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3. 

INLEIDING 

De keuze van het onderwerp voor deze publicatie was funda

menteel bepaald door onze interesse in de vrouwenproblematiek. 

Het is een bekend gegeven dat vrouwen hun eigen geschiedenis 

schrijven. 

Onderwijs en opvoeding vormden een belangrijke factor in de 

bevrijding van de vrouw. 

"Education has long been seen as one of the 

most important channels of social mobility 

and sexual equality". 

E. BYRNE, Woman and education, p. 5 

Gedurende de eerste emancipatiegolf (eind 19de - begin 20ste 

eeuw), gedragen door vrouwen uit de burgerij, werd vaak de aan

dacht gevestigd op de gebrekkige kansen voor vrouwen. 

Na deze eerste golf werd het relatief stil rond de acties van 

vrouwen. In de jaren dertig en veertig vergden andere proble

men heel wat meer aandacht (de economische crisis, de parlemen

taire crisis in België, de aanloop naar W.O. 11, ... ). 

Het schaarse aanwezig zijn van lectuur in verband met de situa

tie van de vrouw in deze periode is daar een gevolg van. 

Alleen het werk van D. Deweerdt, En de Vrouwen? durfde een brug 

te slaan naar de tweede emancipatiegolf (midden de jaren zes

tig - begin de jaren zeventig) door de situatie van de vrouw 

in de tussenliggende periode, zeer algemeen, te bestuderen. 

Déze publicatie is dan ook een poging om op vlak van vrouwen

geschiedenis tijdens de jaren dertig en gedurende de tweede we

reldoorlog de leemte van een deelaspect, namelijk de deelname 

van vrouwen aan universitair onderwijs gedeeltelijk op te vul

len. 
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De keuze van de universitaire instelling lag voor de hand: 

de Gentse Rijksuniversiteit. 

De eerste generaties meisjesstudenten werden reeds in de 

kijker geplaatst door A.M. Simon-Van der Meerseh. In haar 

werk kwamen de vrouwelijke studenten aan bod tot 1930. 

Wij pogen dus ook een antwoord te bieden op de vraag: heb

ben de vrouwen nu (vanaf 1930) de weg naar de universiteit 

definitief gevonden? 

Als einddatum van de verhandeling kozen we 1945, einde van 

W.O. II. De idee was aanvankelijk om alleen het interbel

lum te behandelen daar een bepaalde schrik om de oorlogspe

riode erbij te nemen wezenlijk aanwezig was. De uitzonder

lijke omstandigheden en de vrees geen materiaal genoeg te 

kunnen verzamelen waren daar de oorzaken van. 

In de loop van ons onderzoek evenwel groeide de interesse 

voor deze periode (1940-1945) aanzienlijk en werd onze vrees 

overwonnen door bovenstaande oorzaken als uitdagingen te be

schouwen. 

In het 'inleidend hoofdstuk' bieden wij een neerslag van de 

lectuur die wij doornamen om te achterhalen 'wat vooraf ging'. 

Wij pogen hier de oorzaken te bepalen van het laattijdig deel

nemen van vrouwen aan universitaire studies. In dit hoofdstuk 

schetsen wij eveneens de situatie en de politiek gevoerd ten , 
aanzien van de vrouw in de jaren dertig en begin jaren veer-

tig omdat onze hoogstudentes ongetwijfeld, als vrouwen, beln

vloed zullen geweest zijn door de in de maatschappij levende 

opvattingen over de positie van de vrouw. In de loop van de 

publicatie wordt telkens gepoogd deze beinvloedende fakto

ren naar voren te schuiven. 

Het onderwerp van deze publicatie 'meisjesstudenten aan de 

R.U.G.' leent zich uitstekend om op twee wijzen benaderd te 



worden, namelijk op een kwantitatieve en kwalitatieve wijze,' 

die elkaar uitstekend aanvullen. 

In een eerste deel, waarin we hoofdzakelijk gebruik maakten 

van cijfermateriaal, behandelen we de numerieke evolutie van 

de meisjesstudenten in de periode 1930-1945. 
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Door. vervolgens deze meisjes vanuit een aantal verschillende 

invalshoeken te benaderen, poogden we een beeld te schetsen 

dat hen profileert als groep aan de universiteit. We bespre

ken ondermeer het sociale en geografische herkomstmilieu, de 

middelbare studies die deze vrouwen achter de rug hadden en de 

resultaten die zij aan de universiteit behaalden. 

In een tweede deel, vooral gebaseerd op archiefmateriaal en 

mondelinge getuigenissen lichtten we een aantal facetten van 

het universitaire leven toe en plaatsten we daarin de vrouwe

lijke studenten. De twee belangrijkste thema's van dit deel 

zijn de studentenverenigingen en de R.U.G. tijdens de bezet

ting om dus telkens de positie van de meisjes te bepalen. 

Andere onderwerpen die hier behandeld werden, maar minder uit

voerig, vooral door gebrek aan materiaal, waren: de houding 

van de jongensstudenten, de meisjes en de naweeën van de ver

nederlandsing van de R.U.G. in 1930, het kotleven, het uitgangs

leven ... 

Als we in een eerste deel de groep vrouwelijke studenten in de 

periode 1930-1945 als zodanig geprofileerd hebben, dan poog-

den we in het tweede deel een aanvulling te bieden op het beeld 

van de studentes, verkregen in dat eerste deel door hen als een 

wezenlijk en 'lijfelijk' deel van het universitaire wereldje 

te benaderen. Waar het mogelijk was, plaatsten we in de loop 

van deze publicatie het vrouwelijk deel van de studenten te

genover het mannelijk deel. Meer dan ons lief was, stuitten we 

evenwel op problemen in verband met het materiaal: nog zeer wei

nig kwantitatief onderzoek werd verricht over de studentenpopu

latie aan de R.U.G. voor de periode 1930-1945. 
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Wij hopen in dat verband dat deze studie een beperkte bijdrage 

kan leveren tot de hogeschoolstatistiek: het bestuderen van één 

groep kan immers gegevens over de totale populatie aan het licht 

brengen. 

Het bronnenmateriaal: mogelijkheden en beperkingen. 

Vooraf willen we opmerken dat door de verscheidenheid van de 

bronnen we per hoofdstuk het gebruikte bronnenmateriaal voor

stellen. 

Onze bedoeling was om eerst en vooral een volledig bestand van 

de meisjes die zich in de periode 1930-1945 aan de R.U.G. inge

schreven hebben, op te maken. 

We maakten gebruik van een steekkaartensysteem: per vrouw een 

fiche. 

Onze eerste stap was systematisch alle inschrijvingsformulieren, 

aanwezig in het archief van de R.U.G., doorzoeken en de meisjes 

selecteren. Meermaals stonden we voor problemen in verband met 

het geslacht, daar we enkel op de voornaam konden afgaan. 

Deze moeilijkheden werden opgelost daar in de dienst voor aca

demische aangelegenheden, St.-Pietersnieuwstraat 25, een alfa

betisch geklasseerde fichier aanwezig is; bijgehouden vanaf 1934, 

waar alle studenten die zich vanaf 1934 aan de R.U.G. inschreven, 

inzitten. Deze steekkaarten hebben een groene kleur als het om 

een meisje gaat, een blauwe voor de jongens! 

Aldus konden we het volledig aantal meisjesstudenten achterhalen. 

Toen wij nog als leken tegen dit onderwerp aankeken, en anderen 

met ons, dachten wij dat het om een relatief klein groepje zou 

gaan, maar uiteindelijk werden het er toch 924. 

De inschrijvingsformulieren (i) aanwezig in het Pand en de steek

kaarten (s) aanwezig in het rectoraat, gecombineerd, leverden ons 

per vrouw volgende gegevens op: naam en voornaam van de studenten 

(i+s), geboortedatum en -plaats (i+s), woonplaats (i), instel

ling die vorig diploma afleverde (i), volledige vermelding van 

de studieresultaten (s). 
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Het is evident dat elke administratie fouten maakt en dat 

een aantal keren één of meerdere gegevens niet werden genoteerd. 

Twee gegevens diende wij met behulp van andere informatiebronnen 

te vervolledigen. 

Studieresultaten waren ons niet bekend voor de vrouwen die zich 

aan de R.U.G. inschreven in de periode 1930-1934. Daarvoor maak

ten wij gebruik van de Verslagboeken van de R.U.G. voor deze aca

demiejaren. Een zeer interessant aspect, namelijk het beroep van 

de vader, werd bij de inschrijving pas vanaf het academiejaar 

1944-'45 gevraagd. Hier wendden wij ons tot de bevolkingsdiens

ten van de steden waar het grootst aantal meisjes afkomstig wa

ren om een representatief beeld te kunnen vormen van de sociale 

herkomst van deze vrouwen. Al deze gegevens, gecombineerd met 

aanvullende statistische bronnen, stelden ons in staat een kwan

titatieve benadering van het onderwerp relatief volledig, moge

lijk te maken. 

Naarmate wij ons echter een beeld konden vormen van deze groep 

vrouwelijke studenten aan de R.U.G., groeide de interesse deze 

studerende meisjes als mensen van vlees en bloed naar voren te 

laten treden: de vrouw achter de cijfers zoeken. 

Hoe stonden de jongens ten aanzien van hun vrouwelijke collega's? 

Vormden deze meisjes een aparte groep of waren zij geïntegreerd 

in het studentenleven? 

Concreet archiefmateriaal in verband met het studentenleven is 

zeer schaars. Terecht merkt Prof. Balthazar op: 

"Archieffondsen van studentenverenigingen zijn erg 

zeldzaam en dit is gemakkelijk verklaarbaar. Studen

tengeneraties wisselen immers zeer snel en de orde 

op documenten vraagt rust en continuïteit." 

H. BALTHAZAR, Het taalminnend studentengenootschap 

'T Zal Wel Gaan, p. 26 

Een speurtocht in de rectoraatsbriefwisseling daarentegen kon 

ons nuttige informatie over het lidmaatschap in verenigingen en 

het uitreiken van studiebeurzen verstrekken. 

Zeer interessant bleek het 'oorlogsarchief' , eveneens aanwezig 

in het archief van de R.U.G. 



8. 

Aan de hand van dit materiaal schetsten we een beeld van de 

meisjesstudenten gedurende de tweede wereldoorlog. De studen

tentijdschriften zorgden voor een humoristische toets. 

Maar wie kon ons beter een 'l'air du temps' laten opsnuiven, 

dan deze vrouwen zelf? 

De interviews 

Zeer enthousiast vertelden enkele dames ons hun studentenerva

ringen. Zij boden ons de kans om met meer gevoel en 'menselijk

heid' deze studie te schrijven. 

We interviewden zestien dames en één heer (hun namen en de ge

volgde studies aan de R.U.G. werden opgenomen in de bibliogra

fie). De bedoeling was om voor de belangrijkste richtingen, voor

al de richtingen die het drukst door meisjes gekozen werden, één 

of meerdere vertegenwoordigsters te vinden en om een evenredig 

aantal dames op te sporen die voor en tijdens de oorlog gestu

deerd hadden. 

Deze handelswijze leverde ons echter geen volledige voldoening. 

Voor een aantal aspekten die een ruimere aandacht vroegen, leek 

het ons geschikt om dames aan te spreken die met kennis van za

ken ons zouden te woord staan. Hier moesten we dus zeer gericht 

te werk gaan. Op deze manier ontmoetten we een mannelijke stu

dent die de houding van de jongensstudenten verduidelijkte, een 

studente die aktief had deelgenomen aan het verenigingsleven 

aan de R.U.G., een burgerlijk ingenieur: zij liet ons aanvoe

len hoe het was om als 'witte raaf' je studies te voltooien en 

tenslotte kontakteerden we een dame die in het verzet gestaan 

had gedurende haar studententijd. 

Vooraf stelden we een vragenlijst samen die als kader diende 

voor de gesprekken. 

Hier zeer veralgemenend kwamen volgende tema's aan bod: 

de biografische gegevens(naam, voornaam, beroep, naam en beroep 

van de ouders, middelbare studies ... ), de vooropleiding, indi

viduele factoren die de doorstroming naar de universiteit beîn

vloedden, deelname aan de studentenaktiviteiten, de relatie tot 
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de jongensstudenten en de professoren, de uitwegmogelijkheden 

na de universiteit. Aan de vrouwen die tijdens de oorlog gestu

deerd hadden, vroegen we naar een sfeerbeeld, de eventuele ar

beidsdienst of aktiviteit in kollaboratie- of verzetskringen. 

Uiteraard kon in de loop van het gesprek op de diverse items 

gedetailleerder ingegeaan worden, volgens de accenten die door 

de dames gelegd werden. 

Ieder gesprek werd zo akkuraat mogelijk genoteerd. Bij de ver

werking ervan hanteerden we twee metodes. De individuele gesprek

ken werden gelezen en gelnterpreteerd. Vervolgens verknipten 

we deze interviews zodat per tema de diverse reakties aan elkaar 

konden geweven worden en/of gekonfronteerd worden. 

In de loop van de publicatie schuiven we per hoofdstuk naar 

voor of én in welke mate de mondelinge bronnen gelntegreerd 

werden. 

De lectuur. 

In de periode 1980-1983 werd voor de vier Belgische universi

teiten, de Vrije Universiteit Brussel (1980), de Rijksuniversi

teit Luik (1980), de Rijksuniversiteit Gent (1982) en de Katho

lieke Universiteit Leuven (1983) een studie gemaakt over de eer
ste generaties meisjesstudenten aan de respectievelijke instel-

lingen. In 1950 verscheen voor Luik een studie over de vrouwe

lijke studenten in de periode 1920-1948. Interessante lectuur 

voor onze publicatie vonden we in het tijdschrift van de Bel-

gische Federatie van universitair gediplomeerde vrouwen. Alle 

jaargangen waren aanwezig in het centrum van deze vereniging, 

Blanchestraat 29, Brussel. 

In het buitenland merken we een relatief grote aandacht voor 

vrouwelijke universitairen in de Verenigde Staten. Daar versche

nen verscheidene overzichtstudies van onderwijskansen voor vrou

wen op het einde van vorige eeuw. 
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Ook in Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Schotland, 

Italië groeit de interesse voor dat gebied van vrouwengeschie

denis, maar het grootste deel behandelt de periode van de eerste 

feministische golf. We stellen een veel beperktere aandacht 

vast voor de generatie volgend op deze strijdbare baanbreeksters. 

Eén uitzondering: aan de universiteit René Descartes leverde 

M. Tournier een doctoraatsverhandeling af over de toegang van 

vrouwen aan de universiteiten van Frankrijk en Duitsland voor 

de periode 1861-1967! 

Tenslotte willen we hier nog vermelden dat wij geen gebruik heb

ben gemaakt van de moderne technieken (o.a. de computer) om het 

verleden te bestuderen. 

Eerlijkheidshalve geven we toe dat onvertrouwdheid met deze tech

nische snufjes een belangrijke reden was. 

Lijst van voornaamste afkortingen. 

A.R.U.G. 

G.S.C. 

G.S.V. 

H.I.K.O. 

H.I.L.O. 

H.I.O. 

K.U.L. 

L. & W. 

N.S.G. 

Pol. & Soc. 

U.L.B. 

R.L. 

V.L. 

Archief Rijksuniversiteit Gent 

Gents Studenten Corps 

Gents Studenten Verbond 

Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde 

Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 

Hoger Instituut voor Opvoedkunde 

Katholieke Universiteit Leuven 

Letteren en Wijsbegeerte 

Nationale Studenten Groepering 

Politieke en Sociale Wetenschappen 

Université Libre de Bruxelles 

Regelmatige leerling (student) 

Vrije leerling (student) 
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INLEIDEND HOOFDSTUK. 

A. Vrouwen verwerven het recht universitaire studies aan te 

vangen. 

25. 

Er zijn drie belangrijke aspecten die dienen aangestipt te wor

den vooraleer wij de eigenlijke studie van de vrouwelijke stu

dentenpopulatie van de Rijksuniversiteit te Gent tussen 1930 en 

1945 aanvatten: de uitbreiding van het middelbaar meisjesonder

W1JS ter voorbereiding op universitaire studies, de wettelijke 

toelating om hogere studies te volgen en de mogelijkheid om het 

beroep uit te oefenen waartoe hun diploma leidde. 

Als men de studentenbevolking in de 19de eeuw doorlicht dan merkt 

men dat twee groepen er praktisch geen deel van uitmaakten, name

lijk de laagste socio-professionele klasse en de vrouwen (1). 

Daar deze studie de vrouwelijke studenten tot onderwerp heeft, 

leek het ons interessant om even na te gaan welke de oorzaken 

zijn van het zo laattijdig deelnemen van de vrouw aan hogere stu

dies. 

Het waren precies de gebrekkige onderwijsmogelijkheden voor meis

jes die in ons land rond het midden van de 19de eeuw bepaalde vrou

wen uit de gegoede klasse tot reflectie aanzetten. 

Eén van de eerste eisen van de burgerlijke feministische beweging 

was dan ook de verbetering en verruiming van het onderwijs voor 

vrouwen. Via die vorming zouden zij leren kritisch nadenken en 

op hun beurt opkomen voor hun rechten. (2) 

De eerste concrete realisatie van hun eisenpakket kwam er via 

Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905) (3) die in 1864 de aanzet 

gaf tot de ontwikkeling van het middelbaar onderwijs door de eer

ste officiële middelbare school voor meisjes op te richten te 

Brussel. (4) 
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Restte de vrouwen nu nog de toelating te bekomen om het beroep 

te kunnen uitoefenen waartoe hun diploma leidde. Deze strijd zal 

langer duren daar de mannen hier de concurrentie van de vrouwen 

het scherpst voelden. 

Deze drie hindernissen die de eerste generatie hoogstudentes 

dienden te overwinnen, worden hierna wat nader toegelicht. 

De mogelijkheid om degelijk middelbaar onderwijs te volgen, 

vormde één van de voornaamste voorwaarden voor de vrouwen om 

met een kans op welslagen universitaire studies aan te vatten. 

Welnu, gedurende vele decennia was de enige mogelijkheid in 

België voor meisjes om enige vorm van voortgezet onderwijs te 

genieten, zich te begeven naar één van de privé-pensionaten 

geleid door allerlei religieuze congregaties. Daar werd het meis

je klaargestoomd als toekomstige echtgenote en moeder. (5) 

De hoogste ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen omtrent 1850 

waren tien privé-instellingen erkend als opleidingsinstituten 

voor onderwijzeressen. (7) 

De overheid regelde via de wet van 1 juni 1850 het middelbaar 

onderwijs voor jongens door tien athenea en vijftig rijksmiddel

bare scholen in te richten. Om de meisjes bekommerde men zich 

voorlopig nog niet. (8) 

Eén van de eerste eisen van de burgerlijke feministische bewe

ging was dan ook de vraag naar een degelijke vorming voor vrouwen, 

Zij werden daarin bijgetreden door enkele progressieve liberalen 

die een al te grote invloed van de katholieken op de opleiding var 

de vrouw vreesden. En via de vrouw op de opvoeding van haar kinde

ren. (9) 

Als antwoord op deze discriminatie, richtte Isabelle Gatti de 

Gamond (1839-1905) in samenwerking met het stadsbestuur van Brus

sel in 1864 de eerste stedelijke middelbare meisjesschool op. 
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Deze school voorzag in een volledig wetenschappelijk leerpro

gramma van lager middelbaar onderwijs. Deze school zou open

staan voor alle levensopvattingen en achtte zich niet gebonden 

door enige wetsbepalingen. (la) 

De oprichting van deze school kende een vorm van sneeuwbaleffect 

waardoor in de periode 1864-1880 nog een zeventiental steden het 

iniatief namen om dergelijke scholen voor meisjes op te richten. 

(11) 

In 1878 kwamen de liberalen aan de macht en Pierre Van Humbeéck, 

(12) radicaal liberaal werd minister van het zopas opgerichte 

ministerie van openbaar onderwijs. (13) 

Drie belangrijke maatregelen ten aanzien van de verbetering van 

het middelbaar meisjesonderwijs werden onder zijn bevoegdheid 

gerealiseerd. 

Reeds vanaf 1878 voorzag men op de begroting subsidies ter bevor

dering van de bestaande offici~le onderwijsinstellingen voor 

vrouwen. 

Het oprichten van de regentessenafdeling aan de lagere normaal

school te Luik, bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1879, vormde 

tevens een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces voor 

beter meisjesonderwijs. 

Tenslotte werd, via de Koninklijke Besluiten van 14 en 16 septem

ber ter uitvoering van de belangrijke wet van 15 juni 1881 op de 

hervorming van het middelbaar onderwijs, voorzien in de oprichting 

van vijftig rijksmiddelbare scholen van de lagere graad voor meis

jes. (14) 

Zodoende dreef de vrijzinnige regering de katholieken in een con

currentiepositie en zagen zij zich verplicht hun onderwijsfacili

teiten voor vrouwen zowel kwantitatief als kwalitatief uit te 

breiden. (15) 

In allebei de onderwijsnetten legde men echter nog steeds sterk 

de nadruk op de vakken met een 'huishoudelijke' inhoud die het 

meisje in staat moesten stellen haar toekomstige taak als huis

vrouw volwaardig op te nemen. En daar het in elk van de bestaan-
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de scholen ging om een drie jaar durende voortzetting van het 

lager onderwijs, was er van een pre-universitaire opleiding zeer 

moeilijk sprake. 

In zijn openingsrede van 17 oktober 1882 pleitte de Luikse rec

tor Louis Trasenster (16) dan ook om het middelbaar onderwijs 

voor vrouwen op een zodanige manier te organiseren dat ze in 

staat zouden zijn universitaire studies aan te vatten: 

"A cette occasion, Ie conseil, sur la proposi

tion de M. Trasenster, émet Ie voeu que l'en

seignement moyen des femmes soit organisé de 

manière à leur permettre l'accès de l'enseigne

ment universitaire". (17) 

De wet van 10 april 1890 betreffende de toekenning van univer

sitaire graden bepaalde dat studenten in het bezit van een ge

homologeerd getuigschrift van oude humaniora moesten zijn om 

toegelaten te worden tot een universiteit. (18) 

Dat dit zeker een 'domper' op het zopas verworven recht van vrou

wen om zich eveneens een inschrijving aan een universiteit te ne

men, dacht men niet (zie verder) . 

Het was opnieuw Isabelle Gatti de Gamond die in 1892 het initia

tief nam een drie jaar durende lessencyclus in te richten om zo 

de meisjes beter voor te bereiden op de zware proeven van de cen

trale examencommissie. (19) 

Zij kreeg navolging te Luik en te Gent waar in 1907 op privé-ini

tiatief een meisjesatheneum ingericht werd (zie verder) . 

In 1917 en 1918, respectievelijk te Schaarbeek en te St.-Gillis 

werden twee lycea gecreëerd die aan de meisjes een diploma van 

zes jaar humaniora-studies afleverden waarmee ze zonder enige 

andere vorm van ingangsexamen zich naar de universiteit konden 

begeven. (20) Ondertussen zorgen ook vanaf 1912-1913 katholieke 

onderwijsinstellingen voor een universitaire voorbereiding van 

hun vrouwelijke leerlingen. (21) 

En uiteindelijk, in 1925, besliste Camiel Huysmans (22), minister 

van Kunsten en Wetenschappen dat aan Rijksmiddelbare scholen voor 

meisjes cursussen in Latijn en Grieks moesten gegeven worden. 
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Deze scholen werden aldus over gans het land getransformeerd in 

lycea met een programma dat praktisch identiek was aan dat van 

de athenea. (23) Mits een toegangsexamen konden meisjes eveneens 

lessen volgen aan de koninklijke athenea voor jongens. (24) 

Vanaf 1925 kon een aanloop genomen worden om de enorme achterstand 

op het gebied van middelbaar onderwijs voor vrouwen in te halen, 

maar in het drie-jaarlijks verslag van het ministerie van onder

wijs voor de periode 1945-1947 stond nog steeds te lezen: 

"Het middelbaar onderwijs is er op gericht 

'mannen' te vormen in de volste zin van het 

woord". (25) 

Wat betreft de specifieke middelbare vooropleiding van de vrou

welijke studenten die aan de R.U.G. studeerden in de periode 

1930-1945, zullen wij een apart punt wijden in volgend hoofd

stuk. 

Y~2~~~~_~!!~~~_~~~_~~_~~!y~~~!t~!~_~~~~~~~~: 

~~_~~~g~y~~_~~~~~!~~_t~~Q_~y~~~i~~· 

Bij de verscheidene discussies die gevoerd werden rond de toe

latingscriteria tot universitair onderwijs in België, had de 

toelating van de vrouw tot die studies vóor 1875 nog nooit op 

de agenda van de parlementairen gestaan. 

In feite was er geen enkele wet die hen de toelating verbood. 

Doch twee enorme hindernissen stonden hen in de weg om deze stap 

te wagen; namelijk de mentaliteit die er in deze periode ten aan

zien van de vrouw heerste en het feit dat er géén degelijke middel

bare vooropleiding bestond (zie hoger) . 

Als'men de toelatingscriteria tot de universiteit in vogelvlucht 

overschouwt dan merkt men dat goede en volledige middelbare stu

dies in bepaalde perioden noodzakelijk waren om wettelijk toege

laten te worden tot de universiteit en dat dit aldus een discri

minatie inhield voor de vrouwen die graag universitaire studies 

wilden aanvatten. 
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Na twee decennia van volledige vrijheid die velen tot ontevre

denheid stemde, werden in 1849 in België voor de eerste maal 

d~ toelatingsvoorwaarden tot de universiteit geregeld. De or

ganieke wet op het hoger onderwijs van 15 juli 1849 voorzag in 

een toelatingsproef welke de kandidaat-studenten moesten afleg

gen om zo de graad van 'êlève-universitaire' te bekomen. 

In 1855 werd dit toelatingsexamen afgeschaft, al bleef een klas

sieke vooropleiding in de praktijk wel dé voorwaarde. 

Twee jaar later waren de tegenstanders van dergelijke vrijheid 

talrijk genoeg opdat men het probleem terug zou aanhangig maken 

in het parlement. Dit resulteerde in de wet van 1 mei 1857 die 

bepaalde dat een getuigschrift van volledige humaniora noodzake

lijk was om toegelaten te worden aan een Belgische universiteit. 

Daar dit systeem volgens velen nog niet efficiënt genoeg bleek 

te zijn, voerde de overheid opnieuw een ingangsproef in. De wet 

van 24 maart 1867 bepaalde dat iedereen die zich wenste in te 

schrijven aan een universiteit vooraf de titel van 'gradué en 

lettres' moest behalen. 

Na heel wat heen en weer gepalaberd te hebben scheen dit prin

cipe niet de nodige garanties te bevatten om een degelijke se

lectie door te voeren. Bovendien zagen de katholieken er een 

bedreiging in voor de vrijheid van onderwijs en de literaire 

vorming van de studenten. 

Op 20 mei 1876 schafte men met één pennetrek alle mogelijke toe

latingsvoorwaarden af en mocht iedereen zich aanmelden als uni

versiteitsstudent. (26) 

Zoals wij reeds vermeldden, was het de heren volksvertegenwoordi

gers en senatoren als een vanzelfsprekendheid overgekomen dat het 

hier telkens ging om mannelijke studenten, terwijl in het buiten

land toch reeds meerdere jaren een zekere sensibiliteit bestond 

om vrouwen tot hun faculteiten toe te laten. (27) 

In ons land was het Eudore Pirmez, (28) een liberaal volksverte

genwoordiger, die het onderwerp op officieel niveau voor het 

eerst bespreekbaar maakte. 
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Naar aanleiding van een wetsontwerp, ingediend door de Minister 

van Binnenlandse Zaken Charles Delcour (29) in februari 1875, 

hield de heer Pirmez in zijn redevoering een betoog om vrouwen 

toe te laten tot bepaalde beroepe n in de geneeskundige sector. 

(30) Hij dacht hierbij in de eerste plaats aan beroepen zoals 

kinder- of vrouwenarts. (31) 

Pirmez meende dat de vrouw haar verdiensten in de medische sector 

reeds had bewezen als verpleegster of vroedvrouw. Als men ze nu 

de toelating gaf universitaire studies in deze richting te onder

nemen, dan zou dit voor de vrouw het uitzicht geven op een meer 

bemiddeld en eervol bestaan. 

Dat dit onderwerp nieuw en controversieel was, bewees het feit 

dat men in het parlement niet tot een consensus kwam. De Minis

ter van Binnenlandse Zaken, Delcour, vroeg de Koninklijke Aca

demie voor Geneeskunde en de vier Belgische universiteiten om 

advies. (32) 

Zeer verbazend en tekenend was dat van de vijf geraadpleegde or

ganen enkel de Luikse Academieraad positief reageerde op de vol

gende vragen(33) : 

"1. Est-il possible, est-il désirable que les femmes 

soient admises à pratiquer la médecine ou certai

nes de ses branches, notamment à traiter les mala

dies de femmes et des enfants? 

2. Dans l'affirmative, quelle sont les connaissances 

gu'il y aurait lieu d'exiger des interessées et 

guelles mesures conviendrait-il, le cas échéant, 

de prendre pour organiser l'enseignement à donner 

aux femmes gui se destinent à la carrière médicale?" (34) 

Onder invloed van de ruimdenkende rector L. Trasenster werd op 

de vraag of het wenselijk was dat vrouwen bepaalde medische be

roepen zouden kunnen uitoefenen, affirmatief geantwoord. (35) 

In hun antwoord meende de Luikse Academieraad dat geen enkel 

obstakel de vrouwen in de weg stond om een carrière als arts te 

ambiëren. 
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Bij deze gelegenheid werd opgemerkt dat het zeer wenselijk zou 

zijn als het middelbaar onderwijs voor meisjes op een degelijke 

manier georganiseerd zou worden. Dit was een conditio sine qua 

non om de vrouw uitzicht te bieden op hogere studies. (36) 

Op het eerste zicht zou men in deze zaak een progressieve hou

ding van de Vrije Universiteit van Brussel verwachten, maar niets 

was minder waar. In het antwoord die de medische faculteit naar 

het ministerie van Binnenlandse Zaken zond, stond onder andere 

het volgende: 

"11 est possible que les femmes soient a:dmises à 

pratiquer la médecine; il n'est pas désirable qu' 

elles Ie soient; ce serait aller à l'encontre 

du role qu'elles sont appelées à remplir par suite 

de leur organisation physique"(37) 

Een van hun belangrijkste tegenargumenten was dat vrouwen dan 

zouden moeten toegelaten worden tot universitaire studies met 

alle gevolgen vandien: zedenverwildering die zou optreden als 

jongens en meisjes in éénzelfde lokaal samen les krijgen. (38) 

Dit kwam ons toch als zeer conservatief over. 

Iets minder conservatief was het antwoord van onze eigen Alma 

Mater. Men kan stellen dat vanuit de speciale commissie, opge

richt in de schoot van de faculteit van de geneeskunde naar 

aanleiding van dit probleem, een afwachtende houding werd aange

nomen. 

De Gentse Academieraad wijdde een vergadering aan de bespreking 

van het verslag van deze commissie op 8 mei 1875. Dit resulteer

de in een rondvraag waar vijf hoogleraren ja, twee nee zegden en 

twaalf zich onthielden over de vraag, hier reeds vroeger geciteer( 

In een begeleidende brief suggereerde de rector dat het opportuun 

zou zijn om de resultaten van gelijkaardige 'experimenten' in het 

buitenland af te wachten. (39) 

Het was niet mogelijk de houding van de Leuvense universiteit te 

achterhalen, maar we kunnen praktisch zeker stellen dat deze ne

gatief is geweest daar meisjes daar pas in 1920 werden toegelaten 

(40) 
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Tenslotte bracht ook de Koninklijke Academie voor Geneeskunde 

een negatief advies uit. J.F. Vleminckx, (41) de voorzitter van 

deze Academie sprak niet mis te verstane taal. Hij vond het 

beroep te weerzinwekkend voor een vrouwen bovendien zou ze 

daardoor afgeleid worden van haar natuurlijke taak en plicht 

als moeder en opvoedster van haar kinderen. (42) 

Deze reacties geven duidelijk blijk van de argwaan die boven

geschetste mannenwereld koesterde ten aanzien van vrouwen met 

zekere ambities. 

Zoals wij reeds vermeldden, was het door de wet op het hoger 

onderwijs van 20 mei 1876 iedereen toegestaan een inschrijving 

aan een Belgische universiteit te nemen. 

