Gustave 
Rolin-Jaequemyns als de meest invloedrijke Europeaan in vijfhonderd jaar Thais- 
Europese relaties verkozen.

Het wedervaren van Rolin-Jaequemyns is een mooi, maar uitzonderlijk verhaal als 
we de bijdrage van de Universiteit Gent aan de Belgische kolonisatie en ontwikke-
lingssamenwerking op lange termijn overschouwen. De ontwikkeling van de koloni-
ale (later: overzeese) wetenschappen was een zaak van enkele, weliswaar markante 
individuen. De Belgische kolonisatie van Congo na 1908 werd door Franstaligen en 
katholieken gedomineerd. In die context kwamen het koloniaal onderwijs en onder-
zoek aan de Gentse Rijksuniversiteit nooit helemaal van de grond, zeker niet toen de 
universiteit tijdens het interbellum vernederlandste. Gent verscheen pas medio jaren 
1950, aan het einde van de koloniale periode, op het toneel met de oprichting van een 
eigen, zeer bescheiden project: Ganda-Congo in Ambaki. 

Na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 en Rwanda en Burundi in 1962 ver-
schoof het kolonialisme naar verschillende vormen van ontwikkelingssamenwerking 
in de voormalige kolonies. Ook in andere regio’s kwamen in de postkoloniale periode 
ontwikkelingsprojecten tot stand, vooral vanuit de Geneeskunde, Landbouwweten-
schappen en Diergeneeskunde. Sommige daarvan bleken bijzonder succesvol en 
duurzaam te zijn. Hoe dan ook vond de universitaire ontwikkelingssamenwerking 
plaats in verspreide slagorde, zonder coherente visie van de universiteit.

In september 2014 opende Ghent University Global Campus in Songdo, Zuid-
Korea, gefinancierd door de Koreaanse overheid en gericht op bacheloronderwijs in 
een aantal speerpuntdomeinen van de bio-, milieu- en voedseltechnologie. De samen-264

Frans Olbrechts met Dan-slangenmeisjes  
tijdens de Ivoorkustexpeditie, 1939
Met Frans Olbrechts behoort Gent tot de absolute top van de antropologie  
en de studie van de Afrikaanse kunst. De Ivoorkustexpeditie van november 1938  
tot september 1939 leidt tot het op kunst gefocuste onderzoek van Pieter Jan Vandenhoute  
en Albert Maesen bij de Dan en de Senufo. Hun veldwerk vormt de basis van de twee eerste 
doctoraatsthesissen over Afrikaanse kunst ter wereld. Het Gents Universiteitsmuseum (GUM) 
bewaart 275 voorwerpen van de Ivoorkustexpeditie.
(Antwerpen, MAS, foto Pieter Jan Vandenhoute)
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m i l i e U  e n  
B i ot e c h n o lo G i e

In 1900 verrees aan de Ledeganckstraat tegenover het Citadelpark het nieuwe Bota-
nisch Instituut van de Gentse universiteit. Het kleurrijke neogotische gebouw van 
Louis Cloquet was met de omliggende serres en tuinen klaar voor dé wetenschappe-
lijke wending van de twintigste eeuw. Twee jaar voordien had de Oostenrijkse bota-
nicus Erich von Tschermak-Seysenegg zijn erwtjes nog in de oude Plantentuin aan de 
Baudelo geplant. Ze brachten hem tot de herontdekking van de erfelijkheidswetten 
van Mendel, wiens publicatie meer dan dertig jaar niet was opgemerkt. Julius Mac 
Leod was niet alleen directeur van de Plantentuin op dat moment, als leerling van  
de Gentse morfologische school van Charles Van Bambeke was hij ook sterk met  
Darwins evolutietheorie én de popularisering daarvan bezig. De Vlaamse volksver-
heffer ontwikkelde een eigenzinnige sociale erfelijkheidstheorie die goed aansloot  
bij zijn geloof in de menselijke maakbaarheid.