Over de toelating van de vrouwen tot hogere studies, werd met 

geen woord gérept. Er werd enkel gestipuleerd dat de regering 

de bevoegdheid kreeg de voorwaarden vast te leggen waarin vrou

wen werd toegestaan bepaalde takken van de geneeskunde uit te 

oefenen. De toelating was er dus principieel. Maar als twee 

jaar later, bij de ingang van het academiejaar 1878-1879 een 

vermetele onderwijzeres Emrna Leclercq (43) een inschrijving 

in de natuurkunde aan de U.L.B. wou nemen, werd zij katego

riek geweigerd door de beheerraad van deze universiteit. (44) 

Nog eens twee jaar later behaalde deze vrouw haar kandidaatsdi

ploma voor de centrale examenkomrnissie en op 12 mei 1880 ver

klaarde de nationale commissie voor de bekrachtiging van de di

ploma's dat het recht om een universitair diploma te behalen 

niet kon betwist worden op basis van het geslacht van de per

soon in kwestie. (45) Met haar diploma op zak waagde zij dus in 

1880 opnieuw haar kans en nu met succes. Zonder de minste dis

cussie werd haar inschrijving ditmaal aanvaard. 

En het ijs was zowaar gebroken. In datzelfde jaar namen naast 

juffr. Leclercq nog twee andere meisjes een inschrijving aan de 

Vrije Universiteit van Brussel. (46) 

Het volgend academiejaar, 1881-1882, beleefde de Luikse Rijks

universiteit haar primeur (47) en in 1882 was het de onderwijze

res Sidonie Verhelst (48) die als eerste de weg naar de univer

siteit van Gent vond. Ook zij wou, net zoals Emrna Leclercq natuur-
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wetenschappen studeren. (49) 

Deze vrouwen waren één voor één pioniers en baanbreeksters en 

zij bleven, naast de weinige andere meisjes die zich in de 

loop van die eerste decennia aan de hogere studies waagden, 

lange tijd witte raven. 

Het was niet enkel de heersende mentaliteit die hen in deze 

vroege tijden parten speelde. Wat de middelbare vooropleiding 

betreft was het zeer slapjes gesteld, zodat deze vrouwen 

praktisch volledig op zichzelf waren aangewezen (zie hoger) 

Bovendien was de wetgever hen evenmin gunstig gezind. We merk

ten reeds op dat eigenlijk door de 'soepele' wet van 1876 de 

vrouwen hun kans konden wagen om universitaire studies aan te 

vatten daar geen enkel bewijs van een humaniora-opleiding ge

vergd werd. 

Maar precies rond deze niet-bestaande doorstromingsvoorwaarden 

groeide in de loop van de daaropvolgende jaren de ontevredenheid. 

Vooral vanuit de universitaire instellingen gingen stemmen op om 

opnieuw de toelatingscriteria te verstrakken. Naast de klassieke 

argumenten zoals het vroegtijdig verlaten van de middelbare 

studies door de leerlingen en de daling van de kwaliteit van het 

hoger onderwijs, schoof men een nieuw argument naar voren: de 

verdubbeling van het aantal studenten in deze periode bracht een 

verzadiging van de vraag naar universitair gediplomeerden met 

zich mee. De vrije beroepen moesten beschermd worden en strenge

re voorwaarden drongen zich dus op. 

De wet van la april 1890 betreffende het universitair onderwijs, 

die we hier reeds eerder aanhaalden, bepaalde dus dat iedereen 

een getuigschrift van een volledige klassieke humaniora-oplei

ding moest kunnen voorleggen. Wie dit niet kon voorleggen kreeg 

de kans een voorbereidende proef voor de "centrale examencommis

sie" af te leggen. (50) 

De gevolgen van deze wet op de toekenning van universitaire gra

den waren nefast voor de vrouwelijke studenten, daar de meeste 

onder hen, door gebrek aan middelbare meisjesscholen, niet in 
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staat waren dergelijk getuigschrift voor te leggen. (51) 

Het was nochtans deze wè t die hen voor het eerst het recht toe

kende academische graden te behalen. (52) 

De aandachtige lezer zou kunnen veronderstellen dat met deze 

officiële bevestiging we hier aan het eindpunt van de strijd 

van onze vrouwelijke hoogstudenten gekomen zijn, maar niets was 

minder waar. 

Na veel tegenkantingen te hebben overwonnen, mochten zij dan wel 

het recht verkregen hebben universitaire studies aan te vangen, 

dit betekende evenwel nog niet dat zij automatisch het beroep 

konden uitoefenen waartoe hun diploma leidde. 

En dàt was een ander verhaal! 

Wat men op het einde van de 19de eeuw de 'Affaire Popelin' 

noemde, zou de onmiddellijke aanleiding worden tot het oprich

ten van de eerste echte feministische organisatie in België, 

de Belgische Liga voor de rechten van de Vrouw (Ligue BeIge du 

droit des Femrnes) in 1892. (53) 

Marie Popelin, (54) geboren te Schaarbeek op 16 september 1846, 

was de eerste vrouw in ons land die in 1888 het diploma van doc

tor in de rechten behaalde. (55) 

Nog in datzelfde jaar liet zij haar aspiraties kennen om haar 

eed als advocate af te leggen aan de balie te Brussel. Geflan

keerd door de heren Jules Guillery (56), liberaal volksvertegen

woordiger en oud-minister, Louis Franck, (57) bekend verdediger 

van de feministische gedachte, Emile Demot (58) en earl Devos, 

(59) stelde zij haar kandidatuur. (60) 

Alhoewel geen enkele wet ooit enige melding gemaakt had van het 

weigeren van een advocatentoga op basis van het geslacht van de 

betrokkene, veroorzaakte deze zaak flink wat opschudding in de 

publieke opinie. (61) 
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Prokureur-Generaal Charles Van Schoor, (62) woordvoerder van de 

konservatieven in deze zaak verwoordde hun belangrijkste tegen

argumenten als volgt: 

"les moeurs et les convenances ne s'opposent pas 

moins que la loi à l'admission des femmes à l'ex

cercice de la fonction d'avocat. Voit-on des fem

mes siêger au conseîl de discipline et des dames 

d'un age mür, célibataires endurcies, surveiller 

les moeurs des stagiaires? Voit-on Ie femme avo

cat forcée de suivre son marie ou il plaira à ce

lui-ei de l'emmener, refusant tel procês et accep

tant tel autre, par obéissance conjugale? Que de

viendrait alors l'indépendance du barreau? Que de

viendrait sa dignité si l'on était exposé à voir 

la femme avocat forcée d'interrompre sa plaidoi

rie pour mettre au monde à la barre un jeune ci

toyen? Le jour ou les femmes seraient admises à 

porter Ie nom avocat, e'en serait fait du barreau, 

de son indépendance et de sa dignité." (63) 

Aldus weigerde het Hof van Beroep in haar besluit van 12 de

cember 1888 Marie Popelin als advocate te erkennen. Een jaar 

later, op 11 november 1889, deed het Hof van Cassatie hetzelfde: 

"un diplome de docteur en droit obtenu par une 

femme ne constitue jamais un titre pour être reçu 

comme avocat. "(64) 

Het vervolg van dit verhaal was niet zo bijster vrolijk. 

Marie Popelin stierf op 5 juni 1913 zonder ooit haar eed als advo

cate te hebben mogen afleggen en dit uitsluitend omdat ze een 

vrouw was. (65) 

Ondertussen werden nog een paar mislukte pogingen ondernomen om 

in deze situatie verandering te scheppen. Pas in 1920 slaagde 

Emile Vandervelde, (66) toen Minister van Justitie, er in deze 

discriminatie ongedaan te maken. 

Door de wet van 7 april 1922 mochten vrouwen voor de eerste maal 

een advocatentoga aantrekken. (67) 
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Deze zaak was wel een zeer sterk staaltje van hoe een tot dan 

toe uitsluitend mannelijk beroep voor de vrouwen toegankelijk 

gemaakt werd. 

Wat het ambt van arts betreft vermeldden wij reeds dat de rege

ring door de wet op de herziening van het hoger onderwijs van 

20 mei 1876 gemachtigd werd de voorwaarden vast te leggen waar

in vrouwen bepaalde takken van de geneeskunde mochten uitoefe

nen. Deze voorzichtige bewoording creëerde een nogal dubbel

zinnige situatie. Klare wijn werd geschonken door de wet op de 

toekenning van universitaire graden van 10 april 1890. Het 

artikel 52 van deze wet bepaalde dat de vrouw zich als arts 

of apotheker moçht vestigen. (68) 

De protagonisten in de realisatie van dit artikel waren de libe

rale volksvertegenwoordigers Alfred Magis (69) en A. Houzeau de 

Lehaie. (70) Voor een voldongen feit gesteld in verband met de 

ondoordringbare muren van de rechterlijke macht beperkten ze 

hun pleidooien tot het verdedigen van de toegankelijkheid van 

het arts- en apothekers ambt voor de vrouw. 

Charles Woeste (71) verwoordde nog even de mening van de behouds

gezinden door er op te wijzen dat de plaats van de vrouw thuis 

was, als opvoedster van haar kinderen. (72) 

Maar onze hogeschoolstudentes boekten een nieuwe overwinning 

en naast de officiële erkenning alle academische graden te mo

gen ambiëren (zie hoger), mochten ze zich nu dus als arts of 

apotheker vestigen. (73) 

Deze optimistische noot is gemakkelijk te relativeren als men 

bedenkt dat vóór W.o. I vrouwen géén advocaat, notaris, magistraat 

mochten worden. Ze konden geen staatsfuncties uitoefenen. (74) 

L. Trasenster, rector van de Luikse Rijksuniversiteit, brak in 

zijn openingsrede van het academiejaar 1882-1883 een lans voor 

de meisjesstudenten. Toch stelde hij dat ze niet al te 'gulzig' 

mochten zijn: 

"Evidemment, il ne faut rien exagérer. Il y a beau

coup de carrières gui ne conviennet pas au sexe 

faible voué aux soins de la maternité. Les femmes 
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ne doivent occuper ni les mandats politiques 

ni les emplois de la magistrature, ni les 

grades de l'arm~e, ni la plupart des fonc

tions civiles."(75) 

Pas na W.O. I kwam daar langzaam verandering in en werden drup

pelsgewijs wetten goedgekeurd die vrouwen in staat stelden 

op dezelfde wijze als de mannen hun universiteitsdiploma te 

valoriseren. (76) 

Let wel: een wet goedkeuren betekende nog niet dat de menta

liteit daarom plots veranderde. Vrouwen leverden nog jaren 

strijd tegen deze onzichtbare vijand. 

Het was niet zo dat men de vrouwen ongeletterd wou houden, maar 

als zij dan toch hogere studies wilden aanvatten dan koos het 

meisje best een richting die geen gevaar vormde voor de aanslui

ting met haar toekomstige taak als echtgenote en moeder. 

Een onderwijzersloopbaan bleek dus als beroepskeuze het best 

geschikt voor een meisje, daar dit volledig in harmonie was met 

de talenten die men haar toeschreef als opvoedster. (77) 

Immers na W.O. I was een grotere vraag ontstaan naar vrouwelijke 

leerkrachten daar het middelbaar onderwijs voor meisjes vanaf 

die periode een grotere uitbreiding kende (zie hoger) . 
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In ons land hebben professoren en studenten tot in 1880 moe

ten wachten vooraleer een vrouwelijke toehoorder en collega 

zich bij hen in de auditoria voegde. 

Behoorlijk laat kregen vrouwen dus de toelating om hogere 

studies aan te vatten. De redenen daarvoor liggen voor de hand. 

In de 19de eeuw waren dochtertjes van arbeiders voorbestemd 

om twaalf tot veertien uren per dag te gaan werken, terwijl 

meisjes uit de burgerij grondig voorbereid werden om de ideale 

huisvrouw te worden. 

Aan middelbaar onderwijs voor vrouwen besteedde de overheid 

dus praktisch geen aandacht. Universitair onderwijs voor hen 

was helemaal uit den boze. 

Het waren de burgersvrouwen die deze toestanden voor het eerst 

bekritizeerden en met behulp van enkele progressieve liberalen 

pakten zij het probleem aan. 

De uitbreiding van het middelbaar onderwijs ter voorbereiding 

op universitaire studies, de wettelijke toelating om hogere 

studies te volgen en de mogelijkheid om het beroep uit te oefe

nen waartoe hun diploma leidde, waren de drie strijdpunten 

waarrond ze hun acties concentreerden. 

In de periode 1880-1882 werden de eerste vrouwelijke studenten 

toegelaten aan onze universiteiten (uitgezonderd te Leuven) . 

En in 1890 kregen zij de toestemming om zich als arts of apo

thekeres te vestigen. Pas in het begin van de twintigste eeuw 

werd begonnen met de uitbouw van het middelbaar onderwijs. 

Dit alles had heel wat te maken met de mentaliteit die er heers

te ten aanzien van de vrouw. 
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B. Algemene beschouwingen rond de positie van de vrouw in 

de jaren dertig en tijdens de oorlog. 

In dit inleidend hoofdstuk belichten we, zeer algemeen, welke 

politiek gevoerd werd ten aanzien van de vrouw in de jaren der

tig, vooral als gevolg van de zware economische crisis, en tij

dens de oorlog. 

De positie van de vrouwen de heersende mentaliteit worden even 

toegelicht omdat op een aantal momenten in deze verhandeling ge

poogd zal worden aansluiting te vinden tussen de positie van de 

vrouw in het algemeen en onze meisjesstudenten. 

Voor wie zich enigszins voor het verleden interesseert, hebben 

de jaren dertig ongetwijfeld een negatieve bijklank: op de dolle 

'twenties' volgden de sombere 'thirties'. 

De economische wereldcrisis in de eerste helft van het decennium, 

de opkomst van totalitaire regimes in de tweede helft samen met 

de parlementaire crisis in ons land en de aanloop van wat het 

grootste slagveld aller tijden werd, gaven gestalte aan deze 

trieste bijklank. 

Ook in de vrouwengeschiedenis werd deze periode als een contra

revolutie bestempe1d,die zich scherp aftekende tegen de voorgaan

de decennia van levendige acties van de burgerlijke feministen. 

"De jaren twintig waren alles bij elkaar hoopvol 

voor de verdere uitbouw van de vrouwenbeweging. 

De ekonomische eisen en de toenemende interna

tionale spanning zou opnieuw dit elan, en ditmaal 

voor lange tijd, stuiten."(78) 

De economische wereldcrisis begon zich in België te manifeste

ren vanaf eind 1930 doch tot 1932 werd het interne politieke le

ven volledig beheerst door de taalproblematiek. In 1932 nam de 
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crisis zulke ernstige proporties aan dat haar dominerende in

vloed zich onweerstaanbaar opdrong. (79) 

In een poging van de regering om de crisis op te vangen, voer

de zij een economische politiek die de vrouw enorm hard trof. 

Acties werden gevoerd om de vrouwenarbeid te verbieden. Men zag 

dit ietwat als een wondermiddel ter oplossing van de werkloos

heid. (80) 

Een initiatief in die zin kwam van Pater Rutten, senator voor 

de provincie Limburg. Op 13 februari 1934 diende hij een wets

voorstel in "tot beperking van den arbeid der gehuwde vrouw in 

de fabrieken, in de werkplaatsen, op de werven en in de kantoren". 

De motivering van het wetsvoorstel had vooral het gezin op het 

oog, eerder dan de economische toestand. Rutten inspireerde zich 

op de encycliek 'Quadrigesimo Anno' (1932) waarin de Paus erop 

wees dat moeders als eerste en belangrijkste taak de opvoeding 

van de kinderen en de huiselijke bezigheden hadden. (81) 

Niettegenstaande enorme protesten werden toch enkele maatrege

len via volmachtsbesluiten goedgekeurd. 

- de ministerraad besloot op 12 april 1934 dat alle staatsfunc

ties voorbehouden werden aan mannen. 

- bij wetsbesluit van 7 december 1934 werd de Minister van Ar

beid en Sociale Voorzorg gemachtigd het proportioneel aantal 

van gehuwde en ongehuwde vrouwen vast te leggen in de indus

triële en handelsondernemingen. 

- in 1935 werden de mannen van werkende vrouwen gestraft: de uit

kering van de werkloze man werd met 25% van het door zijn vrouw 

verdiende loon verminderd. 

- nog in 1935, werden de lonen van onderwijzeressen en vrouwe

lijke staatsambtenaren verminderd, maar deze maatregel werd 

kort daarop herroepen. (82) 

Deze periode werd eveneens gekenmerkt door een mentaliteit die 

de vrouw terug naar de haard wenste te sturen en een centrale 

plaats aan het gezin wilde schenken. (83) 

De dalende geboortencijfers schreef men toe aan de stijgende bui

tenhuizigheid van de vrouw. 
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De reeds vernoemde encycliek van 1932 en de bijeenkomst van de 

Internationale Vereniging van Katholieke Sociologen in datzelf

de jaar spraken niet mis te verstane taal. In de encycliek wees 

de paus erop dat men ten allen prijze moest vermijden dat moe

ders een bezoldigde arbeid buitenshuis zochten. 

In een resolutie van de bijeenkomst te Mechelen las men het vol

gende: 

"Les pouvoirs publics ont Ie devoir de prendre 

toutes les mesures indirectes aptes à faire re

venir ou à retenir la mère au foyer. 11 (84) 

Arbeid buitenshuis werd dus meer en meer als onvrouwelijk afge

schilderd, dit alles om de vrouwen te doen geloven dat hun plaats 

aan de haard was. 

Welke gevolgen had dit nu voor vrouwen die in de loop van de ja

ren dertig universitaire studies wensten te ondernemen? 

In de loop van deze verhandeling zal gepoogd worden enkele malen 

aansluiting te zoeken met bovenstaande politiek ten aanzien van 

de vrouw. 

H~er wijzen wij alleen nog op het volgende: op 4 oktober 1934 

kwam op initiatief van de raden van beheer der Universitaire 

Stichting en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder

zoek een 'Commissie voor het Onderzoek aangaande de overbevolking 

der universiteiten en de werkloosheid der intellectuelen' tot 

stand. 

Deze commissie stelde zich tot doel maatregelen te bepalen om de 

doorstroming van humaniorastudenten naar de universiteit in te dij

ken. 

Er werd geen melding gemaakt van verschillende maatregelen getrof

fen ten aanzien van jongens en meisjes, noch werden exacte cijfers 

vermeld in verband met de werkloosheid onder de jonge universitair 

gediplomeerde mannen en vrouwen. Deze commissie suggereerde wel 

de oprichting van een dienst die zeer nauwkeurig kwantitatieve 

gegevens in verband met de populatie van de universitaire instel

lingen zou bijhouden. (85) 

Aldus voegde de raad van beheer van de Universitaire Stichting op 
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15 oktober 1936 een dienst voor Hogeschoolstatistiek aan zijn 

administratie. (86) 

Vele geschiedschrijvers zijn het erover eens dat over de rol van 

de vrouw in de tweede wereldoorlog nog zeer weinig verschenen 

is. (87) 

De fascistische en nationaal-socialistische opvattingen ten aan

zien van de positie van de vrouw in de maatschappij zijn genoeg

zaam bekend. 

In dat verband bestaat een interessant document van de hand van 

Prof. Daels F. waarin hij diverse maatregelen die zouden moeten 

genomen worden om de positie van de vrouw in ons land volgens 

nationaal-socialistische normen aan te passen, schetst: 

"Op het voorplan van de bezorgdheid van de volks

gemeenschap komt het doelmatig, het daadwerkelijk 

in ere-herstellen van het moederschap ( ... ). 

( ... ) De bescherming van het moederschap zal den 

terugkeer van de gehuwde vrouw tot den familie

haard bewerken. 

Er zal worden overgegaan tot ruime zwangerschaps

vergoeding en stijgende kindervergoeding, tot fa

milieloon en in-ere-herstelling van de kroostrijke 

gezinnen. Het kind zal voor het huisgezin onder al

le opzichten een rijkdom worden." (88) 

Anderzijds waren het precies de oorlogsomstandigheden die vrou

wen opnieuw de fabrieken instuurden om de plaatsen van de mannen 

in te nemen. Ze kregen eveneens de kans om allerlei organisaties 

en medische hulpgroepen te leiden of te koördineren. De ruimte 

die ze in de maatschappij niet bezaten, kregen ze in die rollen 

wel. (89) 

Opnieuw zal in de loop van deze verhandeling gepoogd worden om de 

algemene politiek ten aanzien van de vrouw te combineren met de 

situatie van onze vrouwelijke hoogstudentes. 
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Onder andere in het hoofdstuk "De meisjesstudenten tijdens de be

zetting, hun politieke aktiviteiten", schenken we ruim aandacht 

aan de problematiek. 

Algemeen werd de periode 1930-1945 gekenmerkt door een negatieve 

houding ten aanzien van de werkende vrouw. In de jaren '30 was de 

economische crisis er de oorzaak van dar allerlei maatregelen 

getroffen werden om de vrouw thuis te houden. 

De ideologie van het fascisme en nationaal-socialisme, over gans 

Europa verspreid tijdens de tweede wereldoorlog, bepaalde even

eens dat de vrouw aan de haard hoorde. 

De vrouwen die in deze periode wensten te studeren, zullen dus 

af te rekenen hebben gehad met een klimaat dat hen allerminst 

gunstig gezind was. Op verschillende momenten in deze verhande

ling zullen wij pogen deze visie te verduidelijken. 
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NOTEN 

(1) In verband met het niet deelnemen van kinderen uit min

der gefortuneerde milieus aan universitaire studies ver

schenen reeds veel werken. Voor Gent zijn vooral de pu

blikaties van de heren Coetsier L. en Bonte A. revelerend. 

Dat v,rouwen een zeer kleine minderheid vormden aan de uni

versiteit op het eind van de 19de eeuw kan men lezen in de 

publikaties die verschenen te Gent, Luik, Brussel en Leuven 

over de eerste generatie meisjesstudenten aan deze respec

tievelijke universiteiten: 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

denten aan de R.U.G., 1882-1930 

B. LACQMBLE-MASEREEL, Les premières Etudian"tes à l' univer

sité de Liège, 1881-1920 

A. DESPY-MEYER, Les femmes et l'enseignement supérieur: 

l'université libre de Bruxelles de 1880 à 1914 

M. DE NEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen de beide 

wereldoorlogen, 1920-1940 

(2) D. DEWEERDT, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en fe

minisme in België (1830-1960) 

P. BOt:L en C. DUCHENE, Le féminisme en Belgique (1892-

1914) 

D. KEYMOLEN, Vrouwenemancipatie 1844-1914, in: Nieuwe Al

gemene Geschiedenis der Nederlanden, XIII, pp. 66-77 

(3) I. GATTI DE GAMMOND (1839-1905) 

Zij was de dochter van Zoë de Gamond, die zelf ook vernieuw

de ideeën in verband met onderwijs voor meisjes publiceerde. 

I. Gatti de Gamond was zeer sterk be Invloed door Saint Simon 

de Fourrier. In 1864 werd zij directrice van de 'cours d'édu-
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cation de jeunes filles' te Brussel. Zij was tevens de 

eerste Belgische vrouw die toegelaten werd tot een vrij

metselaarsloge. 

(4) B. BOUDART, Isabelle Gatti de Garnond et l'enseignement 

secondaire des jeunes filles en Belgique 

J. BARTIER, Un siècle d'enseignement féminin. La lycée 

royal Gatti de Garnond et sa fondatrice 

M. VERBEKE, Rijksmiddelbaar onderwijs voor meisjes: 

100 jaar geleden een werkelijkheid, pp. 20-28 

(5) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., pp. IX-XI 

(6) Vooral "des arts d' agréments" ·werden in deze pensionaten 

onderwezen zoals huishoudkunde, koken, borduren, kantklos-

sen ... 

D. KEYMOLEN, Op. Cit., N.A.G.N., XIII, pp. 66-68 

(7) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 38 

(8) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 30-31 

M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 17-18 

R. VANMECHELEN, Uit Eigen Beweging. Balans van de Vrouwen

weging in Vlaanderen (1970-1980), p. 18 

(9) M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 20-22 

(10) De "Cours d'éducation" van Isabelle Gatti de Gamond werd in 

1877 en 1881 uitgebreid met een normaalafdeling respectieve

lijk voor onderwijzeressen en regentessen 

B. BAUDART, Op. Cito 

J. BARTIER, Op. Cito 
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(11) In Luik richtte Leonie de Waha in 1868 dergelijke meisjes

school op. 

D. DEWEERDT, Op. Ci~., pp. 40-41 

In Antwerpen was het Marie-Elisabeth Belpaire die in 1878 

het initiatief nam en de "Anna Bijnsschool" oprichtte. 

R. VANMECHELEN, Op. Cit., p. 18 

En tenslotte in Gent, werd aan de stadsschool "Institut de 

Kerchove" een afdeling lager middelbaar onderwijs gehecht. 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op .. Cit., p. 21 

(12) P. VAN HUMBEECK (1829-1890) 

Minister van Onderwijs onder het radicaal liberale minis

terie Frêre-Orban -Van Humbeeck (1878-1884). 

(13) T. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, pp. 167-170 

(14) In 1884, toen de katholieken opnieuw aan de macht kwamen, 

bestonden er nog maar 36 rijksmiddelbare meisjesscholen. 

Vele van deze scholen waren geen nieuw opgerichte scholen 

maar gemeentelijke middelbare meisjesscholen die omgevormd 

werden tot rijksscholen. 

Oorzaak hiervan was vooral gebrek aan deskundig personeel, 

een tekort aan lokalen en het verzet van bepaalde katho

lieke gemeentebesturen. 

K. DECLERCK, Schets van het Belgisch onderwijsbeleid in de 

19de eeuw, p. 172 

M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 25-43 

(15) M. DEVROEDE, Onderwijs 1840-1878 en 1878-1914, in: N.A.G.N., 

XIII, p. 116 en 344 

M. VERBEKE, Op. Cit., p. 20-27 en 43-44 
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(16) L. TRASENSTER (1816-1887) 

Ingenieur en professor aan de Luikse universiteit. 

Rector van 1880 tot 1885. 

(17) L. TRASENSTER, L'instruction supérieur de la femme, p. 36 

(18) M. DEPAEPE, De toelatingsvoorwaarden tot de universiteit 

in België. Een historisch overzicht, in: Onze Alma 

Mater, p. 16 

(19) Er werden cursussen in Latijn, Grieks en wiskunde gegeven 

om aldus hun literaire en wetenschappelijke bagage aan te 

vullen. 

B. BOUDART, Op. Cit., pp. 60-70 

P. BoEL en C. DUCHENE, Op. C~t., p. 36 

(20) Deze twee lycea werden genoemd naar de toenmalige schepenen 

van onderwijs Emile Max en Arthur Diderich. 

G. CYFER-DIDERICH, Les fernmes dans l'enseignement en Belgique, 

problêmes généraux: en·seignement· primaire, moyen, su

périeur, pp. 21-22 

(21) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 17 

(22) C. HUYSMANS (1871-1968) 

Gemeenteraadslid en schepen van de stad Antwerpen. Burge

meester van Antwerpen van 1933 tot 1946. 

Volksvertegenwoordiger sedert 1910 (BWP). Minister van Onder

wijs van 1925 tot 1927 en van 1948 tot 1949. Eerste Minister 

van 1946 tot 1947. Hij was tevens drie jaar voorzitter van 

de Kamer (1936-1939). 

(23) P. BoEL en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 144 

D. KEYMOLEN, Op. Cit., p. 66-77 
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D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 160-161 

(24) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 13 

(25) Driejaarlijks verslag van het ministerie van onderwijs 

(1945-19117), p. 163 

(26) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch 

onderwijs, pp. 21-49 

M. DE PAEPE, Op. Cit., pp. 119-135 

(27) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 3-59 

D. KEYMOLEN, Feminisme in België. De eerste vrouwelijke 

artsen (1873-1914) in: Bijdragen en Mededelingen be

treffende de geschiedenis der Nederlanden, p. 40 

E. CHARRIER, L'ávolution intelectuelle féminine, pp. 426-

509 

(28) E. PIRMEZ (1830-1890) 

Advoc'aat en t1inister van Binnenlandse Zaken van 1868 tot 

1870 onder het liberale kabinet van Frère-Orban. 

Directeur van de Nationale Bank. 

(29) Ch. DELCOUR (1811-1889) 

Professor aan de rechtsfaculteit te Leuven, sedert 1863 

volksvertegenwoordiger. In 1871 werd hij Minister van Bin

nenlandse Zaken in het kabinet de Theux-Malou. 

(30) D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 69-70 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 34 

(31) A.M. SIMON-YAN DER MEERSCH, Op. Cit., p. 68 
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(32) D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 69-71 

(33) Deze beide brieven werden in een omzendschrijven naar de 

vijf geraadpleegde instellingen gestuurd . 

(34) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 35 

(35) De Luikse Academieraad sprak zich uit voor de toelating 

van de vrouw tot hogere studies; zij het zeer nipt met veer

tien stemmen voor, tien tegen en drie onthoudingen. 

B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. cit . , pp. 29-33 

(36) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 35-36 

(37) A. DESrY-~EYER, Op. Cit., p. Y~II 

(38) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., p. IX 

(39) A.M. SIMON-YAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 68-69 

(40) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 7 

(41) J.F. YLEMINCKX (1800-1876) 

Sedert 1841, voorzitter v~n de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde. Provincieraadslid van Brabant (1848-1864) en 

sedert 1864 liberaal volksvertegenwoordiger. 

(42) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 69 

(43) E. LECLERCQ (? - ?) 

Geboren te Brussel. Onderwijzeres en eerste vrouwelijke 

studente aan de U.L.B. Na haar kandidaatsdiploma in de na

tuurwetenschappen te hebben behaald, begaf zij zich naar 

Gent alwaar zij de eerste vrouwelijke afgestudeerde werd 

(l885) . 



(44) In feite was het Isala Van Diest, een éénendertigjarige 

Leuvense vrouw die, reeds in 1873, als eerste haar aan

vraag deed om aan de universiteit te Leuven geneeskunde 

te mogen studeren. Na de kategorieke weigering van rector 

Namèche, week ze uit naar Zwitserland en behaalde ze haar 

diploma als arts aan de universiteit van Bern. 

Zij was wel de eerste praktizerende arts in ons land (1884). 

D. KEYMOLEN, Isala Van Diest, arts en feministe, in: 

Spiegel Historiael, pp. 304-309 

(45) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., pp. IX-X 

(46) Deze beide andere jongedames, Marie Destrée en Louise 

Popelin schreven zich tevens aan de faculteit voor weten

schappen in. 

(47) B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. Cit., p. 70 

(48) S. VERHELST (1859-1906) 

Geboren te Gent. Studeerde voor onderwijzeres en op 23-

jarige leeftijd schreef zij zich in aan de R.U.G. als eers

te meisje. Na 2 kandidaturen in de natuurwetenschappen te 

hebben gevolgd, zette zij echter haar studies stop. 

(49) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., p. 33 

(50) De centrale examencommissie werd in deze periode nog cen

trale jury geheten. 

M. DEPAEPE, ~Cit., p. 18 

K. DE CLERCK, Op. Cit., pp. 66-67 

(51) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 35-36 

(52) Het artikel tweeinvijftig van deze wet luidde als volgt: 

"Les femmes peuvent obtenir les grades académiques. 

Elles peuvent, en outre, jouir des droits gui sont 

attachés aux grades prévus par les artieles vingt-



quatre et vingt-cinq de la présente loi". 

Pasinomie, vierde serie dl. XXV, p. 105 

(53) H. LOOS, De Belgische Liga voor de Rechten van de Vrouw 

(1892~1914), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 

pp. 6-12 

(54) M. POPEL IN (1846-1913) 

Onderwijzeres en in 1875 aangesteld tot directrice van een 

meisjesschool te Mans. Eerste vrouwelijk doctor in de rech

ten (1883-1888). Voorzitster van de Sociêté de Co-éducation 

en mede-oprichtster van de "Belgische Liga voor de Rechten 

van de Vrouw" (1892). 

(55) Zij schreef zich in aan de U.L.B. in het academiejaar 1882-

1883 alwaar zij haar diploma in de rechten behaalde in 1888. 

A. DESPY-MEYER, Op. Cit., p. 61 

(56) J. GUILLERY (1824-1902) 

Advocaat en liberaal volksvertegenwoordiger van 1859 . 

Voorzitter van de Kamer van 1878 tot 1881 en Minister van 

Staat in 1891. 

(57) L. FRANK (1864-1917) 

Advocaat en publicist. Trad zeer vaak op als verdediger van 

de rechten van de vrouw. Medestichter van de "Belgische Liga 

voor de Rechten van de Vrouw" (1892). Doceerde vanaf 1894-

1895 een cursus over feministische wetgeving aan de univer

sitaire uitbreiding van de U.L.B. 

(58) E. DEMOT (1835-1909) 

Advocaat aan het Hof van Cassatie. Volksvertegenwoordiger 

vanaf 1892 en in dat zelfde jaar plaatsvervangend burgemees

ter van Brussel. 

(59) C. DEVOS (? - ?) 

Doctor in de rechten (1883) 

Verdere biografische notities onvindbaar. 
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(60) Zij werd voorgedragen door J. Guillery terwijl de andere 

heren als haar advocaten optraden. 

F. DE BUEGER-VAN LIERDE, A l'origine du mouvement fémi

niste en Belgique: l'affaire Popelin, in: BTFG, pp., 

1128-1137 

(61) De wet van 1810 die de advocatenorde organiseerde sprak niet 

over het al of niet toelaten van de vrouw tot deze organi

satie. 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 37 

(62) Ch. VAN SCHOOR (1840-1902) 

Benoemd aan het parket in 1886. Zijn vader was voorzitter 

van de beheerraad van de universiteit van Brussel toen in 

1878 de eerste vrouwelijke studente zich aanbood, maar ka

tegoriek geweigerd werd. 

(63) E. CHARRIER, Op. Cit., pp. 435-436 

(64) F. DE BUEGER-VAN LIERDE, Op. Cit., pp. 1134-1135 

(65) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 40 

(66) E. VANDERVELDE (1866-1938) 

Voorzitter van de BWP van 1933 tot 1938. Minister van Jus

titie van 1918 tot 1921, Minister van Buitenlandse Zaken 

van 1925-1927 en Minister van Volksgezondheid van 1936 tot 

1937. 

(67) F. DE BUEGER-VAN LIERDE, Op. Cit., pp. 1136-1137 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 142-143 

(68) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 26-32 

(69) A. MAGIS (1840-1921 ) 

Gemeenteraadslid van Luik van 1872 tot 1895. Schepen van 
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openbaar onderwijs van Luik van 1873 tot 1884 en vanaf 

1882 liberaal afgevaardigde (tot 1893). 

(70) A. HOUZEAU DE LEHAIE (1832-1822) 

Progressief liberaal volksvertegenwoordiger van Bergen 

(1882-1892), liberaal senator van 1867 tot 1900 en vanaf 

1900 senator van de BWP. 

(71) Ch. WOESTE (1837-1922) 

Advocaat en publicist. Minister van Justitie en Eredienst 

(1884) in het kabinet Malou-Jacobs-Woeste, en leider van 

de conservatieve katholieken in de Kamer. 

(72) B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. Cit., pp. 20-22 

(73) Loi sur la collation des grades académiques, 1890, Pasino

mie, vierde serie, dl XXV, p. 105 

(74) Alle werken die de strijd van de feministen in ons land 

tot onderwerp heeft wijzen op dat feit. o.a. 

D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 108-110 

P. BOEL en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 139-156 

(75) L. TRASENSTER, Op. Cit., p. 39 

(76) Door de wet van 7 april 1922 kreeg de vrouw de toelating 

advocate te worden. 

Pas door de wet van 21 februari 1948 werd zij toegelaten 

tot alle juridische functies (dus ook tot de magistratuur) . 

Nog eens twee jaar later kreeg zij de toelating de functie 

van notaris uit te oefenen (wet van 1 maart 1950). 

P. BoEL en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 139-156 

In verband met de doorbraak van de vrouw aan de universiteit 

als lesgever vinden we gegevens in het werk van G. Cyfer

DIDERICH . Madeleine Gevers-Dwelshauvers was de eerste Bel-
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gische professor in ons land. Ze werd benoemd in 1933-'34 

aan de rechts faculteit van de Vrije Universiteit van Brus

sel. Verder lezen we dat vrouwen zeer lang hebben moeten 

wachten om ook maar enigszins uitzicht te hebben op een ge

slaagde carrière aan de universiteit. 

G. CYFER-DIDERICH, Op. Cit., pp. 30-31 

Vrouwelijke ingenieurs bleven zeer lang uitzonderingen. 

Dat was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat vrouwen 

pas na w.o. 11 kans maakten om benoemd te worden als 

staats functionaris die het niveau van poetster of dactylo 

oversteeg. 

E. CHARRIER, Op. Cit., p. 438 

(77) Deze houding was zeer sterk aanwezig bij de katholieken 

in ons land. 

P. CALEWAERT, De sterke vrouw van Vlaanderen 

(78) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 135 

(79) T. LUYKX, Op. Cit., p. 300-341 

In 1931 was 13 % van de actieve bevolking in België werkloos. 

(80) E. LAMBRECHTS, Vrouwenarbeid in België. Het tewerkstellings

beleid inzake vrouwelijke arbeidskrachten: 1930-1972, 

pp. 51-52 

I. PANNEELS , Analyse van de vrouwenwerklooshe"id in relatie 

tot de vrouwenarbeid, onuitgegeven licentiaatsverhan

deling, pp. 60-62 

F. PEEMANS, Les femmes et Ie pouvoir. Traditions et evolu

tions, in: BTFG, 1980, pp. 354-368 

(81) E. LAMBRECHTS, Op. Cit., pp. 115-118 

(82) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 148-149 
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A. DAVID, Het Belgisch burgerlijk feminisme tussen 1914 

en 1936. Een verkenning, onuitgegeven licentiaatsver

handeling, pp. 232-243 

I. PANNEELS, Op. Cit., p. 63 

(83) A. DAVID, Op. Cit., pp. 243-246 

D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 156-160 

K. PIETERS, Vrouwen in België (1830-1960), p. 46 

(84) E. LAMBRECHTS, Op. Cit., pp. 118-119 

(85) Algemeen Verslag van de commissie voor het onderzoek aan

gaande de overbevolking der universiteiten en werkloos

heid der intellectuelen, pp. 3-15 

(86) Dienst voor Hogeschoolstatistiek, jaarverslag 1937, pp. 6 

(87) F. DAELS, De Vrouw in de Nieuwe Tijden, pp. 22-24 

(88) Zie o.a. D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 165 

(89) Een typisch voorbeeld wa~ het belangrijke aandeel van de 

vrouw in het verzet. Daarover 'meer op het einde van deze 

verhandeling . 

K. PIETERS, Op. Cit., pp. 46-50 
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DEEL I: 

DE MEISJESSTUDENTEN AAN DE R.U.G. (1930-1945) 



60. 

Het onderwerp van deze verhandeling "Meisjesstudenten aan de 

R.U.G." leent zich uitstekend tot twee benaderingswijzen; name

lijk een kwantitatieve en een kwalitatieve. Deze beide vullen 

elkaar aan en brengen ons ertoe een zo volledig mogelijk beeld 

van het vrouwelijk deel van de studentenpopulatie aan de R.U.G. 

in de periode 1930-1945 te schetsen. 

In dit eerste deel benaderen we vanuit een aantal verschillende 

invalshoeken onze meisjesstudenten, voornamelijk gebaseerd op 

kwantitative gegevens. 

We poogden in eerste instatie te achterhalen hoe groot hun aan

tal was aan de R.U.G. in de behandelde periode: in het academie

jaar '29-'30 maakten zij ongeveer 5% uit van de totale studenten

populatie, in '45-'46 was dit uitgegroeid tot meer dan het dub

bele. Hoe was deze evolutie verlopen en welke waren de oorzaken? 

Zeer belangrijk voor ons onderzoek was te weten welke de rich

tingen waren die de grootste voorkeur van de meisjes wegdroegen 

en of een verklaring voor hun studiekeuze te achterhalen was. 

Het materiaal stelde ons in staat om het studieverloop van elke 

studente afzonderlijk te bepalen, en dus konden we nagaan hoeveel 

er een diploma behaalden en welk percentage faalde. 

Na het vrouwelijk deel van de studenten gesitueerd te hebben aan 

de universiteit, gingen we een aantal herkomstfactoren na. 

Ten eerste achtten we het interessant om te achterhalen waar deze 

meisjes op de schoolbanken zaten en of hun middelbare studies 

enige invloed uitoefenden op de doorstroming naar de universiteit. 

De sociale afkomst bepaalden we door het beroep van hun vaders 

te achterhalen. 

Tenslotte stelden we een geografisch recruteringsprofiel op van 

de studentinnen. Bijzondere aandacht schonken we aan de buiten

landse meisjesstudenten. 

Om het beeld van deze vrouwelijke studenten te vervolledigen, 

schetsten we enkele mogelijke beroepsuitwegen voor universitair 

gediplomeerden in de jaren '30 en '40. 



HOOFDSTUK I De numerieke evolutie van de meisjesstudenten 

aan de R.U.G. (1930/31- 1945/46) 

Vanaf het begin van de jaren '20 tot het academiejaar 1932-'33, 

groeide de totale studentenpopulatie aan de Gentse Rijksuniver

siteit konstant. 

Een plotse daling trad op na 1932 om een dieptepunt te bereiken 

in 1936-' 37 (zie tabel 1) . 

Deze neerwaartse beweging werd door de tegenstanders van de ver

nederlandsing van het universitair onderWijs in Vlaanderen aange

grepen om hun argumenten kracht bij te zetten. 

De wereldcrisis moet echter als grote 'boosdoener' aangewezen 

worden. De snelle terugloop van de studentenaantallen was bijna 

volledig toe te schrijven aan de ontvolking van de Polytechnische 

scholen: werkloosheid onder de ingenieurs leidde tot een inkrimping 

van de inschrijvingen. 

De vreemde studenten, omzeggens geheel geconcentreerd in de facul

teit Toegepaste Wetenschappen en afkomstig uit toenmalige semi

geïndustrialiseerde landen, bleven weg. De vernederlandsing van 

de Technische scholen was pas in het academiejaar 1935-'36 een 

feit en kon dus niet als hoofdoorzaak aangeduid worden. (1) 

Van 1937-'38 begon de studentenbevolking opnieuw te stijgen om 

in het jaar 1942,midden de oorlog!, een recordhoogte te bereiken. 

Deze aanwas van studenten tijdens de oorlog had twee oorzaken: 

veel jongeren lieten zich inschrijven als student(e) om te ont

snappen aan de Verplichte Tewerkstelling, door de bezettende macht 

opgelegd vanaf 1942, en de R.U.G. bood tevens een onderkomen aan 

een aantal studenten afkomstig van de gesloten Université Libre 

de Bruxelles. (2) 

De scherpe daling in 1943-'44 was volledig toe te schrijven aan 

het niet aanwezig zijn van eerste-kandidatuurstudenten: schoolver

laters dienden één jaar arbeidsdienst te volbrengen om daarna pas 

eventueel universitaire studies aan te vatten. (3) 

De stijging van de universitaire bevolking, die zich ingezet had 

tijdens de oorlog, zette zich voort nà de oorlog. 



TABEL 1: Ontwikkeling van de totale vrouwelijke studentenpopulatie aan de R.U.G. (1930-1945) 

totale bevolkin~ mannen vrouwen Eercentage vrouwen in de 
totale Eopulatie 

1930-31 1806 1725 (631) 81 ( 11) 4,4 % 

1931-32 1881 1782 (502) 99 (8) 5,2 % 

1932-33 1851 1757 (399) 94 (7) 5,0 % 

1933-34 1744 1639 (94) 105 (6) 6,0 % 

1934-35 1526 1408 (208) 118 (4 ) 7,7 % 

1935-36 1496 1370 (144) 126 (6) 8,4 % 

1936-37 1285 1161 (110) 124 (8) 9,6 % 

1937-38 1324 1175 ( 73) 149 ( 4) 11,2 % 

1938-39 1463 1254 (45) 209 (14) 14,2 % 

1939-40 1413 1214 (32) 199 ( 7) 14,0 % 

1940-41 1678 1462 (21) 216 (6) 12,8 % 
1941-42 2231 1952 (17) 279 (4 ) 12,5 % 
1942-43 2614 2275 ( 22) 339 (3) 12,9 % 
1943-44 2229 1988 (14) 241 (1 ) 10,8 % 

1944-45 2145 1794 (22) 351 (-) 16,3 % 

1945-46 2228 1971 (18) 257 (2) 11,5 % 

De cijfers tussen haakjes duiden het totale aantal vreemdelingen aan 

4 
Bron: Statistisch jaarboek van België en Belgisch Kongo (1930-1946) , 



GRAFIEK 1: Evolutie van het totale aantal meisjesstudenten in vergelijking met het aantal jongens
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Vrouwelijke studenten waren dus aanwezig aan onze Alma Mater 

vanaf het academiejaar 1881-82. Sindsdien steeg hun aantal 

gestadig: 

"Als regelmatig ingeschrevenen boden zich jaar

lijks 10 tot 20 nieuwe kandidaten aan, zodat 

de totaalcijfers voor deze categorie een conti

nue stijging vertoonde die in 1928-'29 een hoog

tepunt bereikte met 69 eenheden. Noch de Gand

Français beweging noch het Nolf-regime schenen 

hen te hebben belnvloed." (4) 

Ook de economische crisis van de eerste helft van de jaren '30 

scheen de totaalcijfers van het aantal vrouwelijke studenten niet 

te hebben aangetast (de nefaste invloed van de crisis liet zich 

evenwel blijken via het dalend aantal vrouwelijke eerste kandida

tuursinschrijvingen: zie tabel 3), terwijl dat wel het geval was 

voor hun mannelijke collega's (zie grafiek 1). 

Zoals we reeds opmerkten was de daling van de studentenpopulatie 

tijdens de crisisjaren volledig op rekening van de Technische 

scholen te schrijven. Aan deze scholen studeerden evenwel zeer 

weinig vrouwen (zie verder) zodat zij 'buiten schot' bleven en 

hun aantal ongeveer konstant bleef. 

Na 1937- "38 trad een sterkere groei op in de vrouwelijke aanwezig

heid aan de R.U.G. Deze aanwas werd bruusk onderbroken in 1943-'44 

om de reeds vernoemde reden (verplichte tewerkstelling van school

verlaters). Na dit 'ongelukkige' jaar bereikte het aantal vrouwen 

aan de R.U.G. echter opnieuw het niveau van voordien. 

Algemeen stellen we dus een voortdurende stijging vast van de ver

houding meisjesstudenten/jongensstudenten in het voordeel van de 

eerste. Tijdens de oorlog evenwel, wanneer het aantal jongens ge

normaliseerd werd, daalde het procentuele aandeel vrouwen in de to

tale studentenbevolking opnieuw. 

Vrouwen bleven tot na W.O. II een kleine minderheid aan de R.U.G. 

Pas in de jaren '50 trad de toetreding van meisjes tot universi

taire studies in een stroomversnelling. 

Onder de meisjesstudenten bevonden zich v66r W.O. Ir een aantal 

buitenlandse vrouwen. Hun aanwezigheid verminderde elk academie-
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jaar, maar deze groep komt verder in deze verhandeling uitgebrei

der aan bod. (zie: geografische afkomst van de meisjesstudenten) . 

2. Y~~~~1~i~!ng_Y~n_~~~~_~~~~~!~~_~:!_~:_=~~~~~~=_ ~~~_~=_~~~=~~ 
~~1~!~2h~_~n!Y~~~!~~!~~n_l~~!~_~n_~~~Y~nL· 

Een perfecte vergelijking konden we maken met de Waalse tegen

hanger van de R.U.G. Over de Luikse Rijksuniversiteit verscheen 

een studie, handelende over de meisjesstudenten, die dezelfde pe

riode als deze verhandeling beslaat. (5) 

En een beperkte vergelijking was mogelijk met de evolutie van het 

aantal vrouwen te Leuven. Deze studie behandelde niet de oorlogs

periode. (6) 

In absolute cijfers overtrof het totale aantal studenten te Leu

ven, tot aan W.O. 11, dat van de beide Rijksuniversiteiten (zie 

tabel 2). De verhouding meisjesstudentenjjongensstudenten lag aan 

de Katholieke Universiteit echter niet zo gunstig wat de vrouwe

lijke studenten betreft. 

Aan de Luikse Universiteit studeerden relatief gezien heel wat 

meer dames dan aan de beide Vlaamse hogescholen. 

Twee redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. In katholieke 

middens leefde een sterke behoudsgezinde mentaliteit ten aanzien 

van de vrouw. Universitaire studies werden er nog vaak beschouwd 

als een uiting van p r ogressisme dat niet paste bij het sociaal 

aanvaarde gedragspatroon van een vrouw. (7) 

Het overwicht van de Waalse Rijksuniversiteit in vergelijking 

met de Vlaamse staatshogeschool te Gent was, volgens L. Coetsier 

en A. Bonte, te wijten aan de ongunstige sociaal-economische struk

tuur van Vlaanderen in deze periode. Voor de jeugd had dit een rem

mende invloed op de deelneming aan hoger onderwijs. Deze nefaste 

invloed drukte nog zwaarder op de doorstroming van meisjes naar 

universitaire studies. (8) 

We kunnen samenvattend stellen dat een langzame, voortschrijdende 

deelname van vrouwen aan universitaire studies aan alle drie de 

universiteiten plaatsvond en dat Gent een middenpositie innam. 



TABEL 2: Ver~elijkin~ met de vrouwelijke studentenEoEulatie aan de Rijksuniversiteit van Luik 

en de K.U.L. 

Totale bevolking mannen vrouwen Eercenta~e vrouwen 

van de totale bevolking 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1930-31 2602 1806 3943 2262 1725 3719 340 81 224 12,3 4,4 5,6 % 

1931-32 2736 1881 4073 2356 1782 3841 380 99 232 13,9 5,2 5,6 % 

1932-33 2812 1851 4285 2401 1757 4022 411 94 263 14,5 5,1 6,1 % 

1933-34 2725 1744 4379 2284 1639 4089 441 105 290 16,1 6,0 6,6 % 

1934-35 2534 1526 4280 2096 1408 3988 438 118 292 17,2 7,7 6,8 % 

1935-36 2333 1496 4142 1923 1370 3836 410 126 306 17,6 8,4 7,3 % 

1936-37 2215 1285 4128 1850 1161 3815 365 124 313 16,5 9,6 7,5 % 

1937-38 2146 1324 4270 1773 1175 3907 373 149 363 17,3 11,2 8,5 % 

1938-39 2305 1463 4518 1898 1254 4105 407 209 383 17,7 14,2 8,4 % 

1939-40 2223 1413 4610 1810 1214 4156 413 199 454 18,5 14,0 9,8 % 

1940-41 2579 1678 2149 1462 430 216 16,6 12,8 % 

1941-42 3258 2231 2665 1952 543 279 18,2 12,5 % 

1942-43 3952 2614 3196 2275 756 339 19,1 12,9 % 

1943-44 3762 2229 3076 1988 686 241 18,2 10,8 % 

1944-45 2251 2145 1804 1794 447 351 19,8 16,3 % 

1945-46 2772 2228 2613 1971 528 257 16,5 11,5 % 

\D l=Luik 2=R.U.G. 3=K.U.L. 
\D 
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3.1. Inleiding 

67. 

Na de bespreking van het vrouwelijk aandeel in de totale studen

tenpopulatie aan de R.U.G. in de periode 1930-1945 rijzen auto

matisch de volgende vragen: 

Welke waren de richtingen die de meeste aantrekkingskracht uit

oefenden op de meisjes? Zijn voor deze verdeling van de meisjes

studenten over de diverse richtingen bepaalde verklaringen naar 

voren te schuiven? Welke elementen speelden een rol bij hun keu

ze? 

Dat zijn vragen die we zullen pogen te beantwoorden aan de hand 

van het kwantitatieve materiaal, de lectuur en de mondelinge in

formatie. 

Om de verdeling van de meisjesstudenten over de verschillende rich

tingen te kunnen bespreken, hebben we Tabel 3 opgesteld. Als een

heid namen we de studentes die zich voor de eerste kandidatuur van 

één of andere afdeling aan de Gentse Rijksuniversiteit inschreven. 

Bij de verdeling van de diverse richtingen maakten we gebruik van 

de programmaboekjes (1930-1945). 

De vrouwen plaatsten we in de faculteit waar ze hun einddiploma be

haalden. Dat betekent dat we de kandidatuurstudenten in de rechten 

bij de faculteit Rechtsgeleerdheid plaatsen, hoewel ze eigenlijk 

in die periode bij de faculteit der Letteren en Wij begeerte werden 

gerekend. 

Idem voor de kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen (Artse

nijbereidkunde) die tot de faculteit der Exacte Wetenschappen be

hoorde terwijl het diploma in de faculteit der Geneeskunde behaald 

werd. 

De richting 'Wetenschappen en Geneeskunde' die uitsluitend gevormd 

werd door de drie kandidaturen in de natuur- en geneeskundige weten

schappen, was een faculteit apart (zie programmaboekjes), maar 

hier tot de faculteit Geneeskunde gerekend werd omdat het overgro

te deel van de studenten er zat met de intentie een diploma in de 

geneeskundige sector te behalen. 

De vrije studentes plaatsten we afzonderlijk. 
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Om de voorstelling enigszins overzichtelijk te houden hebben we 

Tabel 4 gemaakt. Daarvoor werden de inschrijvingen opgeteld en 

gegroepeerd per faculteit. Op basis van deze tabel werden grafiek 

en grafiek 3 getekend. 

In de vijftien jaar die in deze verhandeling aan bod komen, werden 

enkele zeer belangrijke institutionele hervormingen aan de R.U.G. 

doorgevoerd. Deze zullen telkens aangeduid worden in de bespreking 

van desbetreffende faculteit en de bijhorende hogere instituten. 

Zeer belangrijk voor het universitaire onderwijs in het algemeen 

was de wet op het toekennen der academische graden en het program

ma der universitaire examens van 21 mei 1929. 

Deze wet wijzigde de bijna veertig jaar oude bepalingen (10 april 

1890), met de bedoeling een betere beroepsopleiding te verstrek

ken en de vooruitgang van de wetenschap te dienen. 

Gezien de belangrijkheid van deze wet, vonden we het noodzakelijk 

om de belangrijkste bepalingen ervan even naar voor te schuiven: 

- het systeem van twee kandidaturen en twee doctoraten werd afge

schaft en vervangen door twee kandidaturen en twee licenties. 

Indien een student een doctoraatstitel wenste te behalen, dien

de hij/zij ten vroegste één jaar na zijn/haar studies een origi

neel proefschrift af te leveren. 

- het huidige aggregaatsdiploma voor het middelbaar onderwijs van 

de hogere graad, dat volledig onafhankelijk van de wetenschappe

lijke opleiding moest behaald worden, werd via deze wet ingevoerc 

- een aantal nieuwe studierichtingen werden ingevoerd zoals een 

licentie in het notariaat en in de tandheelkunde. 

- tenslotte kregen de licentiaatsstudenten de mogelijkheid heel 

wat meer keuzevakken te volgen. 

Inzake de toelatingsvoorwaarden werd niets gewijzigd: een gehomo

logeerd hurnanioragetuigschrift bleef de voorwaarde om zich aan een 

Belgische universiteit in te schrijven. (9) 



ABEL 3: Ve rdeling van de eerstejaarsstudenten over de verschillende faculteiten 
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IEL 4: Ontwikkelins eerstejaarsstudentes Eer faculteit (1930-1945) 

Letteren & Wijs- Rechten WetenschaEEen 
begeerte 

Stud. dipl. V.L. Stud. dipl. V.L. Stud. diEl. V.L. 

- 31 11 14 2 3 1 1 2 1 

- 32 12 2 3 9 3 1 1 

- 33 11 7 2 6 3 5 1 

- 34 24 4 7 5 1 5 2 

- 35 11 9 6 2 2 1 

- 36 8 6 1 1 6 1 1 

- 37 16 12 9 1 2 1 4 3 

- 38 15 7 6 5 4 1 10 1 

- 39 34 14 10 5 4 1 2 1 
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3.2. Evaluatie 

Het is evident dat de keuze van een richting in grote mate afhanke

lijk was van persoonlijke interesse en aanleg van elke studente af

zonderlijk, maar andere elementen zullen ongetwijfeld een rol ge

speeld hebben. 

Er heerste ten aanzien van vrouwen een bepaalde mentaliteit die hen 

belette om in even grote mate als de mannen deel te nemen aan hoger 

onderwijs (zie hoger) . 

De natuurlijke taak van de vrouw was nu eenmaal kinderen baren en 

de opvoeding ervan op zich nemen. Universitaire studies voor meis

jes werden dan ook vaak aangevoeld als een nutteloze en dure tijd

verspilling. 

De vrouwen die wél verder studeerden zullen in hun keuze ongetwij

feld beïnvloed geworden zijn door in de maatschappij levende opvat

tingen over de richtingen die al dan niet gepast waren voor een 

meisje of hun aard al dan niet loochenden. (10) 

Een aantal tijdsdocumenten spreken trouwens voor zich: 

"parmi les matières que celui-ci comporte, le docto

rat en sciences physiques et mathématiques exerce 

un attrait particulier sur les adolescentes. Cepen

dant, je le déconseille nettement aux femmes ( ... ) 

Les femmes à l'esprit scientifique et positif sont 

rares, elles constituent des exceptions, exceptions 

brillantes, j'en conviens, mais exceptions." (11) 

"In zake hogere studiën en vrije beroepen kan de vrouw 

in goede voorwaarden alle studiën doen voorbereidend 

tot het ambt van opvoedster en lerares; zij kan in 

goede voorwaarden natuurwetenschappen studeren, taal

kundige wetenschappen, geschiedenis, moeilijker filo

sofie en rechten, in het geheel niet techniek, ten

minste niet de grove techniek. Op geneeskundig gebied 

passen voor haar de fijne grondwetenschappen van 

histologie en bakteriologie, de kindergeneeskunde, de 

oogheelkunde, de apotheekkunde, doch minder de vrou

wenziekten met de gebeurlijke uitgestrekte heelkundige 
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tussenkomsten." (12) 

Ook P. Callewaert meende, vanuit zijn katholieke optiek dat be

paalde studies niet bijzonder geschikt waren voor een vrouw. Stre

ven naar kennis kon bij een meisje goed of kwaad zijn: het was 

'verkeerd' voor hen om wijsbegeerte en geschiedenis te studeren 

in plaats van huishoudkunde of gezondheidskunde. Deze laatste stu

dies vormden een veel betere aansluiting bij haar toekomstige taak 

als huismoeder. (13) 

Een tweede factor, aansluitend bij bovenstaande, was het beroep 

waartoe het universitair diploma leidde. Immers, niet alle beroe

pen werden geschikt geacht voor een vrouw. De heersende opvattingen 

daaromtrent zullen onze meisjesstudenten ongetwijfeld beïnvloed 

hebben (zie verder) . 

3.2.1. De literaire en wetenschappelijke richtingen 

Zeer algemeen stellen we vast dat de meisjes in de periode 1930-

1945 een grote belangstelling koesterden voor de literaire 

richtingen (alle richtingen in de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte en Rechten) . 

Deze studies werden verkozen door 61,5 % van de meisjesstudenten. 

De overige 38,5 % nam een inschrijving in een wetenschappelijke 

richting (alle studies aan de faculteiten Wetenschappen, Genees

kunde en Toegepaste Wetenschappen) (zie grafiek 2). 

Als we even terugblikken naar de periode vanaf de eerste vrouwe

lijke inschrijving aan de R.U.G. (1882) tot 1930 dan stelde A.M. 

Van der Meersch in haar studie een evolutie vast van een duide

lijke voorkeur voor de wetenschappelijke richtingen, v66r W.O. I 

naar een evenwichtige verdeling van het aantal meisjesstudenten 

over beide richtingen na de eerste wereldoorlog. (14) Vanaf 1930 

greep dan een omgekeerde beweging plaats: de literaire afdelingen 

haalden de bovenhand. 

Een soortgelijke evolutie kunnen we bemerken aan de Rijksuniver

siteit van Luik. V66r 1914 kozen 75,5 % voor een exact wetenschap

pelijke richting terwijl na W.O. I de humane wetenschappen een op-
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waartse evolutie kenden om in 1948 62,4 % van de vrouwelijke stu

denten te bekoren. (15) 

Voor de Vrije Universiteit te Brussel en de Leuvense Katholieke 

Hogeschool is slechts een beperkte vergelijking mogelijk. 

De vrouwelijke studentenpopulatie aan de U.L.B. werd maar bestu

deerd tot 1914. In deze periode (1880-1914) nam 3/4 onder hen 

een optie op een wetenschappelijke afdeling, maar naar w.o. I toe 

bemerken we een lichte aanwas van de meisjes aan de literaire 

faculteiten. (16) 

Tenslotte te Leuven werden de vrouwen pas toegelaten in 1920. 

Van meet af aan koos een meerderheid voor een humaan wetenschap

pelijke faculteit. Gedurende het interbellem vertegenwoordigden 

deze vrouwen 60 % van het studentencontingent. (17) 

De progressieve feminisatie van de literaire afdeling aan de Bel

gische universiteiten, was gedeeltelijk te wijten aan de oprich

ting van een aantal instituten aan de faculteit Letteren en Wijs

begeerte na W.o. I. Vooral de studies in de opvoedkundige weten

schappen droegen de voorkeur van heel wat meisjes weg. 

De uitbreiding en verdieping van het middelbaar meisjesonderricht 

kort v66r W.O. I en tijdens het interbellum zal ongetwijfeld ook 

een rol gespeeld hebben in de aanwas van de vrouwen in de humane 

wetenschappen. Immers, de typische richtingen in deze wetenschap

pen (Germaanse, Romaanse, Klassieke, Geschiedenis) leiden voor

namelijk naar het leraarsambt. Daar les geven als een typisch 

vrouwelijke professie beschouwd werd (een verlenging van haar na

tuurlijke taak als opvoedster van haar kinderen) en er nà w.o. I 

een vraag ontstond (op het einde van de 19de eeuwen begin 20ste 

eeuw stond het hoger middelbaar meisjesonderwijs nog in de kinder

schoenen en was de vraag naar vrouwelijke licentiaten dan ook zeer 

beperkt), oriënteerden vele meisjes zich dus, na hun retorica, 

naar een literaire richting. ( Dit is trouwens nog steeds het ge

val) . 

De voorkeur van de meisjesstudenten voor de diverse afzonderlijke 

afdelingen wordt hierna toegelicht. 
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3.2.2. De studies aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

De vrouwelijke studenten legden in de periode 1930-45 een zeer 

grote interesse aan de dag voor de faculteit Letteren en Wijs

begeerte. Trouwens, algemeen was er vanaf de vernederlandsing 

van de R.U.G. een stijgende belangstelling vast te stellen bij 

de eerstekandidatuursstudenten voor deze faculteit. (18) 

Als we geen onderscheid maken tussen de regelmatig ingeschre

ven en vrije meisjesstudenten dan vertegenwoordigden deze vrou

wen 47,5 % van het totale contingent meisjesstudenten (dat is 

bijna de helft!) . 

Binnen deze faculteit was het de Germaanse filologie die over

duidelijk de voorkeur wegdroeg (29,8 % van de regelmatig inge

schreven meisjesstudenten aan de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte hoopten een diploma in de Germaanse filologie te beha

len) . 

De Romaanse filologie volgde daarna met 16,7 %, dan volgden 

de Klassieke filologie (12,2 %) en de geschiedenis (11,1 %) 

met ongeveer evenveel - meisjesstudenten in beide richtingen. 

De filosofie daarentegen kon pas in het academiejaar 1944-45 

een meisje bekoren. Zij was de eerste vrouw die in deze rich

ting een licentiaatsdiploma behaalde. (19) 

Als we deze verhoudingen vergelijken met de periode 1919 tot 

1930 dan stellen we toch een belangrijke verschuiving vast bin

nen de vier grootste richtingen van de faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte. 

Vóór 1930 boden zich, per academiejaar, hoogstens twee meisjes 

aan voor Germaanse filologie, zodat we nà 1930 gerust van een 

doorbraak van het aantal vrouwen in deze richting mogen spreken. 

De totale vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 en de wet op het 

taalgebruik in het middelbaar onderwijs van 1932 zullen ongetwij

feld een zeer belangrijke rol gespeeld hebben. 

Immers na 1932 was er in het onderwijs een verhoogde vraag naar 

geschoolde nederlandstaligen (zie: in het academiejaar 1933-34 

schreven zich acht (1) meisjes in voor Germaanse filologie). 

Deze richting veroverde aldus definitief een "pole-position", 
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terwijl ze dat v66r 1930 nog moest delen met de Klassieke filo

logie. 

In de Klassieke filologie en de Geschiedenis schreven zich in 

de periode 1930-45 ongeveer evenveel meisjes in, maar in de eer

ste waren ze veel regelmatiger aanwezig. V6ór 1930 boden zich 

reeds regelmatig vrouwen aan voor deze richting en deze trend 

zette zich gestadig door. De aanwas van de meisjesstudenten in 

de Geschiedenis verliep daarentegen in horten en stoten. 