De orangerie van  
de Plantentuin, 1815
Zicht vanuit de serres  
op de orangerie en een  
deel van de Plantentuin  
aan de Baudelo.  
(Gent, Universiteitsbibliotheek,  
tekening Jean Baptiste De Noter)
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Marc Van  
Montagu als  
scheikundestudent, 
jaren 1950
De befaamde grond-
legger van de plan- 
tenbiotechnologie 
(rechts) heeft schei-
kunde gestudeerd, 
toen nog in de  
Plateaustraat.  
Zijn academische  
carrière toont goed 
aan dat de negen-
tiende-eeuwse op- 
deling in faculteiten 
door de weten- 
schappelijke ont- 
wikkelingen in de  
moleculaire biologie 
en levensweten- 
schappen compleet 
voorbijgestreefd is. 
Bovendien bestaat  
in het domein van  
de biotechnologie  
een sterk gevoelde 
nood aan inter- 
disciplinariteit met  
de geestesweten-
schappen.
(Gent, collectie  
Marc Van Montagu)
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vertelt het verhaal van de Universiteit Gent  
en haar maatschappelijke betrokkenheid, 
sinds de stichting in 1817 tot op vandaag.  
De universiteit was van bij het begin nauw  
verbonden met grote samenlevingsvraag-
stukken. Daar speelde ze zelf met haar  
professoren, studenten en oud-studenten  
een hoofdrol in.

Historica Gita Deneckere schetst in tien  
thematische hoofdstukken de grote lijnen  
van tweehonderd jaar geschiedenis. Het  
gaat van pluralisme en democratisering,  
over gender en seksualiteit, tot milieu en  
biotechnologie. Elk hoofdstuk eindigt  
met een twistpunt voor de toekomst.  
Behalve uit archief- en andere bronnen  
haalde de auteur haar informatie ook uit  
gesprekken met bevoorrechte getuigen.  
Hun persoonlijke verhalen en de ‘grote  
geschiedenis’ leveren samen een monu- 
mentale synthese op.

De auteur gaat de controverse niet uit  
de weg. Ze maakt duidelijk waarom de  
universiteit belangrijk is, voor iedereen.  
Zo wordt dit feestboek zélf een voorbeeld 
van hoe wetenschap en engagement  
hand in hand gaan, onder het motto  
Durf Denken.

Dit boek is een must voor al wie betrokken  
is bij de UGent of de universiteit beter  
willen leren kennen. En voor al wie geïn- 
teresseerd is in de rol van de universiteit  
in de huidige samenleving.  

“Een prachtig boek dat  
een panoramische kijk  
biedt op het engage- 
ment van professoren  
die én hun vak én de  
maatschappij vooruit- 
hielpen. Zeer inspi- 
rerend voor de tijd van  
nu, waarin ‘vooruit’  
zo’n moeilijk woord  
is geworden.”

 Marc Van Montagu,  
emeritus hoogleraar,  
International Plant  
Biotechnology Outreach, 
VIB-UGent

(1964) is  
hoogleraar bij de Vakgroep Geschiedenis  
van de Universiteit Gent. Ze is lid van  
het bestuurscollege en promotor van  
UGentMemorie, het virtueel geheugen  
van de Gentse universiteit.  
Deneckere staat bekend als een geënga- 
geerde historica, die wetenschappelijke  
diepgang combineert met een beeldrijke,  
verhalende schrijfstijl. 

“De kruising tussen kritische  
wetenschap en maatschappij  
zit in het DNA van de Univer- 
siteit Gent. Dat precies een  
bevlogen historica als Gita  
Deneckere de geschiedenis  
van onze alma mater neer- 
schrijft, geeft dit boek een  
bijzondere meerwaarde.” 

 Paul Verhaeghe, hoogleraar  
Vakgroep Psychoanalyse  
UGent

“Pluralisme, humanisme en  
feminisme zijn de levensaders 
van onze samenleving.  
Gita Deneckere laat mooi  
zien hoe ze als rode draden  
door de geschiedenis van  
onze universiteit lopen.” 

 Marleen Temmerman,  
hoogleraar departement  
Gynaecologie en Verloskunde, 
Aga Khan University Kenia