Pas vanaf het academiejaar 1933-34 waren ze zonder onderbreking 

aanwezig in deze richting. (20) 

In de Romaanse filologie stelden we ongeveer dezelfde evolutie 

vast als bij de geschiedenisstudentes. Terwijl er vóór 1930 

nog uiterst weinig vrouwelijke romanisten waren, steeg hun aan

tal vanaf het academiejaar 1932-33 dermate dat deze richting in 

de periode 1930-45 één van de vier richtingen aan de R.U.G. met 

de grootste vrouwelijke aanwezigheid werd (na farmacie, rechten 

en Germaanse filologie). 

Bij de keuze van deze drie filologische richtingen en de geschie

denis door meisjes, zullen, naast aanleg, ongetwijfeld neven

factoren een rol gespeeld hebben. 

Het feit dat deze richtingen typische opleidingen verschaffen 

tot het leraarsambt zal niet vreemd geweest zijn aan het succes. 

Na W.O. I was een grotere vraag ontstaan naar vrouwelijke licen

tiaten door de uitbreiding van en verdieping van: het hoger mid

delbaar onderwijs (zie hoger) . 

Het beroep van lerares werd trouwens door velen aanvaard als de 

uitweg bij uitstek voor een vrouw (zie verder) . 

Er was nog een bijkomende verklaring voor de belangstelling voor 

deze richtingen bij meisjes. 

Bij heel wat vrouwen was (is) immers het toekomstbeeld in ver

band met het kiezen en uitoefenen van een beroep heel wat vager 

dan bij mannen. Een aantal vrouwen kozen dan ook deze studies 

lauter om de algemene vorming die in dergelijke richtingen een 

ruime plaats innemen. Voor hen was dit een mogelijkheid om een 

culturele bagage te verwerven. 

Tot hier beperkten we ons tot de eigenlijke faculteit L. & W., 

maar aan deze faculteit waren in de periode 1930-45 reeds twee 
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instituten gehecht. 

Het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

(H.I.K.O.) was het oudste en werd opgericht bij Koninklijk 

Besluit van 20 augustus 1920. Tot in 1942 kon een student een 

licentiaatsdiploma in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde in 

drie jaar verwerven. Via het K.B. van 26 juni 1942 werd deze 

drie jaar durende studie evenwel verlengd tot vier jaar (twee 

kandidaturen en twee licenties). (21) 

Van de regelmatig ingeschreven meisjesstudenten in de totale fa

culteit waren er 16,4 % die in de periode '30-'45 een diploma 

wensten te behalen aan dit instituut. 

Door de korte duur van de studies (tot in '42) en het algemeen 

vormend karakter van het programma kon deze richting dus een re

latief groot aantal meisjes aantrekken. Het succes wordt tevens 

verklaard doordat in de hogere kringen het voor meisjes een mode

trend was om Kunstgeschiedenis te studeren (zie sociale herkomst) . 

Het was de richting bij uitstek die meisjes recruteerde die in 

een andere richting gefaald hadden (korte duur, relatief gemak

kelijk ... ): één vierde (!) kwam van een andere richting. 

En zoals A.M. Van der Meersch reeds opmerkte: het publiek was 

er zeer divers en van alle leeftijden. (22) 

Merken we op dat in het academiejaar 1942-43 een verdrievoudiging 

van het aantal inschrijvingen aan het H.I.K.O. van meisjes kun

nen vaststellen. We merkten reeds op dat een groot aantal jonge 

vrouwen zich inschreven aan de R.U.G. om te ontsnappen aan de 

verplichte tewerkstelling. Het H.I.K.O. bood hen een interessan

te kans: een brede vorming en niet zo zwaar als vele andere rich

tingen. 

De uitvaardiging van het K.B. in 1942 (dus onder de bezettende 

macht) past uitermate goed in de optiek studenten af te schrik

ken. 

Het tweede instituut, het Hoger Instituut voor Opvoedkunde (H.I.O.) I 

voorloper van de faculteit Psychologische en Pedagogische Weten

schappen, werd opgericht in 1927 (aan de U.L.B. in 1919 en aan 

de K.U.L. in 1923}. Ook aan deze bijhorende school kon een stu

dent(e) zijn/haar diploma in drie jaar behalen (personen met een 

diploma door een normaalschool afgeleverd, konden de studie zelfs 

in twee jaar tijd afwerken) . 
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In 1937 werd het instituut volledig gereorganiseerd en werd 

de duur van drie op vier jaar gebracht. Er was bovendien geen 

verkorting meer mogelijk voor beroepsmensen. (23) 

Onmiddellijk na de oprichting van het H.I.O., kende dit insti

tuut een enorme toeloop die na 1930 niet meer geëvenaard werd. (24 

In de periode 1930-45 waren er 45 meisjes die zich aanboden als 

regelmatige studente, dit betekent 12,5 %. Deze vrouwen waren 

hoofdzakelijk gediplomeerde normalisten die een carrière wens

ten op te bouwen in de onderwijssector (zie vooropleiding van 

meisjesstudenten). Door de economische crisis en de daarbij ho

rende werkloosheid van onderwijskrachten midden de jaren dertig 

werd dergelijk bijkomend diploma beschouwd als een 'zet in de 

goede richting'. 

3.2.3. Studies aan de faculteit van de Rechtsgeleerdheid 

Aan deze faculteit studeerden 13,9 % van de totale vrouwelijke 

studentenpopulatie. 

De studies die leiden tot het diploma van doctor in de rechten 

werden gekozen door 56 % van regelmatig ingeschreven meisjes 

aan deze faculteit. 

Pas vanaf het midden van de jaren '20 merken we een stijgende 

belangstelling van vrouwen voor deze richting. Zeer verwonder

lijk was dat niet als men weet dat pas in 1922 de eerste vrouw 

de eed van advocaat mocht afleggen (zie:inleidend hoofdstuk) . 

Tot 1948 was het vooruitzicht op een boeiende carrière voor een 

vrouw onbestaande en pas in 1950 kregen zij de toelating om het 

beroep van notaris uit te oefenen. (25) 

Toch waren relatief veel meisjes aangetrokken tot deze studies 

In onze'hitlijst' van voorkeursrichtingen nam Rechten de derde 

plaats in, na Germaanse en Farmacie. 

De algemene vorming die er ruim aan bod kwam deden vrouwen voor 

deze richting kiezen. (26) Bovendien was geen speciale aanleg 

vereist en een aantal vrouwen vatten rechtstudies aan vanuit een 

optiek van geëngageerdheid om later eventueel in qe politiek te 

gaan (27): de R.U.G. leverde in 1936 het diploma van doctor in 

de rechten af aan Marguerite Legot. Zij werd in 1965 de eerste 

vrouwelijke minister van België! (28) 
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Vooral de kinderrechtbank of correctionele zaken werden be

schouwd als uitstekende werkterreinen voor een vrouwelijke 

advocaat (zie verder). 

Pas in 1949-50 behaalde het eerste meisje een aanvullend di

ploma in de notariaatstudies aan de R.U.G. In datzelfde jaar 

kregen zij trouwens de toestemming om het ambt effectief uit 

te oefenen. 

Bij K.B. van 11 oktober 1906 werd in de schoot van de faculteit 

der Rechtsgeleerdheid een zelfstandige Bijzondere Handelsschool 

opgericht. (29) In 1934 voorzag de wetgever een grondige reor

ganisatie van het instituut, samen met een nieuwe benaming. 

Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen 

(H.S.H.E.W.), heette het voortaan. De studie werd van drie op 

vier jaar gebracht: twee kandidaturen en twee licenties, die 

vier keuzemogelijkheden omvatten. (30) 

Eén derde van de regelmatig ingeschreven meisjesstudenten aan 

de faculteit der Rechtsgeleerdheid studeerden aan deze school. 

Vooral door de soepele toelatingsvoorwaarden werden meisjes aan

getrokken: een diploma van oude humaniora was niet vereist op 

voorwaarde dat men slaagde in het toelatingsexamen (zie: voorop

leiding van de meisjesstudenten) . 

Ook het ruim aan bod komen van moderne talen en de algemene vor

ming maakten deze studies aantrekkelijk. (31) 

De Rechtsfaculteit omvatte tevens de wetenschappelijke studies 

in de politieke en sociale wetenschappen. 

In het academiejaar 1936-37 bood zich de eerste studente aan voor 

deze richting. Vooral door de beperkte beroepsuitwegen spraken 

deze studies weinig meisjes aan: de openbare administraties waren 

de grootste afnemer van gediplomeerden in de staats-, de socia

le-, de bestuurs-, of de diplomatieke wetenschappen. 

In deze diensten was het uiterst moeilijk voor een vrouw om werk 

te vinden, laat staan om en een carrière op te bouwen. Vooral in 

de jaren '30 bestond er een wervingsstop ten aanzien van vrouwe

lijk personeel (zie: inleiding deel I). 

Deze studies werden meer gevolgd als enige proef, door vrouwen 

die reeds een volwaardig diploma op zak hadden. 
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In 1938 werd aan de R.U.G., de School voor Criminologie opge

richt. Belangstellenden dienden reeds de kandidaturen in de 

Letteren en Wijsbegeerte met vrucht te hebben beëindigd. (32) 

De enige vrouw die v66r 1945 een diploma aan deze school behaal

de, was reeds doctor in de rechten. 

3.2.4. De faculteit Wetenschappen 

Aan deze faculteit studeerden in de periode 1930-45 nog geen 

10 % vrouwen. 

We wezen reeds op de drastische verschuivingen die plaatsvonden 

in de belangstelling van vrouwen ten aanzien van universitaire 

studies. Op het einde van de 19de eeuw tot aan w.o. I kenden 

deze exacte wetenschappelijke richtingen een grote aantrek bij 

vrouwen (vooral door het gebrek aan kennis van de dode talen 

zagen vele vrouwen zich verplicht deze richtingen te volgen) 

maar vanaf de jaren '20 oriënteerden de meesten zich naar de 

literaire richtingen. 

Het kleine aantal meisjes dat de afdelingen Latijn-Wetenschap

pen en Latijn-Wiskunde in de humaniora volgde, verklaart de 

minieme doorstroming naar deze universitaire studies in de pe

riode 1930-45. (Deze richtingen vereisten een bijzondere aan

leg) . 

Wiskunde en scheikunde genoten de grootste belangstelling bin

nen deze faculteit, waarschijnlijk omdat deze richtingen de mo

gelijkheid boden in het onderwijs terecht te komen. Bovendien 

volstond het toelatingsexamen voor de wettelijke graad van in

genieur, een diploma van oude humaniora werd niet vereist (zie: 

vooropleiding van de meisjesstudenten) . 

We Wl]Zen even op de ruimere aandacht voor de afdeling scheikun

de in vergelijking met de periode v66r 1930. Vooral door de op

komst van chemische nijverheden werd vanaf het einde van de ja

ren '20 een intensievere reclame gemaakt voor deze studies. (33) 

Ook vrouwen zijn daar op afgegaan. 

Het kleine aantal belangstellenden voor de afdeling Aardrijks

kunde, toch een typische richting afgestemd op het onderwijs, 

was te wijten aan de beperkte aandacht die deze wetenschap toe

bedeeld kreeg. In de middelbare scholen werd dit vak vaak gedo-



83. 

ceerd door een historicus (-a). (34) 

3.2.5. De meisjesstudenten in de faculteit Geneeskunde 

Na de Letteren en Wijsbegeerte, was het de faculteit Genees

kunde die het grootste aantal meisjes aantrok: deze faculteit 

vertegenwoordigde 27,8 % van de totale vrouwelijke studenten

populatie aan de R.U.G. in de periode 1930-1945. 

Binnen deze faculteit studeerden meer dan de helft van de regel

matig ingeschreven vrouwen, farmaceutische wetenschappen. Wat 

de inschrijvingen betreft was het die afdeling, van al de mo

.gelijke richtingen aan de universiteit, die de g~ootste aan

trekkingskracht uitoefende op meisjes. 

Trouwens, reeds vanaf de openstelling van universitaire studies 

voor vrouwen merken we, aan alle Belgische hogescholen, een uit

gesproken belangstelling voor deze tak van de geneeskunde. 

Dit grote overwicht kan op geen andere manier verklaard worden 

dan door factoren, naast aanleg of interesse, erbij te betrek

ken. 

Door de wet van 1890 was het een vrouw toegestaan om zich als 

apotheker te vestigen (zie: inleidend hoofdstuk). Na enig wan

trouwen was er jegens dit beroep een uitgesproken vertrouwd

heid ontstaan betreffende de uitoefening ervan door een meisje. 

Deze professie werd als een verlengstuk van haar zorgende ca

paciteiten beschouwd: 

"Meisjes die de studie van apotheker wensen te be

ginnen, dienen te weten welke sociale rol hen wacht. 

~et geduld zult gij de noden aanhoren van hen die 

moedeloos zijn en die alleen reeds door de aandacht 

die ge hen verleent, weten dat ze niet gans verla

ten zijn. Met uw vrouwelijke intuïtie zult ge onuit

gesproken leed aanvoelen, en een begrijpend woord 

van u zal soms al de opgekropte ellende of zelfs 

verbetering brengen en troost schenken". (35) 

Bovendien vormde dit beroep een ideale combinatie met een gezins

taak doordat het thuis kon beoefend worden. (36) 
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Het percentage vrouwen dat dokter in de geneeskunde wenste 

te worden bedroeg 13,8 %. Dat cijfer kan gerust hoger geweest 

zijn, daar een aantal meisjes niet slaagden in de kandida

turen 'Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen' en we dus on

wetend zijn in verband met de specialisatierichting die zij 

wensten te volgen. 

Na een vijf tiental jaren van zeer lauwe belangstell!ng van vrou

wen voor geneeskundige studies merken we vanaf de tweede helft 

van de jaren '30 een hernieuwde interesse. (37) 

De lange studieduur en de streng wetenschappelijke aanleg die 

vereist werd, waren ongetwijfeld argumenten in het nadeel van 

deze studies. Vrouwen werden vaak niet in staat geacht deze 

zware studies aan te kunnen. 

De onvertrouwdheid van het publiek ten aanzien van een vrouwe

lijke arts en de grote inzet die een huisartsenpraktijk vergde, 

maakten het beroep weinig aantrekkelijk voor meisjes. (38) 

Aan de faculteit Geneeskunde werd in 1908 een Hoger Instituut 

voor Lichamelijke Opvoeding (H.I.L.O.) gehecht. Dit instituut 

was het voorwerp van enkele grondige hervormingen. (39) 

Door het K.B. van 10 oktober 1931 werd het vigerende stelsel 

van twee kandidaturen en één licentie afgeschaft en dienden de 

toekomstige licentiaten in de lichamelijke opvoeding eerst drie 

kandidaturen in de geneeskunde af te leggen vooraleer ze zich 

konden inschrijven aan het H.I.L.O. (vanaf 1934-35 boden zich 

dus enkel licentiestudenten in deze hogere school aan). (40) 

Het K.B. van 30 april 1932 r e gelde de toelatingsvoorwaarden en 

de programma's. De aggregatie van het hoger middelbaar onderwijs 

voor het vak L.O. werd bij dit besluit ingericht. (41) 

Een tweede komplete reorganisatie van het instituut kwam er via 

het K.B. van 20 april 1942. Aldus kon een schoolverlater zich 

opnieuw rechtstreeks aanbieden aan het H.I.L.O. en er zijn/haar 

licentiaatsdiploma in ten minste vier jaar behalen. (42) 

De eerste hervorming bracht in elk geval een drastische vermin

dering van het aantal vrouwelijke belangstellenden met zich mee. 

Voordien studeerden relatief veel meisjes aan dit instituut om 
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twee redenen: de studieduur was kort en iedereen kon deze stu

dies aanvatten op voorwaarde dat men slaagde in het toelatings

examen. Voor vrouwen was dit een belangrijke factor omdat 

sommigen geen diploma van volledige humaniora konden voorleg

gen. (43) 

De reorganisatie van 1931 maakte komaf met deze gunstige voor

waarden en amper twee meisjes boden zich in de loop van tien 

jaar aan. De studies heetten zwaar te zijn. (44) 

Na 1942 merken we een hernieuwde belangstelling vanwege vrouwen 

voor de studies in de lichamelijke opvoeding. 

De eerste vrouw die naar de R.U.G. kwam met de intenties om 

tandarts te worden, maakte haar bedoelingen waar en promoveer

de in 1935-36. Ongeveer dezelfde oorzaken als voor de studies 

in de geneeskunde, lagen aan de basis voor het lauwe enthousias

me van meisjes voor de studies in de tandheelkunde. 

Een tandartsenpraktijk kon practisch niet gecombineerd worden 

met de taak van echtgenote en moeder. Oaarenboven was het voor 

hen lastiger om ergens tewerkgesteld te worden dan voor artsen 

die ruimere mogelijkheden hadden om bijvoorbeeld in een hospi

taal te werken. Dit laatste was bij vrouwelijke dokters in trek 

om de simpele reden dat zij veel regelmatiger uren konden 'klop

pen'. (45) 

Het niet-vertrouwd-zijn van het publiek met een vrouwelijke tand

arts, een zelfstandig optredende vrouw, maakte dat pas na 

W.O. 11 meisjes in iets grotere mate deze studies aanvatten. 

De enige richting aan de Gentse Rijksuniversiteit waar niet één 

meisje zich inschreef, was de veeartsenijschool (voor 1945) . 

Deze school kwam tot stand in 1934. (46) 

Pas in 1954 (!) studeerde de eerste vrouwelijke dierenarts af. (47) 

3.2.6. De Polytechnische Scholen (De Speciale Scholen) 

De faculteit Toegepaste Wetenschappen kon van alle universitai

re afdelingen het minst de vrouwelijke nieuwsgierigheid prikke

len. 

Tot het begin van de jaren '30 waren het in hoofdzaak vreemde 
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meisjes die te Gent burgerlijk ingenieur wensten te worden. 

De internationale vermaardheid van de professoren die er do

ceerden was daar een gedeeltelijke verklaring voor. 

Deze vrouwen waren trouwens veel beter opgeleid om deze zware 

studies aan te vatten en hun feministische ingesteldheid sti

muleerde hen om het beroep uit te oefenen. (48) 

Door de wereldcrisis in de jaren dertig bleven deze vreemde

lingen echter weg en ook de ingenieurs van Belgische nationali

teit hadden de grootste moeite om werk te vinden. De Polytech

nische Scholen hadden bijgevolg te kampen met een ware ontvol

king. 

Vrouwelijke ingenieurs hadden het nog veel lastiger om een job 

te vinden. Zij hadden immers af te rekenen met een negatieve 

mentaliteit ten aanzien van dit beroep. Daarom bleven zij zeer 

lang een beperkte groep aan de universiteit. (49) 

Geen enkele vrouw behaalde vóór 1945 een diploma aan de landbouw

school. Ook hier was de minieme aantrekkingskracht te verklaren 

door de mentaliteit ten aanzien van deze studies. 

3.2.7. De vrije meisjesstudenten 

Wij beschouwen deze meisjes als een afzonderlijke groep omdat 

zij om totaal andere redenen dan de regelmatig ingeschreven 

meisjesstudenten aan de universiteit studeerden. Deze laatsten 

hoopten een diploma te verwerven, terwijl de eerste groep vrou

wen één of meerdere cursussen uitkoos en slechts sporadisch aan 

de universiteit verschenen. Zij vormden dan ook een aparte groep 

en waren weinig geïntegreerd in het studentenmilieu. 

De vrije cursisten vormden 12,7 % van de totale vrouwelijke po

pulatie aan de R.U.G. (zie: tabel 4). 

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte trok een verbazend groot 

deel van deze meisjes aan, namelijk: 3/4. 

Aan deze faculteit bood het H.I.K.O. de interessantste mogelijk

heid voor vrouwen die slechts een verruiming van de algemene 

kennis op het oog hadden. De meesten volgden er muziekgeschiede-
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schiedenis en zeer vaak betrof het leraressen of artistiek 

geschoolde vrouwen (afkomstig van het conservatorium) die zich 

inschreven voor deze cursus. Een bijkomende reden zal ongetwij

feld 'snobisme' geweest zijn. De hogere kringen beschouwden het 

als een middel om 'in' te zijn en zeer nuttig om de kennissen

kring uit te breiden (zie ook: sociale afkomst van de meisjes

studenten) . 

De meisjes die een vrije cursus aan het H.I.O. volgden, waren 

allemaal gediplomeerde onderwijzeressen, sociaal assistenten of 

licentiaten in de opvoedkunde. Zij schreven zich in ·voor de 

lessencyclus 'beroepsori~ntering' die vanaf 1941-42 ingevoerd 

werd. (50) Deze aanvullende studie was zeer geschikt voor vrou

wen die wensten tewerkgesteld worden in een P.M.S.-centrum. (51) 

Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid waren het de cursussen 

moderne talen, gedoceerd aan de H.S.H.E.W., die een aantal vrou

wen kon bekoren. 

De faculteit Geneeskunde trok een aantal meisjes aan die wensten 

te werken in een laboratorium en zich inschreven als vrije leer

linge. 

In de beide andere faculteiten, Wetenschappen en Toegepaste We

tenschappen, was het aantal vrije meisjesstudenten te verwaar

lozen omdat de vakken er veel specifieker waren en dus weinig 

mogelijkheid boden om de algemene kennis te verdiepen. 

We wijzen tenslotte nog even op de verviervoudiging van het aan

tal vrije cursisten in het academiejaar 1941-42. Een poging tot 

ontsnapping aan de verplichte tewerkstelling zal wel niet vreemd 

geweest zijn aan deze plotse verhoging van belangstellenden 

(zie hoger) . 

Besluit -------

Retoricastudenten die voor de keuze stonden welke richting ze aan 

de universiteit zouden volgen, hadden dus af te rekenen met menta

liteitsfactoren die er in de maatschappij leefden ten aanzien van 

bepaalde studies. 
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Onbewust, maar zeer waarschijnlijk zullen die hun keuze beïnvloed 

hebben. 

Deze factoren zijn moeilijk exact en kwantitatief te meten maar 

het grote aantal meisjes in de Letteren en Wijsbegeerte is daar 

reeds een aanwijzing voor. 

De richting die de meeste vrouwen aantrok was de farmacie. Vooral 

de interessante beroepsperspectieven deed vrouwen voor deze stu
die kiezen. 

Voor de meeste studenten die aan een universitaire studie begon

nen, is het hun vurigste wens een diploma te behalen. 

Hoe brachten onze meisjesstudenten het ervan af? 

Op tabel 4 zijn enkel de gediplomeerden tussen '30 en '45 opge

nomen, maar meisjes die zich inschreven in het academiejaar 1942-

43 voor Geneeskunde bijvoorbeeld, haalden ten vroegste hun diplo

ma in '48-'49. In de cijfers die hierna volgen, hebben we deze 

vrouwen wel gerekend. Dat betekent: op de 871 meisjesstudenten 

die zich in de periode 1930-1945 aan de R.U.G. als regelmatige 

studente inschreven (inbegrepen de meisjes die zich niet in lste 

kandidatuur inschreven en dus reeds elders 1 of meer jaren gestu

deerd hadden), haalden 443 hun diploma (=50,1 %). 

Het hoogste slagingspercentage stellen we vast aan de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte: 52,7 % van de meisjes behaalden hun 

diploma. Daarna volgden de Rechten (51,1 %), dan de Geneeskunde 

(50,2%), daarna de Wetenschappen (47,4%) en tenslotte de Toege

paste Wetenschappen met slechts 33,3%. 

In absolute cijfers studeerden meest vrouwen af als apotheker en 

in de tweede plaats als germaniste. 
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Tenslotte vermelden we nog dat de overgrote meerderheid van de 

meisjesstudenten die in richtingen zaten met een mogelijkheid 

tot het afleggen van aggregaatsexamens, deze examens effectief 

aflegden. Dit wijst er ons insziens op dat het diploma bedoeld 

was om er gebruik van te maken. 

Relatief beschouwd, promoveerden er meest klassici (65,9%) en stu

denten in de handels- en economische wetenschappen (64,4%). 

Het laagste percentage gediplomeerden vinden we terug aan het Ho

ger Instituut voor Kunstgeschiedenis (38,3%). Zeer verwonderlijk 

was het niet als we weten dat een aantal nevenfactoren een rol 

speelden on deze studies aan te vatten (zie hoger) . 

Deze relatief hoge slagingscijfers van onze meisjesstudenten be

wijzen dat zij er niet zaten als 'toeristen'. 

En van intellectuele inferioriteit van de vrouw was dus zeker 

geen sprake. 

De mondelinge bronnen bevestigen dat de meeste meisjes hun studies 

zeer ernstig opnamen vooral omdat ze de kans die ze geboden kregen, 

wensten waar te maken. 
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Omdat door het prille be9in van de democratisering van het 
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Gediplomeerden in de beroepsoriëntering konden daar terecht. 
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HOOFDSTUK 11: De vooropleiding van de meisjesstudenten. 

1 . 1. De middelbare studies 

Het middelbaar onderwijs voor meisjes was een echte 'laatbloeier'. 

Tot diep in de 19de eeuw bleef het onderwijs voor meisjes uit

sluitend in handen van geestelijken of particulieren. Aan deze 

instellingen was van een intellectuele vorming nauwelijks sprake. 

Trouwens, waarom zou de overheid zich bekommeren om de opleiding 

van de vrouw? Alle leidinggevende posities in de maatschappij, de 

vrije beroepen en het kiesrecht waren immers voorbehouden voor 

mannen. 

Maar naar het einde van de vorige eeuw, onder invloed van de bur

gerlijke feministen en mede dankzij enkele radikale liberalen, 

won de idee veld dat de bevrijding en emancipatie van de vrouw via 

de laicisering en verdieping van het onderwijs kon plaatsgrij

pen. Voor deze liberalen was het belangrijk om tevens de vrouw, 

naast de man, aan de kerkelijke voogdij te onttrekken . . 

Er werd vanaf deze periode dan ook een aanvang genomen met de sys

tematische ontwikkeling van het meisjesonderwijs: via de wet van 

15 juni 1881 richtte de overheid een aantal rijksmiddelbare scho

len van de lagere graad in (1) en in 1925 werden de bestaande 

middelbare scholen omgevormd tot lycea zodat voortaan middelbaar 

onderwijs van de hogere graad voor vrouwen wettelijk geregeld 

was. (2) 

Ondertussen hadden de katholieken ingezien dat zij werk dienden 

te maken van de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden voor 

meisjes, wilden zij voorkomen dat gelovigen noodgedwongen naar 

niet-confessionele scholen zouden trekken. De wet van 1890 op het 

hoger onderwijs had namelijk de toegang tot universitaire stu

dies afhankelijk gesteld van een volledige klassieke humaniora

opleiding en een bekwaamheidsdiploma. (3) 

Kort vóór W.O.I werd aldus begonnen aan verscheidene katholieke 

onderwijsinstellingen voor meisjes, met een klassieke humaniora

opleiding. 



':J I • 

Door het organiek reglement van 31 augustus 1887, uitgevaardigd 

onder het katholiek bewind van minister Beernaert (4), werd de 

basis gelegd voor de structuur van de humaniora-opleiding zoals 

die gedurende de periode 1930-1945, gold. Deze structuur zag er 

als volgt uit: 

- de oude humaniora die uit twee afdelingen bestond: de Grieks-

Latijnse afdeling met de nadruk op de literaire vakken en de 

Latijnse afdeling met de nadruk op de wetenschappelijke vakken. 

- de moderne humaniora die eveneens in twee afdelingen gesplitst 

werd: de wetenschappelijke sectie en de handels-industriële 

sectie. Deze afdeling poogde leerlingen een opleiding te schen

ken, die beantwoordde aan de snel evoluerende maatschappij. 

De minieme wijzigingen, aangebracht aan deze structuur door de 

reglementen van 31 augustus 1897 en 24 september 1924 (5), wer

den ongedaan gemaakt door het organieke reglement van 1 mei 1928: 

voortaan werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de oude 

humaniora (met een Grieks-Latijnse en een Latijns-wiskundige afde

ling) en de nieuwe humaniora (met een wetenschappelijke en een 

handelsafdeling) . (6) 

In verband met de toelatingsvoorwaarden tot universitaire studies 

eiste de wet van 10 april 1890 dat de student in het bezit was 

van een gehomologeerd diploma van volledig middelbaar onderwijs 

en een bekwaamheidsgetuigschrift. 

Tot in 1946 (7) bleef de oude humaniora omzeggens de enige recht

streekse toegangsweg tot universitaire studies. Een aantal achter

poortjes bleven evenwel open (8): 

- De centrale examencommissie te Brussel. Wie om een of andere 

reden zijn middelbare studies niet voltooid had, kon via deze 

weg toch toegang krijgen tot de universiteit. De commissie on

dervroeg de studenten over zes jaar stof en de proef heette 

zwaar te zijn.' 

- Aan de toegevoegde scholen: het Hoger Instituut voor Lichame

lijke Opvoeding (aan de faculteit Geneeskunde), het Hoger Insti

tuut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (aan de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte) en de Hogere School voor Handels- en 
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Economische Wetenschappen (aan de Rechtsfaculteit) , konden 

de leerlingen een toelatingsproef afleggen die hen de kans 

bood, zonder een klassieke vooropleiding, toch deze univer

sitaire studies aan te vatten. (9) 

- Het toelatingsexamen tot de wettelijke graad van burgerlijk 

ingenieur bood de kans om toegelaten te worden tot de studies 

in de wis- en natuurkunde. 

Het was dan ook in deze richtingen dat studenten met een diplo

ma van middelbaar onderwijs, afdeling moderne humaniora, te si

tueren waren (zie verder) . 

Een ander belangrijk aspect aangaande het middelbaar onderwijs, 

was de langzame vernederlandsing ervan in Vlaanderen. 

Op 15 juni 1883 werd voor de eerste maal een wet ondertekend 

met betrekking tot de bevordering van het gebruik van het Neder

lands in de middelbare staatsscholen. Deze beperkte maatregelen 

werden uiterst zwak toegepast. (10) 

Pas op 12 mei 1910 kende bovenstaande wet enige uitbreiding: 

voortaan werd de uitreiking van het bekwaamheidsdiploma af

hankelijk gemaakt van de kennis van het Nederlands. Vrije- en 

rijksscholen werden op dezelfde manier behandeld. (11) 

Vanaf 1922 voerden een aantal staatsscholen het Nolf-principe 

in: de leerlingen konden kiezen tussen een Franstalige, een 

Nederlandstalige en een gemengde afdeling. (12) 

De wet van 14 juli 1932 op het taalregime in het lager en middel

baar onderwijs maakte komaf met dit halfslachtige systeem en er

kende het principe 'streektaal is onderwijstaal' . De wet was 

zowel van toepassing op het vrij als op het officiëel onderwijs. 

(13) 

1.2. Het Niet-Universitair Hoger Onderwijs 

Vooral de inrichting van de normaalscholen is hier van belang. 

Heel wat feministen van het eerste uur en een groot aantal van 

de eerste generatie meisjesstudenten waren onderwijzeressen. 

Het was trouwens tot halfweg de 19de eeuw de hoogste vorm van 

onderwijs dat door de vrouw kon genoten worden. (14) 
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Van overheidswege waren het opnieuw de liberalen die inzake 

de organisatie van het lager normaalonderwijs het initiatief 

namen. In 1879 werd bij Koninklijk Besluit aan de Rijkskweek

school van Luik een afzonderlijke afdeling voor vrouwen opge

richt. Andere initiatieven v,olgden snel. (15) 

Het rijksmiddelbaar normaalonderwijs, dat een opleiding tot 

regentes verschafte, werd georganiseerd door het Koninklijk 

Besluit van 28 oktober 1927. Er waren voortaan drie afdelingen: 

een letterkundige, een wetenschappelijke en een afdeling Ger

maanse talen. De studieduur bedroeg telkens twee jaar. (16) 

Een ander belangrijk initiatief inzake onderwijs voor vrouwen 

was de inrichting van hoger handelsonderwijs. Dit gebeurde in 

1898 aan de katholieke instelling O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te 

Eeklo (17), en in 1919 werd te Antwerpen, onder impuls van 

Marie-Elisabeth Belpaire, de Katholieke Vlaamse Hogeschool 

voor Vrouwen opgericht. (18) 

Al deze verwezenlijkingen op het vlak van onderwijs vormden be

langrijke schakels in de bewustwording van de vrou~. Een aan

tal achtten het interessant om, na een diploma aan een hoge

school te hebben behaald, hun kans te wagen aan de R.U.G. (zie 

verder) • 

Via de inschrijvingsbulletins konden wij voor het grootste ge

deelte van de meisjesstudenten achterhalen waar zij middelba

re school liepen. 

Op deze formulieren luidde de vraag: "I. Gesticht welke het ge

tuigschrift van volledige humaniora of voorbereidende proef heeft 

afgeleverd; of 2. dat welk vorig diploma heeft afgeleverd." 

Deze formulering had soms tot gevolg dat de meisjes die nà hun 

middelbare studies een ander diploma behaalden, deze instelling 

noteerden zodat we onwetend bleven in verband met hun humanio

ra-opleiding. Andere vulden niets in. 
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Het werk van A.M. Simon-Van der Meersch over de Gentse meisjes

s tudenten voor 1930 stelde ons in de mogelijkheid om bepaalde 

trends vast te stellen. Enig vergelijkingsmateriaal voor de pe

riode 1930-1945 konden wij evenwel niet achterhalen. 

Wij vonden het belangrijk even s til te staan bij de middelbare 

vooropleiding van onze Gentse meisjesstudenten om volgende re

denen: wij haalden reeds een paar maal aan dat middelbare stu

dies voor vrouwen zeer lange tijd naar het tweede plan werden 

verwezen in vergelijking met het jongensonderricht en precies 

de late uitbouw van deze studies was één van de redenen voor de 

trage doorstroming van vrouwen naar de universiteit. Hoe was 

het gesteld met de generatie meisjes die school liepen in de 

jaren '20 en '30? Welke scholen droegen hun voorkeur weg? 

Zeer benieuwd waren wij ook naar de verhouding tussen de dames 
die naar een staats- of rijksschool geweest waren en de dames 

die een vrije onderwijsinstelling frequenteerden. Vanuit welk 

schoolnet was er de grootste drop-out naar de R.U.G. toe? 

Daarmee verband houdend, achterhaalden we welke meisjes het 

hoogste slagingspercentage aan de universiteit haalden: die 

uit het vrije of die uit het officiële net? 

Het materiaal stelde ons eveneens in staat om in het kort aan

dacht te b e steden aan het aantal meisjesstudenten die een mo

derne of nieuwe humaniora-opleiding genoten hebben. 

We vroegen ons ook af hoe de situatie in het middelbaar meisjes

onderwijs was, op het vlak van het taalregime, en toetsten dat 

aan de mondelinge informatie. Had deze situatie enige invloed 

op de doorstroming naar de ondertussen vernederlandste R.U.G. 

(1930) ? 

Tenslotte richtten we onze aandacht op de vrouwen die reeds 

een diploma van hoger onderwijs behaalden, alvorens zij de stap 

naar de universiteit waagden. Hierbij aansluitend gingen we na 

hoeveel vrouwen van een andere universiteit naar Gent kwamen 

studeren in de periode 1930-1945. 
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3.1. Het cijfermateriaal 

De onderverdeling in staats- en vrije scholen en de benaming 

van de diverse instellingen werd overgenomen uit het Jaarver

slag van de Dienst voor Hogeschoolstatistiek, 1946, pp. 5-15. 

De Belgische scholen; niet in het jaarverslag vermeld, werden 

apart genomen, alsook de middelbare scholen gelegen in het bui

tenland én de scholen die niet verder werden gespecifieerd. 

Hierbij volgt Tabel 1, waarbij telkens het aantal meisjesstu

denten wordt vermeld, afkomstig van deze scholen. 

1: de officiële scholen 

2: de vrije scholen 

3: de Belgische scholen, niet opgenomen in het jaarverslag 

4: de buitenlandse scholen 

5: de scholen zonder verdere specifiëring 
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Koninklijk Atheneum 

Koninklijk Atheneum 

Rijksatheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Koninklijk Atheneum 

Rijksmiddelbare school met 

atheneurnafdeling 

Rijksatheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Rijksatheneumafdeling 

TOTAAL 

Stedelijk Atheneum voor 

meisjes 

Rijksatheneurnafdeling 

Rijksmiddelbare school met 

atheneurnafdeling 

E. Jacqmain Lyceum (stedelijk) 

Rijksatheneumafdeling 

Stedelijk Atheneum voor 

meisjes 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

Rijksmiddelbare school met 

atheneurnafdeling 

E. Max Lyceum (stedelijk) 

A. Diderich Lyceum (stedelijk) 

Rijksatheneumafdeling 

TOTAAL 

aantal meisj e s 

Aalst 

Brugge 

Diest 

Hasselt 

Kortrijk 

Mechelen 

Oostende 

Ronse 

St.-Niklaas 

Tienen 

Visé 

Antwerpen 

Bergen 

Brussel 

Brussel 

Charleroi 

Gent 

Laken 

O.-L.-Vrouw-Waver 

Schaarbeek 

St.-Gilles 

St.-Jans-Molenbeek 

17 

22 

3 

3 

11 

9 

15 

5 

5 

3 

1 

94 

109 

2 

3 

2 

1 

220 

7 

2 

7 

1 

14 

368 



Instituut van de Dames van 

Maria 

Instituut van de Religieuzen 

van het Christelijk Onderwijs 

St.-Lutgardisschool 

Etablissement des Soeurs de 

Notre-Dame 

Dames de l'instruction 

Chrêtienne "Hemelsdaele" 

O.-L.-Vrouw-ten-Doorn 

Instituut der Zusters van 

O.-L.-Vrouw-Nieuwen-Bosch 

Sint-Bavo inrichting 

Institut du Sacré-Coeur et 

de l'Immaculêe Conception 

O.-L.-Vrouw-van-Vlaanderen 

Paridaens Instituut 

Instituut der Ursulinnen 

Instituut van de Heilige 

Familie 

Instituut Heilig Graf 

Institut des Dames de Marie 

TOTAAL 

aantal 

Aalst 

Antwerpen 

Antwerpen 

Berchem 

Brugge 

Eeklo 

Gent 

Gent 

Heverlee 

Kortrijk 

Leuven 

O.-L.-Vrouw-Waver 

Tielt 

Turnhout 

Ukkel 

meisjes 

12 

5 

7 

6 

2 

27 

52 

72 

6 

8 

3 

7 

9 

4 

4 

224 
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St. -Vincentius à paulo 

O . -L ,-Vrouw-Visitatie 

( beroepsschooll 

~arel de Kerchove-Instituut 

(stadsschool) 

St.-Pietersinstituut 

conservatorium 

TOTAAL 

Nederland ---------
Middelbare School 

Stedelijk Gymnasium 

Gertrudis Lyceum 

Koningin Wilhelmina 

(kweekschool) 

St . -Maria Lyceum 

Gymnasium St. Angele 

Lyceum 

Gymnasium 

Andere landen 
--~---------
Baccalauréat 

Baccalauréat 

Braemar Atheneum 

TOTAAL 

Dendermonde 

Gent 

Gent 

Gent 

Ge nt 

Bilthoven 

Den Haag 

Roosendaal 

Rotterdam 

aantal meis jes 

1 

5 

3 

2 

4 

15 

1 

1 

1 

1 

' s Hertogenbosch 1 

Venray 

Zutphen 

Nederland 

Parijs 

Roemenië 

Schotland 

1 

1 

' 1 

1 

1 

1 

11 



Middelbare School 

Lager Middelbaar onderwijs 

Middelbare School 

Beroepsschool 

Lager Middelbaar onderwijs 

Atheneum 

Privaatlessen 

TOTAAL 

.LU!> . 

aantal meisjes 

Antwerpen 

Gent 

Geraardsbergen 

Mechelen 

Wetteren 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

12 
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3.2. Evaluatie 

a. algemeen 

We zijn ingelicht over 724 meisjes in verband met hun middel

bare studies (dit is 78,3 %). 

Onmiddellijk in het oog springend is het grote aantal meisjes

studenten dat middelbare school liep aan het meisjesatheneum 

van Gent. (20) Deze school was voor bijna één derde de spring

plank naar de R.U.G. zodat we gerust kunnen spreken van een 

"kweekschool"-effect, zoals Mevr. Simon-Van der Meersch dit 

reeds opmerkte in haar studie over de eerste generatie meisjes

studenten. De school oefende een grote aantrekkingskracht uit 

in het Gentse en was een belangrijke katalyserende factor in 

de onderwijspolitiek ten aanzien van de vrouw. (21) 

Te Antwerpen bestond een soortgelijk meisjesatheneum met eve

neens een relatief grote uitstraling naar de Gentse universi

teit. Als we het aantal meisjesstudenten die hun humaniora vol

tooid hebben aan één van beide inrichtingen, samentellen, dan 

komen we dicht bij de helft van het totale aantal waarover we 

ingelicht zijn (zie tabel I.l). 

De twee middelbare scholen die de derde en vierde plaats inne

men op de lijst van inrichtingen die hun leerlingen 'uitzonden' 

zijn allebei Gentse scholen en allebei te situeren in het vrije 

net: de inrichting Sint-Bavo en het Instituut der Zusters van 

O.-L.-Vrouw-Nieuwen-Bosch (22) (zie tabel I.2). 

We dienen er toch even op te wijzen dat voor 1930 geen enkele 

vrouw aan de R.U.G. studeerde afkomstig van Sint-Bavo. (23) 

In een relatief korte periode heeft deze school zich dus kun

nen opwerken als dé katholieke instelling te Gent met de groot

ste doorstroming naar de universiteit. 

Als we de niet-Gentse scholen als rekruteringsveld even bekijken, 

dan merken we het grote belang van het meisjesatheneum te Ant

werpen op, waar we hoger reeds op wezen. Het belangrijk aandeel 

meisjesstudenten afkomstig van de Sinjorenstad is daar natuur

lijk een verklaring voor (zie: geografische afkomst van de meis

jesstudenten). We moeten echter wijzen op de monopoliepositie 
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die dit atheneum innam: slechts veertien vrouwen die naar de 

R.U.G. kwamen studeren, volgden hun humaniora in een andere 

Antwerpse school. (24) 

Het instituut O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Eeklo (25) leverde reeds 

v66r 1930 meisjesstudenten af. (26) Ook in de periode 1930-1945 

leverde deze school een aantal meisjes die ufliversitaire stu

dies aanvatten (zie tabel I.2). 

b. de verhouding vrije net- officiële net 

Zeer scherp tekent zich het overwicht af van de middelbare rijks

scholen ten opzichte van de vrije scholen als rekruteringsveld 

voor meisjesstudenten aan de Gentse Rijksuniversiteit: meer dan 

het dubbele had een humaniora-opleiding aan een staatsinstel

ling achter de rug (zie: grafiek 1) . 

Dit grote overwicht is enigszins logisch daar onze Alma Mater 

een universiteit van het rijk is. Vooral voor de meisjes die op 

een aanzienlijke afstand van Gent woonden, zal deze factor 

'Staatsuniversiteit' van belang geweest zijn: diegenen afkomstig 

uit een gelovig milieu konden immers sinds 1920 aan de Katholie

ke Universiteit van Leuven hun studies verder zetten. (27) 

Dit zal trouwens wel een gedeeltelijke verklaring zijn voor de 

relatief sterke ondervertegenwoordiging van meisjes die een mid

delbare opleiding aan een niet in Gent gelegen vrije school ge

noten hebben, ten aanzien van die in een niet in Gent gelegen 

officiële school (zie grafiek 2). We kunnen hierbij ter illus

tratie nog even het voorbeeld van de Antwerpse middelbare vrije 

scholen aanhalen: het hoge scoringscijfer van het meisjesathe

neum in vergelijking met de andere, kathol~eke meisjesinstel

lingen (Instituut van de Religieuzen van het Christelijk Onder

wijs en de St.-Lutgardisschool) zal ongetwijfeld te maken heb

ben met de verdeling Gent/Leuven als 'afzetgebieden' van res

pectievelijk vrijzinnige en gelovige meisjesstudenten (afkom

stig uit Antwerpen) . 

Hoe verklaren we echter de veel grotere doorstroming van het 

Gentse meisjesatheneum in vergelijking met de Gentse katholieke 

scholen? Hier zal de factor 'mentaliteit' een niet onbelangrijke 
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GRAFIEK 1 

SCHOLEN 

A= officieel onderwijs m. & j. 

B= officieel onderwijs meisjes 

c= vrij onderwijs 



GRAFIEK 2 

SCHOLEN 

109. 

A= officieel onderwijs NIET Gent 

B= officieel onderwijs Gent 

C= vrij onderwijs NIET Gent 

0= vrij onderwijs Gent 



110. 

rol gespeeld hebben. Universitaire studies voor vrouwen waren 

in katholieke middens nog geen schering en inslag. Ze wilden 

de vrouw allerminst dom of onwetend houden, maar studies als 

voorbereiding op de toekomstige taak als moeder en huishoud

ster waren beter geschikt (meestal studies van kortere duur). 

(28) Ook het feit dat school lopen aan een katholieke middel

bare school in deze periode nog zeer kostelijk was en bijgevolg 

een elitair publiek aangetrokken werd, kan een verklaring in

houden. 

Het waren eerder 'intellectuele' milieus en een middenklasse 

die het vlugst vertrouwd raakten met de idee van universitai

re studies voor meisjes (zie: sociale afkomst van de meisjes

studenten). Trouwens in de jaren '20 en een stuk van de jaren 

'30 was de voer- en onderwijstaal in de katholieke meisjespen

sionaten, het Frans (29), terwijl er aan het meisjesatheneum 

reeds een sensibiliteit voor de Vlaamse taal aanwezig was (zie 

verder) en de totale vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 

daar veel minder als een remmende factor optrad. 

Al deze aspecten werden aangehaald of beaamd door de mondelinge 

getuigenissen. 

Volgens prof. Gaus waren er in de periode 1914-1940, globaal 

meer meisjes te vinden in het katholieke onderwijs dan in het 

officiële onderwijs, en wel om volgende redenen: 

- het vrije onderwijs was meestal in handen van religieuzen 

- aan deze instellingen werd voornamelijk in het Frans les ge-

geven 

- zij boden een grotere bescherming en beschutting tegen de 

"gevaren van de wereld". (30) 

Hier blijkt dus dat, niettegenstaande er minder meisjes naar 

staatsscholen gingen, zij toch de meerderheid uitmaakten aan 

de R.U.G. We kunnen misschien een zeer voorzichtige conclusie 

naar voren schuiven: de meisjes werden in de staatsscholen meer 

gestimuleerd en meer opgeleid in functie van eventuele universi

taire studies. Als dat zo was, dan leek het ons logisch dat deze 

laatsten betere resultaten behaalden aan de R.U.G. 
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We hebben dat even gekontroleerd aan de hand van onze ge

gevens. Om de resultaten van dit 'mini'-onderzoekje niet te 

beïnvloeden, beperkten we ons tot een vergelijking van de 

resultaten, behaald door meisjes afkomstig uit de Gentse staats

en vrije scholen. 

meisjesatheneum 

Sint-Bavo en 

Nieuwen-Bosch 

Totaal 

220 

124 

geslaagd 

124 

62 

nt-geslaagd 

88 

59 

vrije 11. 

8 

3 

De tegenstelling is wel niet êrg opvallend, maar een verschil 

is er wel degelijk: 58 % van de vrouwelijke studenten afkoms

tig van het meisjesatheneum behaalden een diploma aan de R.U.G. 

terwijl dat voor de leerlingen afkomstig uit de beide katho

lieke scholen maar voor 51,2 % het geval was. 

Vanuit de gesprekken gevoerd met de verschillende dames, kwam 

duidelijk naar voren dat ze allen tevreden waren over hun mid

delbare opleiding. De dames die op de schoolbanken zaten van 

het meisjesatheneum legden daar evenwel veel meer nadruk op dan 

zij die school liepen aan een katholieke school. Deze laatsten 

vertrouwden ons toe dat ze een strenge opleiding genoten hadden 

met een sterke nadruk op discipline en omgangsvormen, terwijl 

de atheneumleerlingen hoog opliepen met de degelijkheid, op 

inhoudelijk vlak, van hun opleiding. 

c. de moderne humaniora 

Van de 724 meisjes waarover we ingelicht zijn in verband met 

hun middelbare studies, weten we voor 691 welke afdeling ze aan 

die middelbare school gevolgd hebben. 

Practisch allemaal, ongeacht welke school of welk net, hebben 

zij een Grieks-Latijnse opleiding genoten . Dat was trouwens tot 

na W.O. II omzeggens de enige voorbereidingsweg naar universi

taire studies (zie hoger) . 

De moderne afdeling daarentegen was erop gericht leerlingen op 

te leiden tot administratieve taken: een job in een bank of een 
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bedrijf. Deze sectie moest beantwoorden aan de noden van een 

snel evoluerende maatschappij. 

Een dame die de nieuwe humaniora-afdeling tijdens haar mid

delbare studies gevolgd had, bevestigde bovenstaande stelling. 

Haar ouders vonden deze richting beter geschikt omdat deze een 

beroepsgerichte opleiding verschafte. 

Enkel omdat ze op de middelbare school schitterende resultaten 

behaalde, kreeg ze de toestemming universitaire studies te be

ginnen. (31) 

En zo waren er, in de periode 1930-1945, 50 meisjes die op de 

middelbare school de moderne humaniora hadden gevolgd en nadien 

hun kans waagden aan de Gentse Rijksuniversiteit (zie tabel 2 a). 

We dienen op te merken dat deze meisjes een beperkte keuzemo

gelijkheid hadden in verband met de richtingen waarin ze konden 

verder studeren (zie hoger). 

Schema 6b toont ons inderdaad dat deze moderne afdeling een zeer 

gerichte opleiding verschafte in tegenstelling tot de algemeen 

vormende klassieke opleiding. Als je de sectie handel gevolgd 

had, kon je praktisch uitsluitend verder studeren in deze branche 

Een beperkt aantal vatte studies aan in de exacte wetenschappen. 

Zij dienden daartoe het toelatingsexamen tot de wettelijke graad 

van ingenieur af te leggen. 

De slagingscijfers bewijzen dat het voor de leerlingen met een 

moderne opleidingsbagage toch moeilijk was om met een kans op 

welslagen dergelijke exact wetenschappelijke studies aan te vat

ten (zie tabel 2b). 

Grafiek 3 toont ons dat we pas naar het einde van de jaren dertig 

en tijdens de oorlog kunnen spreken van een 'doorbraak' met be

trekking tot de doorstroming van niet-klassiek opgeleide stu

denten naar de universiteit. 
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TABEL 2 a 

Moderne afdeling (zandere verdere specifiëring) 24 

Wetenschappelijke afdeling 6 

Handelsafdeling 20 

TABEL 2 b 
aantal vrije 11. nt.-geslaagd geslaagd 

H.S.H.E.W. 23 3 5 15 

Natuurkunde 5 / 4 1 

Wiskunde 8 / 5 3 

Scheikunde 3 / 1 2 

Biologie 1 / 1 / 
Technische Schol. 2 / 1 1 

H. loL.O. 2 / 2 / 
Pol. & Soc. wet. 1 / 1 / 
H. loK.O. 5 3 0 2 

TOTAAL 50 6 20 24 
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GRAFIEK 3 
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d. de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs 

We achten het interessant om aan dit aspect even aandacht te be

steden daar we tijdens ons onderzoek ervaren hebben dat de lang

zame vernederlandsing van het middelbaar onderwijs enige invloed 

uitoefende op de doorstroming naar de universiteit. Vooral om

dat in 1930 de Gentse Rijksuniversiteit totaal vervlaamst werd. 

De periode waarin een groot deel van onze meisjesstudenten school 

liepen (de jaren '20), werd gekenmerkt door een nog steeds diep

geankerde en complete verfransing van het middelbaar onderwijs in 

Vlaanderen. (32) 

Vooral het vrije net dat onder curatele van het episcopaat stond, 

bleef halstarrig weigeren het Frans uit te bannen, hoofdzakelijk 

omdat deze katholieke meisjespensionaten onderwijs verschaften 

aan kinderen uit de hoge burgerij. 

"Als de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs 

voor meisjes zo langzaam verlopen is, dan ligt een voor

name reden in de onwil van de meisjespensionaten zelf, 

die op hun beurt luisterden naar de verlangens van de 

verfranste burgerij". (33) 

De katholieke scholen die op de wet van 1932 op het taalgebruik 

in het middelbaar onderwijs vooruit liepen, zijn op één hand te 

tellen: de St.-Lutgardisschool te Antwerpen, het Heilige-Grafin

stituut in Turnhout, de Heilige Familie in Tielt en het O.-L.

Vrouw-van -Vlaanderen Instituut in Kortrijk. (34) Het betrof in

dividuele initiatieven tegen de wil in van kardinaal Mercier, 

aartsbisschop van Mechelen en primaat van Belgiê tot 1926. (35) 

Zelfs na de taalwet van 1932, die zowel gold voor het officiële 

als voor het vrije net, was er een zekere terughoudendheid te mer

ken vanwege de katholieke instellingen. Schoorvoetend voerden zij 

naast de franstalige afdeling, een nederlandstalige afdeling in. 

Dat 'schoorvoetend' hier niet misplaatst is, lezen we onder ande

re in het jubiliumboek van Nieuwen-Bosch. Pas in 1963 (l) was de 

totale vernederlandsing er een feit. (36) 

In het officiële net was de situatie iets anders. De staatsscholen 

werden verplicht de taalwetten toe te passen. Reeds vanaf 1922 
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bestond in praktisch elke rijksschool een nederlandstalige af

deling. Door de mondelinge getuigenissen zijn we vrij goed inge

licht over de situatie aan het Gentse meisjesatheneum. De meesten 

kozen voor de Vlaamse afdeling en beweerden dat er vanuit deze af

deling een veel grotere doorstroming naar de universiteit plaats

vond. Dit is logisch, als we weten dat de R.U.G. in 1930 totaal 

vernederlandst werd. 

We ontdekten aan dit atheneum zelfs sporen van enig flamingantisme. 

Op het einde van het schooljaar 1929-1930 werd er een afdeling 

van het Algemeen Vlaams Studentenverbond Gewest Gent opgericht: 

'Goedendag'. Deze meisjeskring verenigde de vlaamsgezinde leer

lingen van het atheneum. (37) 

Hun activiteiten waren zeer 'onschuldig': het inrichten van een 

'koekebak', uitstapjes, fietstochten .... Vooruitstrevend waren wel 

hun principes over coëducatie. (38) 

In het schooljaar 1934-1935 stopte de kring haar activiteiten. 

Hun ledenaantal overschreed nooit de 35 en meermaals klaagde het 

bestuur over een povere opkomst bij de activiteiten. (39) 

Alle leden van het bestuur, waarvan de namen vermeld werden in hun 

krantje, vonden wij terug als meisjesstudenten aan de 'R.U.G. (40) 

e. coëducatie aan de middelbare school 

Tenslotte wijzen we nog op het aantal meisjes dat samen met jongens 

op de schoolbanken zat. Zij vormden een groep meisjesstudenten 

die bij de vorige generatie nog totaal afwezig was: pas in 1924 

werd bij Koninklijk Besluit beslist dat meisjes in een beperkt 

aantal tot de athenea werden toegelaten. (41) 

We staan hier aan het prille begin van coëducatie. (42) 

Dat dit een bepaalde mentaliteitsverandering teweeg bracht, staat 

buiten kijf: meisjes die reeds zes jaar samen -met jongens school 

liepen, stonden zeer waarschijnlijk veel meer open voor contact 

met hun mannelijke collega's aan de R.U.G., dan diegenen die zes 

jaar pensionaat hadden gelopen. (43) 

f. factoren die de doorstroming naar de R.U.G. bepaalden 

Om deze vraag te beantwoorden, dienden we ons te baseren op de in-
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terviews. 

Volgens de dames was het reeds een geselekteerd publiek dat de retor i 

ca bereikte. Vooral de financiële situatie van het gezin speelde 

een aanzienlijke rol. Kinderen uit arbeidersmilieus waren in de 

humaniora-afdelingen nog uitzonderingen. Maar ook de zeer gefortu

neerde middens wensten hun dochters niet verder te laten studeren. 

Zij kozen hoofdzakelijk de franstalige afdeling in de middelbare 

school om hoogstens kunstgeschiedenis aan de 'Ecole des Hautes 

Etudes' te Gent aan te vatten. 

Het was dus vooral een middenklasse, een 'intellectuele' burger

rij die hoopte hun dochters een voorbereiding op verdere studies 

te geven. 

Eenmaal de retorica bereikt, gaven de kapaciteiten van de leer

linge de doorslag. Dat aspect speelde meisjes van buiten Gent en 

meisjes uit katholieke scholen echter meer parten. 

De ouders van een meisje die op een aanzienlijke afstand van Gent 

woonden, zullen langer getwijfeld hebben om hun dochter naar de 

universiteit te sturen, dan een Gents gezin. 

Hetzelfde geldt voor meisjes uit een katholiek milieu. Hier echter 

was de nog heersende mentaliteit ten aanzien van hogere studies 

voor vrouwen een belangrijk element (zie hoger en zie ook de stu

die van M. Deneef over de Leuvense meisjesstudenten in de periode 

1920-1940) . 

4.1. Het cijfermateriaal 

Hierna volgt tabel 3 met telkens het aantal meisjesstudenten ver

meld, afkomstig van deze scholen: 

1: Normaalonderwijs 

2: Ander niet-universitair onderwijs 

3 : Universitair onderwijs 



118. 

Officiëel onderwijs 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Stedelijke normaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

TOTAAL 

Vrij onderwijs 

- Normaalschool Zusters O.-L.-V. 

- Normaalschool O.-L.-V.-ten 

Doorn 

- erombeen 

- Technisch Instituut 

- Normaalschool Heilig Hart 

- Normaalschool Ursulinnen 

- Normaalschool der Visitatie 

- Normaalschool Dames H. Familie 

TOTAAL 

Antwerpen 

Brugge 

Brussel 

Diest 

Gent 

Gent 

Hasselt 

Laken 

Berchem 

Eeklo 

Gent 

Gent 

Heverlee 

O.-L.-Vrouw-Waver 

St.-Arnandsberg 

Tielt 

Onbepaald (zonder vermelding van instituut) 

België 

- Hogeschool voor Vrouwen 

- Katholieke Sociale School 

- Provinciale School voor 

Verpleegsters 

- Instituut voor Journalistiek 

- Hogere Nijverheidsschool 

Antwerpen 

Brussel 

Brussel 

Brussel 

Brussel 

5 

14 

7 

1 

2 

9 

1 

1 

40 

4 

I 

1 

4 

2 

2 

4 

4 

22 

7 

2 

I 

1 

1 

1 



- Institut A l ' Avenir 

- Katholiek Hoger Instituut 

voor Pedagogische Wetenschappen 

TOTAAL 

Buitenland 

- Psychologisch en Pedagogisch 

Instituut 

België 

- Rijkshandelshogeschool 

- Handelsschool voor meisjes 

- Sa int-Louis Instituut 

- Vrije universiteit 

- Katholieke Universiteit 

- Rijksuniversiteit 

TOTAAL 

Buitenland 

- Roomskatholieke Universiteit 

- Uni versiteit 

- Sorbonne 

TOTAAL 

Brussel 

Gent 

Tilbur g 

Antwerpen 

Antwerpen 

Brussel 

Brussel 

Leuven 

Luik 

Nijmegen 

Wenen 

Parijs 

1 

3 

10 

1 

• 
3 

1 

11 ,. 
2 

3' 

1 

1 

1 

3 
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aantal vrije leerl. 

Germaanse filologie 3 / 
Wiskunde 1 / 
H.I.K.O. 3 / 
H.I.L.O. 2 / 
H.S.H.E.W. 1 4 

H.I.O. 45 / 
Letteren en Wijsbegeerte / 3 

Geneeskunde / 3 

Wetenschappen / 3 

TOTAAL 55 14 

4.2. Evaluatie 

Ons onderzoek wees uit dat 122 meisjesstudenten reeds aan een 

andere instelling dan de R.U.G. gestudeerd hadden. 

De regentessen en onderwijzeressen vormden de grootste groep 

(50,5%). Ook zij kwamen hoofdzakelijk uit staatsinstellingen 

(zie tabel 3.1). Ongeveer 65% van de gediplomeerde onderwijze

ressen en regentessen hoopten via een licentiaatsdiploma in de 

opvoedkunde hün diploma te valorizeren (zie tabel 4). 

Het Hoger Instituut in de Opvoedkunde (H.I.O.) was een relatief 

recente school, aangehecht aan de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte in 1927. Het doel van het centrum bestond er in de studen

ten een algemeen vormende basis mee te geven, maar het was er voor

al op gericht de beroepsopleiding van onderwijsmensen te verfijnen. 

De voorwaarden ~oor gediplomeerde normalisten waren zeer voordelig: 

zij konden, tot in 1937 de studie afwerken in twee jaar (nà 1937 

verdwenen deze gunstmaatregelen) . 

Voor de afgestudeerden bood het instituut zeer gunstige benoemings

perspectieven, zodat zij op deze manier een stevigere positie in 

de benoemingsstrijd verwierven. (44) 
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De overige normalisten boden zich voor het overgrote deel aan 

als vrije studenten, terwijl slechts 10 het behalen van een vol

waardig aanvullend universiteitsdiploma op het oog hadden 

(zie tabel 4). 

De meisjes met een ander niet-universitair diploma maakten een 

zeer kleine minderheid uit, en het betrof personen afkomstig uit 

zeer diverse instellingen (zie tabel 3.2). 

In de periode 1930-1945 kwamen 42 meisjesstudenten van een ande

re universitaire instelling naar Gent: dit is 27,6% van 122 (zie 

tabel 3.3.). Zeer waarschijnlijk betrof het individuen met een 

persoonlijke reden. (45) 

Besluit 

Middelbaar onderwijs voor meisjes bleef lange tijd het zwakke . " 

zusje van het jongensonderricht. Voor de meisjes met universi

taire ambities was dat een zware handicap. 

Pas na de eerste wereldoorlog werden, zowel in het vrije als 

in het officiële net, ernstige initiatieven genomen om deze si

tuatie te verbeteren. 

De generatie meisjes die vanaf de jaren '20 op de schoolbanken 

zaten, profiteerden duidelijk van de relatief gunstige politiek 

gevoerd ten aanzien van het vrouwenonderricht. 

Onze onderzoeksresultaten wijzen dan ook op een progressieve ver

betering (zowel kwantitatief als kwalitatief) van de middelbare 

vooropleiding van onze meisjesstudenten in vergelijking met de 

vorige generatie (zie:onderzoeksresultaten van A.M. Simon-Van der 

Meersch) . 

Het is onafwendbaar dat deze verruiming van het middelbaar meis

jesonderricht de doorstroming naar de universiteit zal in de hand 

gewerkt hebben. 

Als we echter aan de vooravond van de jaren '30 dit positief ge

luid horen, dan lezen we, en we schrijven het jaar 1946, het vol

gende: 
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"Het middelbaar onderwijs is erop gericht 

'mannen' te vormen in de volste zin van het 

woord". ( 46) 

(zie reeds: inleidend hoofdstuk) 



NOTEN 

(1) M. VERBEKE, Rijksmiddelbaar onderwijs voor meisjes: 

100 jaar geleden een werkelijkheid, pp. 28-53 

(2) K. DE CLERCK, Schets van het Belg isch onderwijsbe

leid in de 19de eeuw, pp. 200-201 

(3) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het 

Belgisch onderwijs, pp. 66-67 

123. 

(4) Na de schoolstrijd voerde het katholiek ministerie 

Beernaert (1884-1894) een verzoeningspolitiek. Door dit 

organiek reglement werd het experiment, ingevoerd "I 

titre d'essai", onder het radicaal liberaal ministerie 

Frêre-Van Humbeeck, tijdens de periode 1878-1884, onge~ 

daan gemaakt. 

T. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, pp. 166-197 

(5) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis ·van het 

Belgisch onderwijs, p. 75 en p. 106 

(6) Ibid., p. 110 

(7) Op 30 augustus 1946 we.rd de bijkomende proei Grieks af

geschaft voor studenten die een wetenschappelijke oplei

ding gevolgd hadden, althans voor die studenten die natuur

of geneeskunde wensten te studeren. 

M. DEPAEPE, De toelatingsvoorwaarden tot de universiteit 

in België, in: Onze Alma Mater, p. 141 

(8) Driejaarlijks verslag van het ministerie van onderwijs 

(1945-1947), pp. 398-400 

(9) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930), p. 29 



(10) In het kort kwam het wetsvoorstel van E. Coremans hier 

op neer: De voorbereidende afdelingen van de rijksmiddel

bare scholen worden in het Nederlands gegeven, specifieke 

terminologie in bepaalde vakken moet tevens in het Neder

lands aangeleerd worden en de talen worden voortaan niet 

meer in het Frans onderwezen. 

K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het 

Belgisch onderwijs, p. 62 

(11) Ibid., pp. 88-90 

(12) Gesprek met M. TERRYN (H.S.H.E.W. 1935-1939), J. SNISSAERT 

(geschiedenis 1936-1940), L. SEVENS (rechten 1931-1936), 

F. GOOSSENS, (geneeskunde 1932-1939) 

150 jaar Ten Doorn Eeklo (1832-1982), pp. 56-59 

(13) T . LUYKX, Op. Cit., pp. 339-340 

(14) D. DEWEERDT, En de Vrouwen?, pp. 37-44 

(15) K. DE CLERCK, Schets van het Belgisch onderwijsbeleid 

in de 19de eeuw, p. 151 

(16) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het 

Belgisch onderwijs, pp. 109-110 

(17) 150 jaar Ten Doorn Eeklo (1832-1982), p. 63 

(18) M. DE LEEBEECK, Vrouwenemancipatie en Vlaamse Beweging, 

in: Ons Erfdeel, pp. 360-361 

(19) Door het Koninklijk Besluit van 24 september 1924 kregen 

de meisjes toegang tot een aantal athenea. 

K. DE CLERCK, Op. Cit., p. 106 



.lL..:J. 

(20) Door het gebrek aan middelbaar onderwijs voor meisjes 

te Gent werd onder impuls van Rosa de Guchtenaere (lid 

van de Société des Femmes Gantoises), en met de finan

ciële steun van enkele liberale families in 1907 gestart 

met een 'Athenée de jeunes filles'. Om het leerlingen

aantal te verzekeren, richtte men naast een klassieke en 

moderne humaniora, tevens een regentessenafdeling in. In 

1911 werd deze laatste overgenomen door de staat en in 1922 

nam de stad de middelbare school over. Op pedagogisch vlak 

hielden de lesgevers en initiatiefnemers er relatief voor

uitstrevende methodes en opvattingen op na. 

L. DEBACKER-DE VLEESCHOUWER, Rijksscholen 'Lyceum' Gent 

(75 jaar) .passim. 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 23-26 

Athenée de jeunes filles et école normale moyenne -

Atheneum voor meisjes en middelbare normale afdeling, 

passim. 

Athenée de jeunes filles et section normale moyenne y 

annexée, pp. 3-5 

(21) Deze belangrijke rol wordt onderlijnd door de enige exacte 

en vergelijkbare cijfergegevens waarover we beschikken in 

verband met de schoolbevolking aan het meisjesatheneum: 

jaar aantal lln. 

meisjesatheneum Gent 1939 327 
1941 317 

Nieuwen Bosch Gent 1933 147 
( zie verder) 1935 187 

1940 179 

We dienen er evenwel op te wijzen dat het meisjesatheneum 

een monopoliepositie bezat terwijl Nieuwen Bosch concur

rentie ondervond van o.a. Sint-Bavo. 

L. DEBACKER-DE VLEESCHOUWER, Op. Cit., p. 38 

175 jaar Nieuwen Bosch (1810-1986), p. 65 
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(22) Nieuwen-Bosch is het oudste nog bestaande katholieke 

meisjesinstituut van Gent. In 1921 richtte zij als een 

van de eerste meisjesinstituten in Oost-Vlaanderen een 

oude-humaniora-afdeling op. 

Het inschrijvingsgeld heette er zeer hoog te zijn, zodat 

lange tijd hoofdzakelijk dochters van een franstalige 

hoge burgerij deze school bezochten. 

175 jaar Nieuwen-Bosch (1810-1986), p. 32 

(23) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 28-31 

(24) St. Lutgardisschool : 1 

Instituut Religieuzen van het Christelijk Onderwijs: 5 

Onbepaalde middelbare school: 1 

(25) In 1832 werd te Eeklo een armenschool ingericht die 

voorzag in kosteloos onderricht voor meisjes. Deze school 

startte in 1942 met een oude humaniora en pas in 1945 

hechtte men er een moderne afdeling aan. In 1922 ver

kreeg deze school de homologatie. 

Belangrijk is dat op 4 oktober 1898 een handelsschool 

werd bijgevoegd die in 1933 overgebracht werd naar Ant

werpen. 

150 jaar ten Doorn Eeklo (1832-1982), passim . 

(26) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 30-31 

(27) M. DENEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen beide oor

logen , (1920-1940), onuitgegeven licentiaatsver

handeling, pp. 19-23 

(28) L. CALLEWAERT, De sterke Vrouw van Vlaanderen, passim. 

(29) B. PATROONS, Een inleidende studie over de Vlaams-natio

nalistische vrouwengroepen (1920-1945), pp. 25-26 



(30) H. GAUS, Kultureel-maatschappelijk leven in België 

(1918-1940), NAGN XIV, pp. 256-284 

(31) Gesprek met M. TERRYN (H.S.H.E.W. 1935-1939) 

(32) B. PATROONS, Op. Cit., pp. 25-26 

(33) R. BOUDENS, Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging, 

p. 248 

(34) M. DE LEEBEECK, Op. Cit., pp. 359-360 

(35) R. BOUDENS, Op. Cit., p. 231 

(36) 175 jaar Nieuwen-Bosch (1810-1986), p. 63 
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(37) M. VAN DOORSELAER, Vrije jeugdbeweging, Volksdansbe

weging en jeugdherbergen in Vlaanderen (1918-

1940), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, I, 

pp. 170-174 

(38) Opkomst, IV, 1931, 2, p. 7 

Opkomst, IV, 1931, 3, p. 6 

Gesprek met M. DECORDlER (Rechten 1931-1936) 

(39) M. VAN DOORSELAER, Op. Cit., p. 170 

(40) Opkomst, IV, 1931, 3, p. 6 

Opkomst, V, 1932, p. 5 

Opkomst, VI, 1933, 1, p. 8 

(41) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Or 

Belgisch onderwijs, p. 106 

(42) Coëdukatie werd pas algemeen doorgevoerd in de rijksscho

len vanaf 1970. 

A. HIMPENS en J. VAN POECKE, Meisjes en onderwijs. Een 
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overzicht van Belgisch onderzoek naar de ongelijk

heid van meisjes in het onderwijs, pp. 34-38 

(43) Een dame vertelde ons dat zij die op school gezeten hadden 

aan een atheneum heel wat 'losser' waren dan de meisjes 

uit een katholieke school. 

Gesprek met G. MOULIN (Romaanse 1936-1940) 

(44) J. VERHEYEN, Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige 

wetenschappen van de R.U.G., pp. 6-12 

(45) Eén dame, die van de K.U.L. naar de R.U.G. kwam, deed 

dat omdat het bekend was dat in Gent, de studenten in de 

tandheelkunde heel wat meer praktijk kregen. 

Gesprek met E. BOEN (tandheelkunde 1931-1940) 

(46) Driejaarlijks verslag Ministerie van Onderwijs (1945-1947), 

p. 163 



129. 

HOOFDSTUK III: De sociale afkomst van de meisjesstudenten 

In het kader van deze verhandeling is het belangrijk te weten 

in welke milieus men langzamerhand vertrouwd raakte met de idee 

van universitaire studies voor meisjes. 

Men moet echter steeds in het oog houden dat vrouwen, tot zelfs 

diep in de jaren zestig een kleine minderheid vormden aan de 

R.U.G. (1) Als uit deze deelstudie zou blijken dat bijvoorbeeld 

van een groot deel van de meisjesstudenten de vader een vrij be

roep uitoefende, dan betekende dat nog niet dat deze milieus 

volledig open stonden om hun dochters in grote getale hogere 

studies te laten aanvatten. Het kan hoogstens beduiden dat in 

deze socio-professionele groep een iets 'grotere gevoeligheid 

bestond om vrouwen een kans te bieden een hogere intellectuele 

vorming te bereiken. 

Het beroep van de vader was voor ons de belangrijkste indica

tor om het milieu waaruit deze vrouwen kwamen te karakterize

ren. Uit de mondelinge bronnen konden we een weinig aanvullen

de informatie loskrijgen. Het archiefmateriaal liet ons toe om 

na te gaan hoeveel studenten een staatsbeurs aanvroegen en hoe

veel er een ontvingen. Daar dit in enig mate als een indicator 

voor het milieu waaruit de studenten afkomstig waren, beschouwd 

kan worden, hebben we nagegaan hoeveel meisjes een dergelijke 

beurs kregen. 

Via de inschrijvingsformulieren konden we slechts zeer beperkt 

het beroep van de vader achterhalen. Pas vanaf het academiejaar 

1944-45 werd in Gent samen met de inschrijving het beroep van de 

vader gevraagd. Zo konden de namen van de meisjes die zich in de 

academiejaren 1941-42, 1942-4~, 1943-44 ingeschreven hadden en 

in 1944-45 een nieuwe inschrijving namen, achterhaald worden 

samen met het beroep van de vader. 

Om deze gegevens aan te vullen, hebben we de Gentse bevolkings

dienst uitgeplozen. Niet alleen diegenen die in Gent geboren wa

ren maar ook voor de meisjes die vanuit een andere stad naar Gent 
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waren komen wonen, hebben we getracht het beroep van hun vader 

te achterhalen. 

Nadien hebben we de bevolkingsdiensten van enkele steden aange

schreven met een relatief groot aantal meisjes onder hun inwo

ners die aan de R.U.G. studeerden: Antwerpen, Aalst, Brussel, 

Gentbrugge, st.-Amandsberg, Ledeberg en Kortrijk. 

Alleen van de bevolkingsdienst van onze hoofdstad hebben we tot 

nu toe nog niets ontvangen. 

Zo kon een lijst met 667 namen samengesteld worden, dus 72,1% 

van het totale aantal, waarvan we min of meer het beroep van de 

vader konden vaststellen. 

Met 'min of meer' willen we aanduiden dat we er ons terdege van 

bewust zijn dat elke administratie fouten maakt. De registers van 

de bevolkingsdiensten worden in de eerste plaats bijgehouden om 

adreswijzigingen van de bewoners van een stad te noteren. Het 

beroep van de ingeschreven personen geldt eerder als bijkomende 

informatie en wordt dus niet met dezelfde nauwgezetheid geno

teerd. Zo kon uit de vermelding 'empl.' moeilijk uitgemaakt wor

den of het hier gaat om het hoofd van een bepaalde dienst of een 

klasseerder, een opsteller. 

Bij de beroepen, achterhaald via de inschrijvingsformulieren, 

die door de studenten zelf werden ingevuld, kan men de bedenking 

maken dat in geval van belangrijke functies (functies die gewoon 

'bediende' of 'ambtenaar' overstijgen) de meisjes dit wel zullen 

vermeld hebben. 

Om de sociale afkomst van de meisjesstudenten overzichtelijk te 

stellen, hebben we volgende classificatie doorgevoerd (2): 

(1) Arbeiders (geschoold en ongeschoold) 

(2) Landbouwers 

(3) Ambachtelijke beroepen (bakker, slager, diamantslijper, 

uurwerkmaker, ... ) 

(4) Lage ambtenaren (treinwachter, bankbediende, ontvanger der 

belastingen, ... ) 



(5) Ambtenaren van een middenklasse (stationschef, bureel

overste, gemeentesecretaris, ... ) 

(6) Handelaars, handelsvertegenwoordigers (kolenhandelaar, 

bierhandelaar, koperhandelaar, ... ) 

(7) Militairen 

(8) Onderwijzers en regenten 

(9) Licentiaten (ook schooldirecteurs) 
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(10) Hogere ambtenaren (bankdirecteurs, inspecteurs, volksver-

tegenwoordiger, ... ) 

(11) Professoren 

(12) Ingenieurs, architecten, (tekenaar, aannemer) 

(13) Vrije beroepen (apotheker, geneesheer, chirurg, veearts, 

tandarts, advocaat, notaris) 

(14) Industriëlen, nijveraars 

(15) Zonder beroep (eigenaars, renteniers) 

(16) Allerlei en artistieke beroepen (kunstenaars, masseur, 

journalist, ... ) 

(17) Overleden, gepensioneerd, onbekend 

Opmerkingen bij deze classificatie: 

- de bedienden zonder verdere bepaling werden bij de lage ambte

naren gerekend; 

- we konden de onderwijzers en regenten bij de middenklasse van 

ambtenaren geplaatst hebben en de professoren en licentiaten 

bij de hoge ambtenaren, maar we deden dit niet omdat deze be

roepen een typisch intellectuele burgerij vertegenwoordigen. 

Het leek ons interessant deze apart te nemen. 

- die 'allerlei' bundelt de beroepen die eenmalig voorkwamen en 

bij geen enkele andere categorie te plaatsen waren; 

- bij de overleden of gepensioneerde personen vermelden we diege

ne die door de bevolkingsdiensten als onvindbaar werden aange

duid. 

I~~~!_!: Q~_~Q~!~!~_~f~Q~~t_Y~~_è~_~~!§i~~~t~è~~t~~L_Y~!~~~!~ 

~y~!_~~_Y~~§~b!!!~~~~_E~~b~!~9~~_J~~~Q:!~~~) 

Als eenheid werd hier genomen, de meisjes die zich in het eerste 
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jaar voor deze of gene richting een inschrijving namen. 

Alleen als ze na het eerste jaar een andere richting kozen en ze 

in die richting hun einddiploma behaalden, werd deze laatste aan

duiding genomen. 

De meisjes die voortijdig stopten in de kandidaturen 'Weten

schappen en Geneeskunde' werden apart geplaatst daar het in dat 

geval niet duidelijk was welke specialisatie ze zouden zijn uit

gegaan indien ze wel slaagden. 

De kandidaturen rechten behoorden in deze periode tot de facul

teit Letteren en Wijsbegeerte doch voor de duidelijkheid plaat

sten we die bij de eigenlijke faculteit rechten. 

Het was niet mogelijk om de sociale afkomst van de meisjesstu

denten voor te stellen per academiejaar, daar we in grotere ma

te gelnformeerd zijn over de professie van de vader wiens doch

ter zich aan de R.U.G. kwam inschrijven vanaf het academiejaar 

1941-1942. (zie hoger). 

Als we eerst even de totaalcijfers analyseren, dan valt onmiddel

lijk het lage percentage van meisjes afkomstig uit de laagste 

inkomensklasse (landbouwers en arbeiders) op. 

Een verklaring ligt voor de hand. Zij waren weinig bereid om te 

investeren in hogere scolarisatie doordat studiekosten zwaar door

wogen op het gezinsbudget. Vooral voor meisjes werd dit als geld

verspilling ervaren. Immers, meisjes laten studeren om na het 

verwerven van hun diploma te trouwen en hun beroep nooit uit te 

oefenen, zou toch pure verkwisting zijn? 

Bovenstaand denkpatroon was reeds aanwezig bij de keuze van hun 

middelbare studies. Bescheiden milieus waren minder geneigd meis

jes algemeen vormend onderwijs te laten volgen. (3) 

Bij de landbouwers speelde bovendien nog een mentaliteitsfactor 

mee. Typerend voor hen was hun honkvastheid en het denken in 

'kleine afstanden', zodat zij weinig bereid waren hun kinderen en 

vooral hun dochters, in een relatief ver gelegen stad hogere stu

dies te laten aanvatten. (4) 
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Het percentage lage ambtenaren dat een studerende dochter aan 

de universiteit had, dient wel met enig voorbehoud benaderd te 

worden doordat de bedienden zonder enige vermelding in dit cijfer 

(18,6%) ingecalculeerd werden. Ons insziens kunnen deze 'onbe

paalden' echter hoogstens behoord hebben tot een middenklasse van 

ambtenaren en daar deze laatsten meestal gepromoveerde lage be

dienden zijn, behandelen we ze als één groep. 

In vergelijking met de arbeiders en landbouwers maakten de ambte

naren dus een zeer uitgebreide groep uit, alhoewel hun sociale 

status niet zo véél hoger ligt. 

Als we de groep van 'gepensioneerden en onbekenden' terzijde la

ten dan maken de beide groepen ambtenaren, de lage en de midden

klasse, samen 32,4% uit. Dit cijfer kan enigsziens verklaard wor

den doordat ' het 'white-collar' milieu activerend werkte op verder 

studeren. Doorgaans verschilde (verschilt?) de waardengericht

heid van de ambtenaar grondig van die van de arbeider of land

bouwer: het cultureel klimaat was er meestal gunstiger en een di

ploma werd er hoger aangeslagen, ook voor meisjes. 

Hetzelfde gold voor het onderwijzersmilieu. Als we de percentages 

samentellen, van het aantal meisjes van wie vader les gaf {onder

wijzer, regent, licentiaat, professor}, dan komen we aan 20,4%, de 

laatste groep onbekenden niet meegerekend. 

Volgens Dr. Bonte behoort de culturele sfeer tot één van de belang

rijkste milieufactoren die de deelneming aan voortgezet onderwijs 

bevorderen. Een zeer belangrijk element dat deze culturele sfeer 

bepaalt, naast vrienden, familie, de middelbare school, is het sco

larisatiepeil van de vader. {5} 

Als we dat even controleren voor onze vrouwelijke studenten, dan 

had 25,7 % van de vaders een universitair diploma nodig voor de 

uitoefening van z'n beroep. {6} 

Tot dezelfde socio-professionele laag als de ambtenaren en de on

derwijzers of regenten, behoren de handelaars en de zelfstandige 

ambachtslieden {bakker, uurwerkmaker, ... } maar zij waren aan de 

R.U.G. in de periode 1930-1945 zwakker vertegenwoordigd{13 %). 

Waarschijnlijk ging van de eerste groep een sterkere stimulans uit 

naar hun dochters om verder te studeren, dan bij de laatsten, die 
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meer 'geldgericht' en niet zo zeer 'diplomagericht' dachten. 

Dochters met een vader die een vrij beroep uitoefende, waren 

minder talrijk aanwezig dan we op het eerste zicht zouden ver

wachten (4,3 %). De oorzaak daarvoor is moeilijk te vinden. 

Globaal gezien waren er in deze periode nog practisch geen meis

jes uit de laagste inkomensklasse (7) die aan de R.U.G. stu

deerden, slechts 1,6 %. 

Vooral in de middenklasse (8) was er, ten aanzien van de Vrouw, 

een onderwijsgerichte mentaliteit aanwezig (62,5 %) . 

De hogere burgerij (9) was relatief minder 'gewonnen' voor de 

idee van hogere studies voor de vrouw. Zij vertegenwoordigden 

35,7 %. 

Het verschil tussen beide laatste groepen lag waarschijnlijk in 

de mentaliteit. 

Voor de middenklasse was het belangrijk dat men op eigen benen kor 

staan, ook de vrouwen. Deze klasse had niet het fortuin om hun 

kinderen een onbezorgde toekomst te verzekeren. I-n hogere kringen 

daarentegen heerste nog een bepaalde opvatting dat een vrouw 

voorbestemd was om de kinderen op te 'voeden en een goede echtge

note te worden. 

Studeren om later een beroep te kunnen uitoefenen hield voor deze 

klasse nog vaak een degradatie in. 

Onze mondelinge bronnen bevestigen bovenstaande. Een vrouw van 

wie beide ouders onderwijzers waren, stelden het zeer op prlJs 

dat hun dochter aan de universiteit studeerde. Zij wilden dat 

zij meer bereikte dan zij zelf. Zo ook de dochter van een be

diende. Aan de universiteit studeren hield een statusverhoging 

in. (10) Een andere dame, verloofd met een medestudent afkomstig 

uit de hoge burgerij, vertelde ons dat het milieu van haar aan

staande echtgenoot het niet erg op prijs stelde dat zij haar di

ploma in de rechten wilde behalen. In universitaire studies voor 

een vrouw zag deze klasse veelal een uiting van progressisme dat 

niet paste in het sociaal aanvaarde gedragspatroon. Deze dame be

weerde nog dat de vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 niet 

goed onthaald werd in deze hoge kringen. (11) Misschien lag ook 
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daar een gedeeltelijke verklaring voor de relatief lagere deel

neming van vrouwen aan universitaire studies afkomstig uit de 

hoge burgerij. 

Doch als we echter de studie van A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH (12) 

er op na slaan, dan merken we dat er eigenlijk géén evolutie 

plaatsvond. De verhoudingen waren ei zo na dezelfde en van enige 

democratizeringstendenzen in vergelijking met de periode v66r 

1930 was in elk geval geen sprake! 

De toename van het aantal vrouwelijke studenten in het algemeen 

was alvast niet te wijten .aan een ruimere deelname van de meisjes 

uit de lage klaasen aan universitair onderwijs. 

Trouwens, uit een aantal studies blijkt dat meisjes afkomstig 

waren uit sociaal-economisch beter gesitueerde kringen dan 

jongens. De relatieve spreiding van studenten naar de positie 

van het milieu van herkomst op de maatschappelijke ladder, lie

pen vrij sterk uiteen tussen jongens en meisjes in het laagste 

beroepsmilieu en in de hogere milieus. (13) 

Het had ons te ver geleid om dat voor deze periode te bewijzen, 

maar een studie van C. Leplae wees uit dat voor het academie

jaar 1930-31 13% van de jongens die zich inschreven aan de K.U.L. 

zonen waren van arbeiders en landbouwers. Bij de jongens was er 

tevens een meer evenredige verdeling over de ve~schillende be

roepen. (14) 

We stellen dus vast dat de vrouwelijke studenten te Gent hoofd

zakelijk gerekruteerd werden uit een intellectuele middenklasse. 

Het leek ons evenwel interessant om na te gaan of er ook een ver

band bestond tussen het beroep van de vader en de keuze van een 

bepaalde studierichting. 

De laagste klasse was te weinig vertegenwoordigd om van een voor

keur te kunnen spreken. 

Eén derde van de dochters van ambtenaren (lage én m~ddenklasse) 

studeerden filologie en geschiedenis, 20 % studeerde geneeskunde 

en farmacie en één tiende ving rechtenstudies aan. 

In het onderwijzersmilieu was het farmacie die de voorkeur weg

droeg boven de filologische richtingen, terwijl de dochters van 
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wie de vader een vrij beroep uitoefende hoofdzakelijk in het 

spoor van hun vader traden ( 4 op 5 dochters van apothekers 

studeerden farmacie, terwijl rechtenstudies voor de helft van 

de dochters van een advocaat de voorkeur wegdroegen) . 

Algemeen waren er in de rechten en de geneeskunde méér meisjes 

uit de hogere kringen dan in de andere richtingen (dit zijn 

trouwens de studies die een hogere sociale waardering genieten) . 

Meisjesstudenten afkomstig uit een middenklasse waren sterker 

vertegenwoordigd in de farmacie en de filologische richtingen 

(én geschiedenis) . 

De exact wetenschappelijke richtingen werden het drukst bezocht 

door een lagere burgerij, terwijl er in de kunstgeschiedenis, 

relatief beschouwd, veel meisjes zaten uit de hoge burgerij 

( dit werd bevestigd door enkele getuigenissen: kunstgeschie

denis was een modeverschijnsel in hogere kringen) . 

Nog twee opmerkingen 'in de marge': de eerste vrouw die studies 

in de filosofische wetenschappen aanvatte aan de R.U.G. was de 

dochter van een journalist, de vrouw die voor het eerst een di

ploma in de Politieke en Sociale Wetenschappen behaalde, was de 

dochter van de conservator van het folkloremuseum te Antwerpen. 

4.1. Inleiding 

Via de bevolkingsdienst was het mogelijk om de naam en het 

beroep van de moeder van onze universiteitsstudentes te achter

halen. 

In verband met het beroep van de moeder als indicator voor het 

sociaal milieu in het algemeen werd echter nog uitermate weinig 

onderzoek verricht. Een gefundeerde en diepgaande evaluatie 

was hier dan ook zeer moeilijk. 

We herleidden onze opzoekingen daarom tot de vorm van een steek

proef en enkel in de Gentse bevolkingsdienst hebben we de naam 

en eventueel het beroep van de betrokkenen opgespoord. 
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4.2. Tabel 2 

- onbekend 198 (alléén de naam werd vermeld) 

- huisvrouw 101 

- lerares/onderwijzeres 13 

- schoolinspectrice 1 

- bestuurster van een 1 

kostschool 

- winkelierster 

- kleermaakster 

- journaliste 

TOTAAL 

4.3. Evaluatie 

6 

3 

2 

325 

De resultaten van deze steekproef kunnen dus erg matig én één

duidend genoemd worden. 

Over ongeveer twee derde zijn we onwetend in verband met het 

beroep van deze vrouwen. Waarschijnlijk ging het om huisvrouwen 

die 'zonder beroep' werden beschouwd. 

Als we deze groep ter zijde latenJdan nog kunnen we spreken van 

een overgrote meerderheid moeders die niet uit werken gingen. 

De Gentse studenten van wie hun moeder een beroep uitoefende 

vormden uitzonderingen. 

Ook in de interviews lieten we dit aspect even aan bod komen 

en deze dames bevestigden door hun uitlatingen bovenstaand beeld. 

5.1. Inleiding 

In de ingekomen en uitgaande briefwisseling van de rectoraats

diensten konden we nagaan aan hoeveel studenten en aan wie staats

studiebeurzen werden toegekend. 
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De informatie over de stadsbeurzen was zo onvolledi0 en frag

mentarisch, dat we hier enkel de staatsbeurzen behandelen. (15) 

De uitreiking van universitaire beurzen werd voor het eerst gere

geld door de wet van 10 april 1890 die vervangen werd door die 

van 30 april 1921. (16) 

In de wet van 1929 op het toekennen der academische graden en 

het programma der universitaire examens werden opnieuw een aan

tal artikels gewijd aan de 'aanmoedigingsmiddelen' . Artikel 45 

bepaalde dat 200 beurzen jaarlijks door de regering konden worden 

verleend aan 'minvermogende Belgen die hogere studieën willen 

voltrekken en het bewijs hebben gegeven van een bekwaamheid wel

ke behoorlijk vastgesteld werd ten gevolge van een wedstrijd 

waarvan de voorwaarden door de regering worden geregeld.' (17) 

Verder bep~alde dit artikel nog dat " bij gelijke verdienste 

de beurzen bij voorkeur werden toegekend: 

1. aan diegenen welke universitaire studieën aangevangen 

hebben en wegens financiële tegenslagen in de onmoge

lijkheid verkeren om ze voort te zetten; 

2. aan de strijders, de weggevoerden en slachtoffers van 

den oorlog, alsmede aan hun kinderen; 

3. aan de studenten die behoren tot een gezin met ten min

ste vier kinderen." (18) 

Helemaal anders dan nu, werden staatsbeurzen dus toen verdeeld 

volgens een schiftingssysteem. Een kandidaat-beursstudent(e) 

moest eerst zijn/haar intellectuele capaciteiten bewijzen voor

aleer hij/zij aanspraak kon maken op een dergelijke geldelijke 

steun. 

Voor de hogerejaarstudenten werd het bekomen van een beurs af

hankelijk gemaakt van het behalen van een graad in de voorafgaan

de proef. 

Toen in 1954 het Nationaal Studiefonds tot stand kwam werd de 

schiftingsproef, iets later herleid tot een maturiteitsproef 

voor de eerstejaarsstudenten afgeschaft vanaf het academiejaar 

1957-1958, terwijl sinds het academiejaar 1958-1959 de vereiste 

graad voor studenten van het tweede en volgende jaren afgeschaft 

werd. (19) 
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Deze studietoelagen zouden de toegang tot het hoger onderwijs 

voor de lagere sociale klassen in de hand werken, alhoewel 

men weet dat deze eerst en vooral bijgedragen hebben om de fi

nanciële last van de universitaire studie te verlichten, voor 

die bevolkingslagen waarvan de kinderen reeds in ruime mate deel

namen aan hoger onderwijs. (20) 

Nog een verschil met de huidige regeling is het feit dat de beur

zen moesten terugbetaald worden, zoals artikel 45 van de wet 

van 1929 nog bepaalde, 

"wie een beurs aanvaardt, verbindt zich op 

zijn erewoord het bedrag ervan aan den staat 

terug te betalen." (21) 

5.2. Probleemstelling 

Het leek ons interessant om na te gaan in welke mate de meisjes

studenten deze beurzen aanvroegen en al dan niet kregen. 

Men kan zich hierbij vooraf de volgende twee zaken afvragen: 

- Hoe is de verhouding beursgerechtigde meisjesjbeursgerechtig

de jongens? 

Is deze verhouding te verklaren doordat de meisjes uit een 

hogere of lagere sociale groep kwamen? 

- Kan men spreken van een bewuste ontmoedigingspolitiek van 

hogerhand in verband met het toekennen van beurzen aan meis

jesstudenten? 

Voor de academiejaren 1930-31 en 1931-32 bedroeg zo'n staatsbeurs 

2.500 fr. Door het feit dat voor het academiejaar '32-'33 een 

kleiner bedrag voorzien was, opteerde het ministerie van kunsten 

en wetenschappen om het aantal te verdelen beurzen te behouden 

maar het bedrag van één beurs tot 1.600 fr. te verminderen. Dit 

bleef zo tot en met het academiejaar1941-42. Doordat de univer

siteit van Brussel kort na het uitbreken van de oorlog gesloten 

werd, besloot de overheid dat de beurzen die anders ter beschik

king van deze universiteit gesteld werden, verdeeld moesten wor

den over de overige universiteiten. Een staatsbeurs bedroeg dus 
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totaal aanvra2en toekennen aanvraSien toekennen 

beurzen jonSiens jon2ens meisjes meisjes 

1930-31 47 50 " 1 1 

1931-32 52 54 5 1 1 1 

1932-33 50 77 48 4 2 

1933-34 51 70 4' 3 2 

1934-35 50 OS 48 7 2 

1935-36 48 5. " 3 2 

1936-37 50 56 47 8 3 

1937-38 " 40 40 6 6 

1938-39 50 53 45 6 5 

1939-40 50 66 47 4 3 

1940-41 50 100 44 18 6 

1941-42 50 100 44 11 6 

19 42-43 67 87 60 7 7 

1943-44 67 63 63 4 4 

1944-45 50 50 45 5 5 

1945-46 40 42 38 2 2 
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tot het einde van w.o. Ir 3.000 fr. en in plaats van 50 werden 

er 67 toegekend aan de Gentse studenten. Voor de academiejaren 

1944-45 en 1945-46 werd het bedrag van 3.000 fr. behouden, maar 

het aantal werd respectievelijk op 50 en op 40 gebracht. (22) 

5.3. Evaluatie 

Wij beschikten niet over enig ander materiaal, noch over de no

dige lectuur om een grondige bespreking van deze tabel mogelijk 

te maken. Het is pas vanaf de oprichting van het Nationaal Stu

diefonds in 1954 dat men aandacht is beginnen schenken aan dit 

specifiek onderwerp. 

Vanaf de jaren 'sa groeide het besef dat universitaire studies 

toegankelijk moesten gemaakt worden voor bredere lagen van de 

bevolking. De oprichting van dergelijk fonds werd dus noodza

kelijk geacht. 

"Door op ruime schaal financiële hulp ter beschik

king te stellen van alle begaafde jongeren - en 

niet meer uitsluitend van de zo moeilijk aan te 

wijzen 'meestbegaafden' - werd éên der meest essen

tiële voorwaarden vervuld tot een ruime activering 

van alle talenten van de natie." (23) 

Niet enkel het verwezenlijken van gelijke kansen voor alle so

ciale lagen van de bevolking lag in de bedoeling van het studie

fonds, maar evenzeer voor beide geslachten gelijke mogelijkheden 

tot deelname aan hogere studies bieden, was één van de hoofdbe

trachtingen. (24) 

Maar zoals wij reeds vermeldden werd dit democratiseringsproces 

pas in gang gezet vanaf de jaren vijftig. In de periode 1930-

1945 was er weinig sprake van deelname van de lage bevolkings

klassen aan het universitair onderwijs (zie hoger). 

Door het systeem van toekenning, het beperkte aantal en het terug

betalingsprincipe van de staatsbeurzen in deze periode, was het 

evident dat dergelijk beurzenstelsel moeilijk kon leiden tot e

nige democratisering. Dit gold zowel voor jongens- als voor meis

jesstudenten. 
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Als men echter tabel 3 bekijkt dan valt het toch op dat uitzon

derlijk weinig meisjes dergelijke beurs ontvingen. 

De discrepantie tussen het totaal aantal beurzen die werden 

toegewezen en het aantal meisjes dat een staatsbeurs kreeg, was 

natuurlijk te wijten aan het feit dat er veel minder meisjes 

studeerden. 

Uit een aantal publikaties van de universiteit zelf en uit boven

staand punt blijkt evenwel dat meisjes op elk socio-professio

neel niveau uit sociaal beter gesitueerde milieus afkomstig wa

ren (dit blijkt nu nog altijd zo te zijn) dan jongens. (25) 

Dit zou dus een bijkomende reden kunnen zijn waarom meisjes

studenten zo weinig beurzen ontvingen. 

Het verschil tussen de aanvragen tot het bekomen van een beurs 

door mei~jes en diegenen die er effectief ~~n toegewezen kregen, 

was naar onze mening té klein om van een discriminatie of een 

bewuste ontmoedigingspolitiek te kunnen spreken. Men zou zelfs 

kunnen beweren dat in het overgrote geval de verhouding tussen 

een beurs aanvragen en er een ontvangen, gunstiger was voor meis

jes. Enkel de academiejaren 1934-1935 en 1936-1937 vormden hier

bij belangrijke uitzonderingen. 

Volgens ons was deze gunstige verhouding te wijten aan het feit 

dat meisjes, als ze de kans kregen om verder te studeren, ze die 

kans wilden waar maken en zo probeerden een goede beurt te ma

ken bij de schiftingsproeven die verbonden waren aan het toeken

nen van de staatsbeurzen. 

Als laatste opmerking nog dit: in de hier bestudeerde periode 

waren de vaders van deze beursgenietende meisjesstudenten hoofd

zakelijk bedienden. Enkelen waren onderwijzer, één was kunste

naar en de rest was gepensioneerd of overleden. 

6. Besluit 

Studeren was in de periode 1930-1945 nog in hoofdzaak voorbe

houden aan een intellectuele middenklasse. Dat werd aangetoond 

door het kwantitatieve materiaal én door de getuigenissen. 
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Als we dat vergelijken met het type meisje dat universiteit 

liep te Leuven in de periode 1920-1940 e n te Luik in de periode 

1920-1948, dan merken we dat ook zij in hoofdzaak afkomstig wa

ren uit een middenklasse. 
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NOTEN 

(1) A. BONTE, R.U.G., Profiel van een Vlaamse universiteit, 

pp. 16-28 

L. COETSIER, De evolutie van de studentenbevolking, het 

onderwijzend en wetenschappelijk personeel aan 

de R.U.G., in: Rijksuniversiteit Gent (1817-1967), 

p. 52 

(2) Als vergelijkingspunt was er de studie van: 

C. LEPLAE, Recrutement et mobilité sociale des universi

taires, in: Bulletin de l'institut de Recherches 

Economiques et Sociales, pp. 680-700 

(3) L. COETSIER, Problemen gesteld door de bevolking van uni

versitair en middelbaar onderwijs, p. 14 

zie ook hoger: 'Vooropleiding van de meisjesstudenten' 

(4) A. BONTE, Democratisering van de toegang tot het hoger 

onderwijs, p. 74 

(5) A. BONTE, Op. Cit., pp. 82-85 

(6) De hoge ambtenaren werden eveneens bij deze groep gerekend. 

(7) Tot de laagste klasse rekenden we de arbeiders en de land

bouwers. 

(8) Tot de middenklasse werden gerekend: ambachtelijke beroepen, 

lage en middenklasse ambtenaren, handelaars, militairen, on

derwijzers, regenten en de restgroep (allerlei en artistieke 

beroepen) . 

(9) Tot de hogere klassen rekenden we: licentiaten, hoge ambte

naren, professoren, ingenieurs, de vrije beroepen, de indus

triëlen en de eigenaars en renteniers. 
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(10) Gesprekken met S. DESMET (Germaanse 1940-1944) en H. GILLIS 

(Farmacie 1939-1944). 

(11) Gesprek met L. SEVENS (Rechten 1931-1936) 

(12) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930), pp. 79-82 
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gronden van de democratisering van het universitair 

onderwijs, pp. 19-31 
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(15) A.R.U.G., 4A2/4 en Staatsstudiebeurzen (1940-1946), 4A2/6, 

252/10-11 

A.R.U.G., Ingekomen en uitgaande briefwisseling (1930-1940) 

(16) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het 

Belgisch onderwijs, pp. 66-67 en p. 102 

(17) Wet op het toekennen der Academische graden en het Program

ma der universitaire examens, ministerie van Kunsten en 

Wetenschappen. Uittreksel uit het Staatsblad, 25 mei 1929, 

pp. 61-62 

(18) Wet op het ... , p. 61 

(19) A. BONTE, R.U.G. Profiel ... , p. 22 

(20) A. BONTE, R.U.G. Profiel ... , p. 23 
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Een geografisch rekruteringsprofiel opstellen met betrekking 

tot de meisjes die in de periode 1930-1945 te Gent studeerden, 

biedt een aantal mogelijkheden. 

We kunnen de meisjes groeperen naargelang van de grootte van 

hun geboorteplaats en deze plaatsen rangschikken volgens hun 

stedelijk of landelijk karakter. 

We zijn in de mogelijkheid om te achterhalen hoe groot de uit

straling van de R.U.G. in de Gentse regio zelf was en hoe groot 

daarbuiten, en deze tegenover elkaar afwegen. 

Daarbij aansluitend kunnen we achterhalen hoe de verhouding was 

tussen de verschillende provincies als herkomstgebieden van onze 

meisjesstudenten; nam Oost-Vlaanderen een monopoliepositie in? 

De meisjes met een Belgische nationaliteit, maar geboren in het 

buitenland werden apart geteld. 

De opzet van dit onderzoek komt hoofdzakelijk hier op neer: ver

toont de R.U.G. een geografische concentratie in haar rekru

teringspatroon? En, is er enige invloed te merken van de aard 

van de regio (landelijk of stedelijk, ver van of dicht bij de 

universiteitstad) op het aanvatten van universitaire studies van 

meisjes in de periode 1930-1945? 

Als eenheid namen we de geboortestad die de meisjesstudenten op

gaven bij hun inschrijving aan de R.U.G. We zijn er ons terdege 

van bewust dat dit een lichte vertekening van de resultaten met 

zich meebrengt, daar sommige meisjes op het moment van hun in

schrijving misschien in een andere stad woonden. (1) Op de fiches, 

aanwezig in het rectoraat, werd echter alleen de geboorteplaats 

vermeld, niet de woonplaats. 

Dat wat de meisjesstudenten van Belgische nationaliteit betreft. 
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De vrouwen van vreemde nationaliteit werden apart geteld. We 

vroegen ons af welke de verhouding was tussen het aantal Bel

gische en het aantal vreemde meisjesstudenten. Voor deze groep 

gingen we nog na of er een evolutie plaats vond in hun aanwe

zigheid en welke studies hun voorkeur wegdroegen. 

Wij ondervonden een aantal problemen om deze laatste groep te 

achterhalen. Zoals wij reeds aanstipten in de inleiding bestaat 

er geen enkele aanduiding op de inschrijvingsbulletins in ver

band met het geslacht van de student(e). 

Door het niet vertrouwd zijn met de diverse vreemde talen, 

schiep dat veel meer moeilijkheden voor de meisjesstudenten 

van vreemde origine dan voor de Belgische. In elk geval was het 

voor heel wat Oosters klinkende namen voor ons onmogelijk om 

uit te maken of we met een jongen of met een meisje te maken 

hadden (vb. Pesea, Arcadi, Jevorade ... ). Wij noteerden alle 

twijfelgevallen en klopten aan bij Prof. Vyncke, diensthoofd 

van het seminarie voor Slavistiek. Zorgvuldig selecteerde hij 

de vrouwelijke studenten. Dit procédé herhaalden we voor de an

dere nationaliteiten en gingen naar de desbetreffende diensten 

aan de R.U.G. (Seminarie voor Griekse Taalkunde, Seminarie 

voor Sinologie en Japanologie, Seminarie voor Egyptische Filo

logie) . 

We hielden een zeer klein aantal namen over, maar daarover ver

der meer. 

!~~~!_!: =~krut~=~~~~E=~!~~!_~~~_~~_~~!2~~~~~_~~~~j~~~~~~~~~~~_ 
(1930-1945 ) 

Deze tabel werd opgesteld aan de hand van de Annuaire Statistique 

de la Belgique et de Congo-BeIge (1931), pp. 13-18. 

Hierin wordt een overzicht geboden van alle Belgische steden 

boven de 5.000 inwoners en gerangschikt volgens het aantal in

woners. Apart vermeld worden de studentinnen van Belgische natio-



naliteit, maar in het buitenland geboren. 

1. Steden met 100.000 inwoners en meer 

2. Steden met 100.000 tot 50.000 inwoners 

3. Steden met 50.000 tot 25.000 inwoners 

4. Steden met 25.000 tot 20.000 inwoners 

5. Steden met 20.000 tot 15.000 inwoners 

6. Steden met 15.000 tot 10.000 inwoners 

7. Steden met 10.000 tot 5.000 inwoners 

8. Dorpen met minder dan 5.000 inwoners (+) 

9. Belgische meisjesstudenten geboren in het buitenland 

1. Steden met 100.000 inwoners en meer 

Antwerpen 107 

Brussel 11 

Gent 262 

Schaarbeek 8 

Luik 1 

2. Steden met 100.000 tot 50.000 inwoners 

Anderlecht 

Borgerhout 

Brugge 

Mechelen 

St.-Jans-Molenbeek 

2 

6 

25 

7 
6 

3. Steden met 50.000 tot 25.000 inwoners 

Aalst 

Berchem 

28 

4 

151. 

(+) Door het enorme aantal dorpen en dorpjes, resorterend onder 
deze rubriek, met praktisch altijd 1 individuele studente 
geboren in deze plaats, wordt hier alleen een totaalcijfer 
gegeven. 
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Deurne 1 

Etterbeek 3 

Gilly 1 

Kortrijk 16 

Leuven 4 

Lier 8 

Bergen 1 

Oostende 22 

Roeselare 2 

Seraing 1 

St . -Nik laas 

Doornik 2 

Turnhout 1 

Ukkel 4 

4. Steden met 25 . 000 tot 20 .000 inwoners 

Hasselt 

Lokeren 

Tienen 

Vilvoorde 

Wil rijk. 

2 

8 

6 

1 

1 

5. Steden met 20 . 000 tot 15.000 inwoners 

Boom 2 

Gentbru9ge 15 

Geel 1 

Halle 1 

Ieper 2 

Izegem 1 

St.-runandsberg 28 

St. -Truiden 1 

Watermaal-Bosvoorde 1 

Wetteren 4 
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6. steden met 15.000 tot 10.000 inwoners 
- - - - - - - - - - - - - - -

Oudergem 2 

Beveren 2 

Ekeren 2 

Eeklo 3 

Evere 1 

Geraardsbergen 2 

Hanune 2 

Harelbeke 1 

Heverlee 1 

Koekelberg 1 

Ledeberg 20 

Maldegem 1 

Mortsel 1 

Nie l 4 

Ninove 3 

Poperinge 3 

Roux 1 

Schoten 1 

Temse 4 

Tongeren 3 

Waregem 3 

Wevelgem 1 

Wi llebroek 2 

7. Steden met 10 . 000 tot 5 .000 inwoners 
- - - - - - - - - - - - - -

Berlare 1 

Boechout 1 

Kalmthout 1 

Kapelle ~ 

Edegem 1 

Essen 1 

Putte 2 

Dlest 2 

Ganshoren 1 

Lembeek 1 
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Assebroek , 
Bredene 2 

Knokke 8 

Laulo'e 1 

Lichtervelde 1 

Moorslede 1 

Qostkamp 2 

Veur:'le 5 

Winge ne 1 

Aalter ) 

Asse:'lede 1 

Oudenaarde 9 

Baasrode 1 

Denderleeuw , 
De ndermonde 8 

Deinze 1 

Erem~odegem 1 

Evergem 2 

Herelbeke 5 

Melle 2 

Moer;,eke 1 

Nederbrakel 1 

Zelzate 1 

Sin aai 1 

St. -Gi llis-Waas ) 

Zottegem 2 

Stek ene 1 

Wa arschoot 2 

Gosselies 1 

Leopoldsburg 1 

8. Dorpe n met minder dan 5 .000 inwoners 

11 0 ~eisj esstudenten verdeeld over 85 dorpen. 

9 . Belgische meisjesstudenten geboren in het buitenland 

Nede!'land 10 



Frankrijk 

Belgisch Congo 

Duitsland 

Groot-Britt annië 

Groothertogdom Luxemburg 

Zwitserland 

Java 

U.S.A. 

TOTAAL 

Gent 

Gentse regio 

St.-Amandsberg 

Ledeberg 

Gentbrugge 

Merelbeke 

Evergem 

fo1ar i akerke 

~t. -Denij S-\"lestrem 

Melle 

ZeI zate 

Lovendegem 

Deinze 

l>1oerbeke 

Destelbergen 

Lochristi 

Heusden 

Wondelgem 

Zwijnaarde 

TOTAAL 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

29 

262 

28 

20 

15 

5 

2 

2 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

155 . 

347 (= 38,9% van de Belgische 

meisjesstudenten) 
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±~g~1_1: Q~_E~~E~~~E!~g_Y~~_~~_~~!§i~§§~~~~~~~~: 

!~~~~!!i~_~~_~~~~~!~i~_~~!~~~ 

aantal steden aantal meisjesstud. 

stedelijk 52 542 

20.000 inw.) 

landelijk 83 (20.000 en 120 

10.000 inw. ) 

179 (10.000 en 89 

5.000 inw.) 

? 110 

5.000 inw.) 

TOTAAL 860 

% 

62,9 

13,9 

10,3 

12,8 

100,0 

!~e~!_~: §~QgE~;!§~~~_~~E~Q~~~_y~~_~~_~~~~j~§§~~9~~~~~, 

Y~E~~~!~_QY~E_~~_~~Y~E§~_EEQY~~~~~§_J1~~Q:1~~~L 

aantal % 

Oost-Vlaanderen 471 52,9 

West-Vlaanderen 132 14,8 

Antwerpen 164 18,4 

Limburg 13 1,5 

Brabant 67 7,5 

Henegouwen 9 1,0 

Luik 5 0,6 

Belgische meisjesstudenten 29 3,3 

in het buitenland geboren 

TOTAAL 899 100,0 



Nationaliteit aantal 

Nederlandse 20 

Poolse 3 

Roemeense 1 

Hongaarse 1 

Russische 1 

Franse 1 

Britse 2 

oostenrijkse 2 

Italiaanse 1 

Duitse 2 

TOTAAL 35 

!~e~!_2e: E~~_~2~Q~~!~j~~~l_Q~_~!~~~~_e~!E~~!~~Q§~_~~!§:_ 

j~~§~~9~~~~n_~~E_~~n_~E~~E~_Y~~~!Q!ng_Y~n_9~ 

~~Q~~!~9§~_~~!~j~~_iE~~~~n_~~~~j~~LI_~~E_~QE~~! 

~~nE~!_Y~~~~9~_§t~9~n~~n_~~n_~~_g~Q~g~_~n_~~n_~~ 

~!i~~~n!Y~~~!~~!~_Y~n_~~!~· 
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nieuwe inschrijvin9:en totaal yre'emdelin9:en 

R.U.G. Luik 

1930-31 3 (1) 624 721 

1931-32 4 (1) 515 664 

1932-33 3 (3) 406 603 

1933-34 1 ( 1) 300 458 

1934-35 1 (1 ) 212 379 

1935-36 1 (1) 158 311 

1936-37 5 (3) 115 281 

1937-38 0 (0) 77 263 

1938-39 10 (6) 69 319 

. 1939-40 1 (0) 39 205 

1940-41 1 (0) 27 57 

1941-42 2 (0) 24 69 
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î942-43 

1943-44 

1944-45 

1945-46 

o (0) 

1 (1) 

2 (1) 

o (0) 

25 

15 

22 

? 

47 

/ 
/ 

72 

~~Q§1_~~~ Q§_y~§§~~§_~§!~i§§~~~9§~~§~_y§~~~~1~_QY~~_9~_Y~~= 

~~h!!!~~~~_~!~h~!~g~~_J~E~~t_Y~~~!~~_~~_y~!i~ 

§t~9~~~~~) 

Germaanse 3 / 
Klassieke 1 / 
Letteren en Wijsbegeerte / 4 

H.I.O. 2 / 
H.I.K.O. 3 4 

H.S.H.E.W. 1 2 

Farmacie 2 / 
Natuur- en geneeskunde 4 / 
(kand. ) 

Geneeskunde / 1 

Wetenschappen / 1 

H.I.L.O. 1 / 
Veeartsenijschool / 1 

Landbouwschool 1 / 
Technische Scholen 3 / 
Biologie 1 / 

TOTAAL 22 13 

3. Evaluatie 

3.1. De Belgische meisjesstudenten 

Van de totale populatie Belgische meisjesstudenten aan de R.U.G. 

in de periode 1930-1945 was 29,4 % afkomstig van de stad Gent. 

Dat betekent dat bijna één derde van de meisjesstudenten hogere 

studies volgden in hun eigen stad. Het is moeilijk na te gaan of 
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deze meisjes - indien ze niet in Gent hadden gewoond - ook 

naar de universiteit zouden geweest zijn. De aanwezigheid van 

een universitaire instelling in de buurt zal echter ongetwij

feld meegespeeld hebben bij hun motivatie. (2) 

Deze 'stelling' wordt nog scherper gesteld als we de meisjes, 

afkomstig van de dorpen of steden grenzend aan Gent (=Gentse 

regio) erbij tellen. In dat geval komen we reeds aan 38,9 % 

van de Belgische meisjesstudenten die studeerden aan de R.U.G. 

(zie tabel 2). 

Zeer interessant leek ons de werfkracht van de R.U.G. verdeeld 

naar stedelijk en landelijk milieu te achterhalen (zie tabel 3). 

In 1930 waren er in België 52 steden met meer dan 20.000 inwo

ners. (3) Als we nu de Belgische meisjesstudenten geboren in het 

buitenland even terzijde laten, dan constateren we dat van de 

overige meisjesstudenten 62,9 % afkomstig was uit een stedelijk 

milieu. Daarvan kwam 3/4 uit de vijf grootste steden van België. 

Van de 37 % afkomstig uit een landelijk milieu, waren er slechts 

12,8 % geboren in een "echt" dorp (mind.er dan 5.000 inwoners). 

We moeten hier wijzen op de invloed die deze vrouwen ongetwij

feld zullen ondervonden hebben van het stedelijk milieu via 

hun middelbare studies (zie hoger) . 

Aansluitend bij de uitstraling die de R.U.G. binnen of buiten 

de Gentse regio kende, kunnen we de verhouding tussen de ver

schillende provincies als herkomstgebieden van onze meisjes

studenten achterhalen (zie tabel 4). 

Iets meer dan de helft was afkomstig uit de provi.ncie Oost

Vlaanderen (52,9 %). 

Meer meisjes werden gerekruteerd uit de provincie Antwerpen dan 

uit de provincie West-Vlaanderen. Nochtans grenzen ze allebei 

aan Oost-Vlaanderen en hadden beide geen universitaire instel

ling op hun grondgebied. (4) 

We kunnen hierbij enkele bedenkingen naar voren schuiven: 

- Het cijfermateriaal dat voorbehouden is in verband 'met de 

werfkracht van de R.U.G. in de diverse provincies voor de 

totale studentenpopulatie in de diverse academiejaren, wijst 

in de richting van een negatieve balans ten nadele van Antwerpen. 
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0 00 00 00 00 00 0 0 0 

30-31 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 

% % % % % % % % 

West-Vlaanderen 25,9 22,2 21,1 22,4 23,4 25,1 21,9 23,7 

Antwerpen 5,8 14,9 15,0 15,7 14,3 4,6 14,8 12,9 

Het uitzonderlijk lage percentage, in het academiejaar 1930-

1931, van de rekrutering uit de Antwerpse provincie was vol

gens Prof. Bonte te wijten aan de zeer slechte treinverbinding 

met het grootste deel van deze provincie, terwijl Brussel en 

Leuven veel gemakkelijker te bereiken waren in deze periode. 

(5) Dat zal veranderen in de loop van de jaren '30. (6) 

Als we deze percentages echter uitsplitsen volgens het ge

slacht van de studenten, dan krijgen we een totaal ander beeld. 

(We bezaten geen kwantitatieve gegevens voor de afldere academie 

jaren) . 

West-Vlaanderen Antwerpen 

jon9:ens - meis j es jongens - meis j es 

1938-39 23,6 % 13,3 % 12,8 % 27,7 % 

1939-40 22,9 % 9,2 % 13,2 % 26,1 % 

1940-41 23,8 % 12,0 % 14,4 % 25,1 % 

1941-42 24,7 % 14,3 % 13,6 % 19,7 % 

1942-43 26,6 % 15,5 % 14,0 % 17,9 % 

1943-44 22,9 % 14,0 % 14,4 % 18,1 % 

1944-45 25,3 % 13,9 % 12,8 % 13,6 % 

De percentages werden iedere maal apart berekend: bijv. voor 

het academiejaar 1938-39 waren 23,6 % van het totaal aantal 

Belgische jongens afkomstig uit West-Vlaanderen;" terwijl slecht 

13,3 % van de totale vrouwelijke studentenpopulatie, geboren 

in België, afkomstig was uit deze provincie. 

o • 

00 

gegevens uit A. BONTE, R.U.G. Profiel van een Vlaamse Uni
versiteit, p. 16 

procenten berekend op basis van de gegevens aanwezig in het 
archief: Bevolking en statistieken. A.R.U.G. 4A2/6, 233/10 
en 233/11 
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We merken dus dat de negatieve verhouding van de provincie 

Antwerpen in vergelijking met West-Vlaanderen te wijten was 

aan het veel groter aantal jongens afkomstig uit deze laatste 

provincie. 

Voor de meisjes stellen we precies het omgekeerde vast, wat ook 

te merken is op de overzichtstahel (zie: tabel 4). We moeten 

er wel op wijzen dat naar het einde van de oorlog de percen

tages meisjesstudenten afkomstig uit beide provincies naar 

elkaar toe evolueren, te wijten aan het dalend aantal af

komstig uit Antwerpen en het stabiel blijven van het percenta

ge meisjesstudenten geboren te West-Vlaanderen. 

- De oorzaken voor dit omgekeerde beeld (de mannelijke studen

ten in vergelijking met de vrouwelijke, afkomstig uit beide 

provincies) zijn moeilijk te achterhalen. 

Het is wel mogelijk om enkele veronderstellingen naar voren 

te schuiven: 

- West-Vlaanderen verkeerde in deze periode in een economisch 

nadelige positie in vergelijking met Antwerpen; terwijl de 

meisjesstudenten doorgaans afkomstig waren uit sociaal-eco

nomisch beter gesitueerde kringen dan de jongens (zie verder) . 

- We wezen reeds op de rol van het meisjesatheneurn te Antwerpen 

als 'kweekschool voor meisjesstudenten' (zie hoger) . 

- Het dalend percentage Antwerpenaars naar het einde van de 

oorlog zal waarschijnlijk te maken hebben met het vervagen 

van bovenstaande effecten. 

Meisjes afkomstig uit de overige provincies vormden een minder

heid aan de R.U.G. 

Besluit 

Er zijn dus duidelijke rekruteringstendenzen waar te nemen, met 

andere woorden: er is een samenhang tussen het aanvatten van uni

versitaire studies en de aard van de regio waaruit de vrouwen 

afkomstig waren: 

- 39 % was afkomstig uit Gent en omgeving. Als we dat uitbrei

den tot gans de provincie, dan komen we al aan de helft van de 
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meisjesstudenten. 

- Bijna twee derde was afkomstig uit een stedelijk milieu. 

De R.U.G. vertoonde dus een geografische concentratie in het 

rekruteringspatroon van haar vrouwelijk studentencontingent 

in de periode 1930-1945. 

Ook aan de Katholieke Universiteit van Leuven werd voor de pe

riode 1920-1940 eenzelfde patroon vastgesteld (7): 64,4 % van 

de meisjesstudenten was afkomstig uit een stedelijk milieu 

en meer dan de helft uit de provincie Brabant . Eén op de zes 

meisjesstudenten studeerden in de stad waar ze woonden: Leuven; 

als we echter de meisjes uit het Brusselse erbij nemen dan ko

men we reeds aan 28 %. 

3.2. De buitenlandse meisjesstudenten 

In de periode 1930-1945 namen 35 meisjes met een vreemde natio

naliteit een inschrijving aan de R.U.G., dat betekent 3,8 % van 

het totaal aantal meisjesstudenten die zich in de loop van deze 

periode aanboden aan onze Alma Mater (zie: tabel 5). Van deze 

buitenlandse meisjesstudenten waren er 20 Nederlandse (dit is 

iets minder dan twee derde) en de meisjes van Oosteuropese ori

gine waren met 6 (dat betekent ongeveer één zesde). 

In de periode na w.o. I tot 1930 vormden deze buitenlandse 

meisjes nog 20 % van het totale studentencontingent aan de R.U.G. 

De meesten kwamen uit Oost-Europa (82 %) en trokken weg uit hun 

geboortestreek, vooral om politieke redenen: de Russische revo

lutie, politieke onlusten in verschillende landen met vaak een 

desorganisatie van het onderwijs als gevolg ... 

Deze vrouwen verkozen in bepaalde gevallen België omdat de onder

wijstaal toen nog het Frans was en omdat beroemde professoren 

een magnetisch effect uitoefenden. 

De richtingen waarin zij verkozen te studeren waren voornamelijk 

Geneeskunde en Toegepaste Wetenschappen. (8) 

Om na te gaan of de terugval van de vreemde meisjesstudenten 

bruusk verliep, stelden we tabel 5b op. Deze geeft per academie

jaar het aantal nieuwe vreemde meisjesstudenten die zich aan de 
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R.U.G. inschreven, met een aparte vermelding V~n de Nederlandse 

en van de Oosteuropese vrouwen. 

De terugval gebeurde inderdaad vrij snel, maar vanaf het acade

miejaar 1936-37 steeg hun aantal lichtjes om een 'piek' te be

reiken in het academiejaar 1938-39. Deze relatieve stijging 

was bijna uitsluitend toe te schrijven aan de aanwas van de Ne

derlandse meisjes te Gent. Tijdens de oorlog werd het aantal 

buitenlandse vrouwen omzeggens tot nul herleid. 

Op deze tabel kunnen we tevens constateren dat de internationale 

aanwezigheid van studenten aan de R.U.G. een algemeen verschijn

sel was en niet enkel gold voor de meisjesstudenten. (9) 

Ter vergelijking plaatsten we op deze tabel het aantal vreem

delingen aan de Rijksuniversiteit te Luik in dezelfde periode 

en ook daar stellen we een scherpe daling vast. (10) 

Oorzaken voor de pijlsnelle daling van de aanwezigheid van 

vreemde studenten, zowel jongens als meisjes, te Gent, zijn 

niet ver te zoeken: 

- In 1930 werd de R.U.G. totaal vernederlandst. Alleen de 

Technische Scholen behielden tot 1935 het hybridische taal

stelsel (Nolf-stelsel). (11) 

Voor de vreemdelingen, die meestal het Frans als voertaal 

hanteerden, was dat een flinke opdoffer. 

Door de vernederlandsing zien we trouwens de komst van het 

aantal Nederlanders stijgen (zie verder: de oprichting van 

een Nederlandse Universitaire Club aan de R.U.G. in 1936). 

- Een rapport, opgesteld door rector Fredericq in 1936, onder

zocht de mogelijke oorzaken van het dalend aantal vreemde~ 

lingen in de Technische Scholen. (12) 

Deze oorzaken waren gedeeltelijk toepasselijk voor de algehe

le terugval van deze groep studenten: 

- de wereldcrisis werd als mogelijke oorzaak naar voren ge

schoven; 

- ook het effect van het dalend geboortecijfer tijdens de oor

logsjaren (1914-1918); 

- de grotere controle in de landen zelf. Velen werden verplicht 

een aantal jaren in eigen land te studeren; 
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- specifiek voor de Technische Scholen: een reactie tegen 

de overvloed van aanbod, de afschaffing van het vereen

voudigd toelatingsexamen voor vreemdelingen; de vermeer

dering van het aantal studiejaren; 

- volgens dit rapport is de vernederlandsing van de Tech

nische Scholen vanaf 1935-1936 niet de hoofdoorzaak, daar 

te Luik het aantal vreemdelingen eveneens daalde. 

Tenslotte achterhaalden we in welke studierichtingen de buiten

landse meisjesstudenten geïnteresseerd waren (zie: tabel 5c). 

Meer dan een derde was er niet op uit een universitair diploma 

te behalen en verkoos als vrije studente een aantal cursussen 

te volgen. 

Voor de overigen stellen we ongeveer een evenredige verdeling 

over de diverse richtingen vast met misschien een lichte voor

keur voor de Toegepaste Wetenschappen (geneeskunde, farmacie, 

technische scholen). 

In 1935 studeerde de laatste vrouwelijke buitenlandse ingenieur 

aan de R. U .G. af. (13) 

Besluit 

In vergelijking met het decennium vóór de vernederlandsing, dat 

gekenmerkt was door een sterke toename van het aantal buiten

landse meisjesstudenten, daalde hun aantal echter gestadig nà 

1930. 

Deze dalende tendens in de internationale uitstraling van de R.U.G 

gold zowel voor de vrouwelijke als voor de mannelijke studenten 

en aan de andere Belgische unive.rsi tei ten was eenzelfde fenomeen 

vast te stellen. 
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NOTEN 

(1) We controleerden voor 100 personen waarvan we wel de 

geboorteplaats én het adres op het moment van inschrijving 

kenden en slechts in 6 gevallen verschilden deze twee van 

elkaar. 

(2) Een dame beweerde dat de ouders in veel meer gevallen 

twijfelden hun dochter naar de universiteit te sturen als 

ze niet in een universiteitsstad woonden. Dat bracht im

mers in bepaalde gevallen met zich mee dat de studente op 

kot diende te gaan en in die periode was dat de regel niet; 

en het kostte ook veel meer. 

Gesprek met G. DE BOCK (Rechten 1940-1945) . 

(3) Annuaire statistique de la Belgique et de Congo-BeIge (1931), 

LXI, PP. 13-18. 

(4) De geografische rekruteringstendenzen werden in de jaren 

'. 60 en '70 doorkruist door de inplanting van nieuwe uni

versitaire instellingen in Vlaanderen. 

De universitaire expansiewet van 1965 bepaalde de oprich

ting van nieuwe rijksuniversitaire centra (o.a. te Antwer

pen) en maakte het de Leuvense universiteit mogelijk om uit 

te breiden (o.a. naar Kortrijk) . 

A. BONTE, R.U.G. Profiel van een Vlaamse universiteit, 

pp. 15-~6. 

K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch 

onderwijs, pp. 159-160. 

(5) A. BONTE, Op. Cit., p. 16 

(6) Zoals we reeds aanstipten, was tot 1936 ( oprichting van 

de Dienst voor Hogeschoolstatistiek) het zeer mager gesteld 

met de aanwezigheid van statistisch materiaal in verband 

met de Vlaamse universiteiten. 
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(7) M. DE NEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen beide 

wereldoorlogen, onuitgegeven licentiaatsver

handeling, pp. 87-90 

(8) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930), pp. 63-65. 

E. SPERLING-LEVIN, Toespraak van Mevr. E. Sperling-Levin, 

in: Toespraken bij de opening van de tentoonstel

ling "De eerste generaties meisjesstudenten aan de 

R.U.G., pp. 13-20. 

E. STACHURSKI, Poolse studenten en navorsers aan de univer

siteit te Gent (1856-.1980), in: Vlaams-Poolse 

tijdingen, pp. 121-130. 

(9) Deze gegevens vonden we in een door het rectoraat opgesteld 

mapje. 

(10) M. CAPELLE, Les jeunes filles à l'université de Liègeet 

la carrière des diplomées, pp. 7 

(11) J. BOUCKAERT, G. SANDERS, L. COETSIER, Rijksuniversiteit 

Gent (1817-1967), p. 47 

(12) P. FREDERICQ, De ontvolking der Technische Scholen van de 

Rijksuniversiteit te Gent. In hoever is de vervlaam

sing er verantwoordeliJk voor? 

(13) 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent 

(1835-1985), p. 308 
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HOOFDSTUK V: De universitair gediplomeerden in het beroepsleven 

De meeste meisjes zullen, ook in die periode, universitaire 

studies aangevat hebben met de bedoeling deze met vrucht te 

beëindigen. Heel wat onder hen zijn daar trouwens in geslaagd 

(zie hoger) . 

Wij vroegen ons bijgev.olg af of deze vrouwen hun diploma be

schouwden als een mooi souvenir of als het gezien werd als een 

springplank tot een beroeps loopbaan? 

Het beroep waartoe hun universitair diploma leidde, was een 

belangrijke factor in de keuze van de studierichting. Immers, 

niet alle beroepen werden even geschikt geacht voor een vrouw: 

haar job mocht geen gevaar opleveren voor de aansluiting · 

met haar natuurlijke taak als moeder. Zelfs voor de ongehuwde 

dames waren carrières die de vrouwelijke aard loochenden, nog 

lange tijd uit den boze. 

Een onderwijzersloopbaan bleek dus als beroepskeuze, alles wel 

beschouwd, het best geschikt voor een meisje daar dit volledig 

in harmonie was met de talenten die men haar toeschreef als op

voedster. Om die redenen stonden geen wettelijke bepalingen hen 

in de weg om toegelaten te worden tot onderwijsfuncties (in tegen

stelling tot de vrije beroepen en de overheidsdiensten). (1) 

Vrouwelijke sollicitanten voor een job als lerares aan een mid

delbare meisjesschool hadden over het algemeen niet af te rekenen 

met enige remmende factoren. 

Vooral door de snelle uitbreiding van het hoger middelbaar meis

jesonderricht in de jaren '20 kregen zij ruime tewerkstellings

aanbiedingen Xsommige gaven reeds in het laatste jaar aan de uni

versiteit enige uren les!). (2) 

De stijgende werkloosheid onder de intellectuelen als gevolg van 

de economische crisis in de jaren '30 scheen hun kansen niet ne

gatief te hebben beïnvloed. Uit een rapport opgesteld door de 

'Commissie voor het onderzoek aangaande de overbevolking der uni

versiteiten en de werkloosheid der intellectuelen' bleek dat de 
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mannelijke leerkrachten heel wat zwaarder getroffen werden: door 

hun kleine aantal stonden de vrouwen in een steviger positie. (3) 

De feminisatie van het licentiatencorps was dus in deze periode 

volop aan de gang. 

Een minimum aantal vrouwelijke gediplomeerden opteerde voor een 

onzekere carrière in het universitair onderwijs, maar de weinigen 

die dan toch de weg van het wetenschappelijk onderzoek zijn in

geslagen, hadden het vaak lastiger dan hun mannelijke collega's 

om promotie te maken en kampten met heel wat meer tegenkantingen. 

(4) Een typerend voorbeeld aan de R.U.G.: na het beëindigen van 

haar studies aan de Hogere School voor Handels- en Economische 

Wetenschappen in 1939, diende M. Terryn eerst een paar jaar als 

leerling-assistente te werken, een onderbetaalde functie, alvo

rens ze tot assistente benoemd werd. Haar mannelijke collega's 

dienden deze 'leerschool' practisch nooit te doorlopen. (5) 

De vrije beroepen bleven zeer lang het exclusieve terrein van de 

man. De medische sector werd het eerst opengesteld voor vrouwen 

(gedeeltelijk in 1890), voornamelijk omdat het zorgende element, 

verbonden aan deze beroepen, een typerende karaktertrek was bij 

hen: dit beroep sloot aan bij de traditionele rolopvatting. (6) 

Apotheker, eerder dan arts, was een beroep waar de vrouw vlug ge

assimileerd werd: de accuraatheid, hun ordelijke natuur en vrien

delijkheid maakten van hen toegewijde beroepsmensen die het ver

trouwen van de medische wereld en het publiek voor zich wisten 

te winnen. (7) De afgestudeerde farmaciennes ondervonden zeer wei

nig problemen in de uitoefening van hun beroep. Eén dame beweerde 

dat er op het platteland, waar ze een paar maal optrad als gérante, 

er in de jaren veertig toch nog een lichte terughoudendheid aan

wezig was. (8) 

Uit getuigenissen bleek dat de achterdochtige houding ten aanzien 

van vrouwelijke artsen zeker nog levendig bleef tot na de Tweede 

Wereldoorlog. In 1939 zag een afgestudeerd meisje in de genees-, 

heel- en verloskunde zich verplicht in een kliniek te gaan werken 

omdat ze niet in de mogelijkheid verkeerde een privé-praktijk op 

te bouwen: de patiënten namen haar niet ernstig! (9) 
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Dat was trouwens een veel gekozen oplossing door vrouwelijke 

dokters. Meestal specialiseerden ze zich om in een instelling 

te kunnen werken en zo een regelmatiger leven te leiden dan een 

praktizerende huisarts. (la) Gehuwde vrouwelijke huisartsen waren 

uiterst zeldzaam en zeer moeilijk aanvaard vóór W.O. 11: 

"Een gehuwde vrouw kan naar mijn mening, enkel 

praktijk uitoefenen zo haar man dokter is, in dat 

geval moet zij in haar huishoudelijke taak en 

haar geneeskundig werk evenwicht brengen, dat zij 

voor haar man toch hoofdzakelijk 'vrouw' is en 

geen 'collega' of nog erger 'concurrente'." (11) 

De juridische wereld bleef het langst gesloten voor ·vrouwen. 

Pas in 1922 legde de eerste vrouwelijke advocaat haar eed af in 

Belgiä. (12) Nadien steeg de belangstelling voor dit beroep van

wege meisjes zienderogen. Heel wat onder hen ondervonden echter 

relatief veel problemen om een privé-praktijk uit te bouwen. (13) 

Helemaal moeilijk werd het wanneer vrouwen postuleerden bij de 

magistratuur. (14) 

Met zeer veel enthousiasme verhaalden de gelnterviewde advocates 

hun wedervaren: één onder hen, L. Sevens, was de eerste vrouwelijke 

magistrate te Gent. Zij besefte zeer goed dat de enige reden 

waarom ze benoemd werd, aan de rechtbank van koophandel, een poli

tieke propagandastunt was. (15) 

G. Moulin zag zich verplicht om het beroep van advocaat vaa.rwel 

te zeggen en te solliciteren naar een job in het onderwijs. (16) 

Eensgezind waren zij van mening dat een vrouw relatief goéd:aan

vaard werd in de juridische wereld op voorwaarde dat ze niet ambi

tieus waren, want dan gingen alle poorten dicht. 

Een relatief groot aantal meisjes behaalde een einddiploma aan de 

R.U.G. in de periode 1930-1945. Velen onder hen hadden wel degelijk 

de bedoeling om hun diploma waar te maken en bijgevolg een job te 

zoeken of zich ergens te vestigen als advocaat, apotheker ... 
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Het grote aantal meisjes dat een aggregaatsdiploma behqé\lde, wees' 

in de richting van een grote georiënteerdheid van vrouwelijke stu

denten haar een onderwijsloopbaàn. Zij hadden het relatief ge

makkelijk om benoemd te worden. 

Vrouwen die een vrij beroep uitoefenden, ondervonden meer moei

lijkheden, daar hun functie een zekere uiting van progl;'e!>s;l,sme 

en zelfstandigheid inhield: attitudes die in de jaren dertig en 

veertig nog weinig geappreciëerd werden bij vrouwen. 

Volgens de mondelinge bronnen waren er wel heel wa.t vrouwen die, 

éénmaal gehuwd, hun carriêre stopzetten om zich te wijden aan 

echtgenoot en kinderen. 
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(1) P. DEWIT, Het beroep van lerares in het middelbaar onder

wijs, in: Vorming aan de universiteit, p. 73-86 

M. H. GERONDAL, Le sort de l'enseignante, Ie recyclage de 

la femme universitaire, in: BFDU, 1967, 2, pp. 25-27 
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BESLUIT DEEL I 

In 1945-46 maakten vrouwen nog steeds een kleine minderheid 

uit aan de universiteit Vqn Gent: amper 11,5 % . 

In vergelijking echter met vijftien jaar vroeger (1930-1931) 

was een relatief sterke stijging opgetreden in hun aanwezigheid: 

in 1930-31 maakten zij 4,4 % uit. 

Deze meisjes kozen hoofdzakelijk voor literaire richtingen, 

maar het was de farmacie die in absolute cijfers het grootst 

aantal vrouwen kon aantrekken. 

De helft van de vrouwelijke studenten behaalden hun einddiploma. 

Om deze vrouwen te profileren, achterhaalden we hun geografische 

en sociale afkomst en hun vooropleiding. 

De helft van de meisjesstudenten was afkomstig uit Oost-Vlaan

dereon en twee derde woonde in een stedelijk milieu. Het over

grote deel (65,5 %) stamde uit een middenklasse, waarvan heel 

wat hun middelbare studies aan een atheneum hadden gelopen. 

Ziehier in een notedop het beeld van de vrouwelijke studenten 

aan de R.U.G. in de periode 1930-1945. 
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DEEL 11: 

BEELD VAN DE GENTSE MEISJESSTUDENTEN (1930-1945). 





1 I I • 

Inleiding 

Een onderwerp als 'meisjesstudenten' is uitstekend geschikt 

om niet uitsluitend kwantitatief benaderd te worden. 

Vooral uit de contacten met enkele van de afgestudeerde vrouwen 

uit de periode 1930-1945 groeide het concept om bepaalde as

pecten, die niet genoeg via cijfers tot hun recht kwamen, wat 

nader toe te lichten. 

De bedoeling is vooral om een aantal sfeerschetsende beelden 

te presenteren en de voeling met de reële zijde van dit leven

dige onderwerp niet door het kwantitatieve te laten overweldi

gen (de vrouw achter de cijfers) . 

Eerst besteden we even aandacht aan de motivatie van deze vrou

wen om te gaan studeren in een periode waarin dat nOg aller

minst een gewoonte was. 

Daarna vragen we ons af hoe de jongensstudenten hun vrouwelijke 

collega's benaderden. En welke de houding van de professoren 

ten aanzien van hun vrouwelijke toehoorsters was. 

In hoofdstuk 111 beschouwen we de meisjes als leden van de to

tale studentengemeenschap en proberen we te achterhalen hoe 

goed zij er zich thuisvoelen door drie typische aspecten van 

het universitaire wereldje de verenigingen, de uitgaansmoge

lijkheden en het kotleven) eens nader te bekijken en daarin de 

positie van het vrouwelijke deel van de studentenpopulatie 

te bepalen. 

Tenslotte behandelen we twee kernproblemen van de periode 1930-

45, nl. de vernederlandsing van de R.U.G. in 193Ö en de univer

siteit tijdens de bezetting (1940-1944) in functie van de vrou

welijke houding in deze beide aangelegenheden. 

Twee zaken van bovengenoemde lijst behandelen we relatief uitge

breid, nl. de meisjes in de diverse studentenkringen en hun 

houding tijdens de oorlog, omdat we over beide onderwerpen ar

chiefmateriaal tot onze beschikking hadden en ook omdat het om 

zeer interessante materie gaat. 
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HOOFDSTUK I: De motivatie van de meisjes om te studeren 

Uit het vorig deel leren we dat milieufactoren een zeer belang

rijke rol speelden in het feit of een vrouw al dan niet ging 

studeren. 

Wie beantwoordde aan het profiel, in het eerste deel geschetst, 

maakte sowieso veel meer kans om na de retorica naar de uni

versiteit te gaan. Deze milieufactoren stonden compleet los 

van enige aan- of afwezigheid van de motivatie om te gaan stu

deren. 

Via de gesprekken die wij hadden met enkele afgestudeerde dames 

uit die periode, konden wij echter toch een aantal elementen 

afzonderen die een rol gespeeld hebben in hun beslissing. 

Uit de sociale afkomst van de meisjesstudenten bleek heel duide

lijk dat het de midden- en hogere klasse waren die gevoeliger 

bleken om hun dochters naar de universiteit te sturen. Naast 

het financiële aspect kwam bij velen evenwel de factor 'stimu

lans van hun vader' naar voren. Zij beweerden dat er bij hun va

der een bepaalde progressieve ingesteldheid aanwezig was, die 

veel te maken had met zijn intellectuele vorming, om zijn dochter 

te stimuleren verder te studeren. 

Bij een aantal, vooral onderwijzers en bedienden, wou de vader 

dat zijn dochter iets meer bereikte dan hijzelf. 

Een zeer belangrijke factor waren de resultaten op de middel

bare school. Sommigen mochten enkel verder studeren omdat ze in 

het laatste jaar bij de besten van de klas waren. In die periode 

was het nog zeker niet de gewoonte dat men eens ging 'proberen'. 
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studeren werd beschouwd als een sociaal voorrecht voor meer

begaafden. 

Voorzichtig schoven wij in de interviews naar voren of de 

motivatie soms niet te zoeken was in de richting van 'het zoeken 

van een man' . 

Dit werd door allen ten stelligste ontkend. We moeten hier wel 

opmerken dat wij, op één uitzondering na, gediplomeerde vrouwen 

hebben ondervraagd. Dit betekent dat deze meisjes hun studies 

ernstig opgevat hebben. 

Een aantal dames merkten op dat zij medestudentes gekend had

den die wel met dergelijke intenties universiteit liepen, maar 

meestal slaagden deze meisjes niet of in het andere geval ble

ven ze eindeloos studeren. 

Ze bevestigden dat de buitenwereld en de jongensstudenten vaak 

met de idee rondliepen dat vrouwen enkel studeerden om een man 

te zoeken. Dit vonden we o.a. in een studententijdschrift uit 

die periode: 

"Précisant son point de vue, Herman affirme 

ne vair dans la pratique des études universi

taires par les jeunes filles, qu'une manière 

d'assurance contre un célibat toujours possible". (1) 

Doch alle geinterviewde dames waren het erover eens dat het 

grootste deel van de vrouwelijke studenten zeer ernstig waren, 

uiterst zelden contact zochten met de jongens en daarenboven 

streng gecontroleerd werden door hun ouders op dat vlak: studies 

stopzetten voor een man zou door vele ouders als een economisch 

verlies beschouwd worden. 

Wij dachten dat het interessant zou zijn om eens te peilen in 

welke mate het feministisch ideeëngoed bij deze vrouwen hun mo

tivatie kracht bij zette. Tenslotte waren ze uitzonderingen en 

leefden er heel wat opvattingen in de maatschappij die ~tuderen

de vrouwen niet zo gunstig gezind waren (zie: inleidend hoofd

stuk) . 
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Geen enkele vrouw echter beweerde dat het feministische ele

ment een bepalende factor vormde. Zij voelden zich in elk ge

val geen baanbreeksters en werden in hun omgeving evenmin zo 

benaderd. Aan de universiteit werd nooit over feministische 

onderwerpen gesproken. (Een dame beweerde dat het woord toen 

nog niet uitgevonden was) . 

Voor sommigen was het wel de bedoeling, reeds voor zij begonnen 

aan hun studies, een diploma te behalen en te gaan werken of 

zich te vestigen. 

Deze vrouwen beweerden, vooral de drie advocates en de beide 

dames professoren dat ze in hun loopbaan en hun pogingen om 

een carrière op te bouwen heel wat negatieve reacties onder

vonden hebben. Op professioneel vlak, dus nà hun studies, voel

den ze zich wel degelijk baanbreeksters en zijn feministische 

ideeën gegroeid. 

5. Besluit -------
Samenvattend kunnen we stellen dat vooral het ouderlijk milieu 

en de idee dat voortstuderen een sociaal voorrecht voor intel

ligente kinderen was, een rol gespeeld hebben in de motivatie 

van de vrouwen om, in de vooroorlogse periode, te gaan studeren. 

Een evolutie was wel merkbaar bij meisjes die in het begin van 

de jaren dertig studeerden in vergelijking met diegenen naar het 

einde toe of tijdens de oorlog. Voor deze laatsten was het name

lijk al veel evidenter dat meisjes naar de universiteit gingen, 

de doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de hogeschool 

was in grote mate toegenomen. Daardoor speelden aanvullende fac~ 

toren een miniemere rol dan in de jaren '20 en '30. 
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NOOT 

(1) L'université est-elle à l'usage des jeunes filles, in: 

L'Appèl, XXI, 5, 1930, p. 5 



182. 

HOOFDSTUK II: De houding van de jonge nsstude nten en d e profes 

soren. 

Enerzijds uit de interviews en anderzijds uit het doornemen 

van enkele studententijdschriften konden wij ons een beeld 

vormen van de houding van de mannelijke studenten ten aanzien 

van hun vrouwelijke collega's. 

De houding van de professoren was alleen af te leiden uit de op

merkingen gemaakt door de dames. 

Het toenemend aantal meisjes dat naar de R.U.G. ging studeren, 

was in ieder geval het mannelijke deel van de studenten niet 

ontgaan. In de tijdschriften gaven ze, meestal op een humoris

tische manier, uiting aan hun meningen en gevoelens ten aanzien 

van de meisjesstudenten . 

Er waren twee verschillende tendenzen te onderscheiden in d e 

houding van de jongens. 

Een eerste was de complete idealisering. De meisjes werden op 

een voetstuk geplaatst en allerlei romantische ontboezemingen 

waren niet uit de lucht. 

Vooral doordat menselijke contacten in deze periode heel wat 

vormelijker verliepen, gaf dat gemakkelijk aanleiding tot ge

heime bewondering: 

"Een en ander stuurt ons per spoedbestel

ling het volgende verlokkend Meibeeld van een 

studentin, die in 't studentenhuis nestelt en 

wier hart bijna veroverd heeft: 

En uw blauw oog - 0 meisje schoon 

weerkaatst de zuivere hemelskroon 

en uw golvend krullend' haren 

deinen zachtjes als de baren." (1) 

Blijkbaar waren het vooral de ouderejaars die erop uit waren de 

'schachtinnekes' in te pikken: 



"Er werd heftig, luid en in snel tempo 

gespeecht over het schandige optreden der 

oudere-jaars, die met een stukje kaas de 

schachten in de val poogden te lokken om 

hen uit de armen van de eeuwige studenten

Eugenie te ontrukken ( ... ) 

( ... ) Ook de studentinnen moogt ge niet 

betrouwen, ... en gij hebt kans uw liefje 

door een oudere broer te zien wegschaken."(2) 
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Volgens S. Devloo, de enige mannelijke student die wij inter

viewden, kozen de ouderejaars de koketste meisjes uit. 

Maar sommige jongens hielden er een minder idealiserende mening 

op na in verband met studerende meisjes. Volgend stukje spreekt 

voor zichzelf: 

"Een andere kategorie dat zijn de studentinnen. 

Dit onderwerp is uiterst moeilijk te behandelen, 

want als men de waarheid zegt dan riskeert men 

een hoop lieftalligheden naar den kop te krijgen 

en daarom wil ik dat onderwerp slechts even met 

de toppen der vingeren aanraken. 

De studentinnen komen gewoonlijk naar Gent, 

gedrongen door Freudisme, om de studenten van de 

studie af te houden. Eén ding hebben ze gemeen: 

ze gebaren dat ze de studenten tot in de puntjes 

kennen, dat ze niet te bedotten zijn, en ze toonen 

zich zoo zelfstandig en ongenaakbaar mogelijk, maar 

ze zoeken zelf de studenten op om hun dat te laten 

zien. Ze kijken dikwijls een beetje Greta Garbo

achtig en trachten den indruk te wekken dat hun 

zieltje in onbestemde blauwe verten zweeft. 

Ze trachten zooveel mogelijk jongensmanieren aan te 

nemen en schijnen niet te weten dat voor een meis

je juist haar meisjesachtigheid haar grootste be

koorlijkheid is. 

Een andermaal zullen wij die raadselachtige wezens 

eens meer van nabij beschouwen: er zijn precies 

ook wel goei kanten aan, hoor!" (3) 
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Het beeld van de studente die door haar 'leergierigheid' 

haar vrouwelijke charmes verliest, lezen we eveneens in ~ol

gend gedichtje; 

"De Moderne Studentin 

Z'heeft niets van de vrouw dan rok en he:t-.:lijf 

In plaats van een hoed draagt ze een soort schijf 

In plaats van een handzakje een 'cours de chemie' 

In plaats van een boezem, wat ..• philosophie. " ( 4) 

De heer Devloo bevestigde bovenstaande visie door op te merken 

dat studerende meisjes iets te veel verstand en iets te wei

nig hart bezaten, terwijl dat laatste precies de charme ·y,an een 

vrouw uitmaakt. Blijkbaar waren de , jongens ook beInvloed door 

bepaalde in de maatschappij levende opvattingen over st~derende 

vrouwen ~zie hoger) . 

De vrouwen beweerden dat de omgang tussen jongens en meisjes

studenten in de jaren '30 relatief afstandelijk maar zeer be

leefd en vriendelijk verliep. Meisjes werden wel eens gepest, 

vooral als er eentje te laat kwam of tijdens de praktijklessen 

in de richtingen geneeskunde, farmacie •.. maar niets was kwaad 

bedoeld. 

In de oorlogsjaren vervaagden bepaalde barrières door de omstan

digheden: de contacten verliepen vlotter en gemengde vr,ienden

groepen werden vlugger gevormd. Ook doordat een aantal vrouwen . . 
op een gemengde middelbare school gezeten hadden, benaderden zij 

de jongensstudenten aan de universiteit met minder terughoudend

heid. Alleen het apart plaats nemen van de meisjes op de voorste 

rijen in de auditoria was een gewoonte die W.O. II. overleefde. 

Volgens de meeste vrouwen benaderden de professoren de meisjes

studenten in de periode 1930-1945 niet op een andere manier dan 

de jongens. 
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Alleen de oudere profs durfden wel eens de opmerking maken dat 

de meisjes beter thuis bleven om zich voor te bereiden op hun 

toekomstige taak van moeder, maar dat was meermaals als grap 

bedoeld. Een aantal vrouwen maakten de opmerking dat je als 

meisje precies betere antwoorden moest geven dan jongens om niet 

te moeten horen' 't is weer :een meisje'. Studentes moesten 

meer bewijzen voor hetzelfde resultaat en een vrouw die goede 

resultaten behaalde werd wantrouwig benaderd. (5) 

De professoren stonden er wel op dat de vrouwelijke studenten 

vooraan zaten. Een studente had het eens gewaagd om tussen de 

jongens plaats te nemen en een prof maakte de opmerking: 'we 

zullen de geitjes eens van de bokken scheiden'. Daar de stu

dente in kwestie 'De Bock' heette, verwekte dat algemene hila

riteit. 

Over het algemeen waren de professoren zeer voorkomend ten aan

zien van hun vrouwelijke toehoorsters. 

4. Besluit -------
De jongens benaderden de meisjesstudenten op twee manieren: 

idealiserend en skeptisch. Naarmate meer vrouwen aan de uni

versiteit gingen studeren, vervaagde de afstand en verdwenen 

bovenstaande houdingen: jongens en meisjes gingen kameraad

schappelijk met elkaar om. 

De houding van de professoren was vriendelijk en voorkomend. 

Sporadisch werd een spottende opmerking gemaakt. 

Ter afronding van dit hoofdstuk drukken we hier nog enkele 

regels van de hand van A. Berkhof die in zijn studententijd 

de meisjes in ieder geval opmerkte: 

"Meisjesstudenten zijn onmisbaar aan de universi

teit vooral omdat ze in de kursus voor het decora

tieve element zorgen. Zij zitten in hun kleurige 

toilet jes samen op de eerste banken, als een dub

bel rijtje bloemen tussen de professoren en de stu 

denten. Er zijn er van alle soorten: tere vergeet-
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mij-nietjes, ronde dikke dhalla's, precieuze 

blanke lel~es" en bloeiende lachende veldmade
liefjes ( •.. ) 

( ••• ) Ik beschouw meisjes als een zegen voor de 

universiteit. Zonder de meisjes zou het leven aan 

de universiteit dor en saai en oud zijn. Wat zou 

er geworden zijn van ons mannen, die door harde 
studie, uitbundig plezier en strê;l.atlawaai, dagelijks 
onze zeden z,len verwilder'en, zo de meisjes in onze 

kringen geen elèment brachten van hoofse verfijning 

en elègante levenslust ". (6) 
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NOTEN 

(1) Schachtenliefde , in : Den Uyl, IV, 1931, 3 , p. 51 

(2) Schachtenliefde, in: Den Uyl, IV, 1931, 3, pp. 49-50 

(3) Commilitones, in: De Katrol, I, 1935, 1, p. 7 

(4) De Moderne Studentin , in: AULA, I, 1934, 7, p. 5 

(5) Gesprek met G. DE BOCK (Rechten 1940-1945) en M. TERRYN 

(H.S.H.E.W. 1935-1939) 

(6) A. BERKHOF, De student gaat voorbij. Nutteloze beschouwingen 

over nuttige dingen, pp. 103-~07 
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HOOFDSTUK 111: De integratie van de meisjesstudenten in de 

Gentse studentenwereld 

A. Het verenigingsleven 

Inleiding 

Het archief van het kabinet van de rector liet ons toe om de 

namen van de studenten te achterhalen die een functie uitoefen

den in de diverse verenigingen die aan en om de Gentse universi

teit 'floreerden'. 

Een functie uitoefenen in een bepaalde studentenkring wees, naar 

ons gevoel, toch op een vorm van integratie in het universitaire 

leven. Daarom leek het ons interessant om even aandacht te beste

den aan het aantal meisjes dat dergelijke taak op zich nam. 

Door het totaal andere karakter van de studentenverenigingen in 

de oorlogsperiode komen de activiteiten van de meisjesstudenten 

tijdens de jaren 1940-1945 verder in onze verhandeling uitvoe

riger aan bod. 

Elk academiejaar stuurden de studentenverenigingen hun statuten 

en de namen van de bestuursleden naar de dienst voor academische 

aangelegenheden. Zeer waarschijnlijk waren er echter verschillen

de kringen die nalieten deze formaliteit te vervullen. (1) 

Verder was het uiterst moeilijk om aanvullende gegevens omtrent 

het Gents studentenwereldje te achterhalen. Een repertorium van 

de bewaarde tijdschriften, uitgegeven door studenten, was er niet. 

Noch konden wij algemene ...,erken vinden waar er over diverse orga

nisaties meer achtergrondinformatie te vinden zou zijn. (2) 

De studententijdschriften die zich in het archief van de R.U.G. 

bevonden, hebben wij voor de periode 1930-1945 doorgenomen. (3) 

Via de interviews konden wij sfeerschetsende informatie verkrij

gen. 
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Het academiejaar 1932-1933 vormde een belangrijke cesuur, daar 

op 24 maart 1933 de bestaande 'Vlaamse Studentenclub' omgevormd 

werd tot het 'Gents Studenten corps' (GSC) 

Voor 1933 konden de studenten terecht in een vijftal soorten 

verenigingen. 

a. De politiek en ideologisch geInspireerde kringen 

- 't Zal Wel Gaan (4) 

- Liberaal Vlaams Studenten Verbond (5) 

- Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond (6) 

- Verbond Vlaamse Socialistische Studenten (7) 

- Verdinaso, afdeling studenten (8) 

b. De Faculteitskringen 

In de jaren '20 ontstonden aan de Gentse Rijksuniversiteit 

verschillende faculteitskringen. (9) 

Enkele waren op een franstalige leest geschoeid. Ons bekend 

uit deze periode waren de: 

- Sigma Phi (farmaciestudenten) 

- Cercle de Chimie (opgericht in 1928) 

- Association des êlèves ingénieurs de l'université de Gand 

Andere faculteiten hadden reeds een Vlaamse kring: 

- Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke Kring (opgericht 

in 1922) 

- Vlaamse Technische Kring (opgericht in 1922) 

- Vlaamse Economische Kring (opgericht op 16 november 1923) 

Na de totale vernederlandsing van de universiteit werd prac

tisch aan elke faculteit een -Vlaamse kring opgericht. Voor 

1933 fungeerden er reeds meerdere. De datum tussen haakjes 

verwijst naar de oprichting van de kring, voor zover die 

bekend is. (10) 

- Vlaams Rechtsgenootschap (23 december 1930) 

- Germania (11 maart 1931) 
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- Vlaamse Geschiedkundige Kring (26 november 1931) 

- Vereniging van studenten en oud-studenten van het Hoger 

Instituut voor Opvoedkunde (28 december 1931) 

- Pharmaceutische Kring (27 maart 1933) 

- Wetenschappelijke Kring voor studenten in de Geneeskunde 

( 1933) 

- Vereniging voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1933) 

- Kring Klassieke filologie (1933) 

c . De studentenclub 

De studentenclub groepeerde de verschillende regionale clubs. 

Een 400-tal studenten waren er lid van gedurende het acade

miejaar 1932-1933. Deze organisatie was er vooral op gericht 

de studenten te animeren en 'hielp bepaaldelijk voor den 

stoffelijken mensch'. (11) 

d. De studentenkringen die de buitenlandse studenten groepeerden. 

Door de zeer hoogstaande kwaliteit van het onderricht onder

wezen aan onze Alma Mater, kende deze tot ver buiten de Bel

gische grenzen grote uitstraling. Vooral de studies burger

lijk ingenieur trokken heel wat buitenlanders aan. Zij voel

den zich bij hun aankomst uiteraard wat onwennig en zochten 

elkaars gezel5chap op. Dit · resulteerde in de oprichting van 

een ganse resem kringèn. Het was evident dat deze een frans

talige titulatuur aanwendden: 

- Association des étudiants Bulgares à Gand 

- Association des étudiants Juifs à Gand 

- Association des étudiants Russes à Gand 

- Association des étudiants Chinois 

- Cercle des étudiants Polonais 

- Cercle des étudiants Romains 

- Cercle des étudiants Espanols-Américains 

- Groupement des étudiants Macédonais 

Met het wegblijven echter van de vreemde studenten vanaf het 

midden van de jaren dertig, verdwenen tevens deze talrijke 

kringen. Die van de Joodse en Russische studenten overleefden 

het langst. 
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e . De sociale hulp 

Op initiatief van Prof. Daels werd in 1931 deze vereniging 

opgericht. (12) Naar aanleiding van de nood die zich bij de 

Gentse arbeidersgezinnen hoe langer hoe scherper liet voelen, 

organizeerden vele studenten en studentes ophaalacties en 

huisbezoeken. De Sociale Hulp was een complete organisatie 

met een bestuur, een secretariaat en voorraadmagazijnen. (13) 

1.2. Q~_§~~t~~_~t~~~~i~~~~!~g~~_~~_~~_QEE~~~i!~g_~~~_~~~_§§~ 

1!2n:!:2iQ) 
a. Het Gents Studenten Corps (verder als GSC) 

Kort na de volledige vernederlandsing van onze Alma Mater 

groeide onder de studenten het concept van een overkoepe

lende organisatie. Deze zou dan tot doel hebben de invloed 

van de studenten te vergroten om vooral de Vlaamse eisen 

kracht bij te zetten. 

Op 24 maart 1933 werd dus de bestaande Vlaamse Studenten

club omgevormd tot een corporatie van Vlaamse faculteits

kringen namelijk het Gents Studenten Corps (de studenten

club kwam alzo te vervallen). (14) 

Alle studenten, lid van hun faculteitskring werden automa

tisch lid van het GSC. 

De bedoelde kringen waren: de Vlaamse Technische Kring (VTK), 

het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), de Vlaamse Economische 

Kring (VEK), Germania, de Vlaamse Geschiedkundige Kring (VGK), 

de Vlaamse Landbouwkundige Kring (VLK), de Vlaamse Kring voor 

Klassieke Filologie (VVK) (15), de Vlaamse :Farmaceutische 

Kring (VPK). (16) 

In een publicatie van het GSC van 1937 waren reeds 15 kringen 

aangesloten. Zo moet bovenstaande reeks uitgebreid worden met: 

de Faculteitskring voor Natuurwetenschappen (FKN), de Vlaamse 

Diergeneeskundige Kring (VDK), de Vlaamse Wiskundige Kring 

(VWK), de Vereniging voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

(VKO) en de studenten en oud-studenten in de Opvoedkunde. (17) 

De Sociale Hulp en de Vlaamse Studenten-Akademie re sorteerden 

eveneens onder het GSC. (18) 
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Naast het 'Corps' bleven een aantal onafhankelijke organis

men functioneren. Een deel van deze studentenkringen beston

den reeds vóór 1933, enkele werden in de periode 1933-1940 

opgericht. 

b. politiek- en ideologisch geïnspireerde organisaties 

- 't Zal Wel Gaan 

- Liberaal Vlaams Studenten Verbond 

- De Rode Studentenbond 

- Vereniging anti-fascistische studenten 

- Vlaams Nationaal Verbond afdeling studenten 

- Verdinaso afdeling studenten 

- Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (19) 

- Het St.-Thomasgenootschap (met afdeling spoorstudenten) (20) 

c. Het Senioren Konvent 

Dit konvent groepeerden de gewestelijke clubs zoals Antwerpen 

Boven, Limburgia, Sinjoria, Oudenaarde se klub, enz. (21) 

d. Gentse Universitaire Sportbond 

Bij hun inschrijving op de rol werden de studenten automatisch 

lid van deze sportbond. (22). 

e. De studentenkringen die de buitenlandse studenten groepeerden 

- Association des élêves Juifs 

- Association des élèves Russes 

- Nederlandse Universitaire Klub 

De eerste twee verdwenen van het toneel in het academiejaar 

1936-1937 terwijl de laatste, die de studenten afkomstig uit 

Nederland groepeerde, het levenslicht zag in 1934. (23) 

Het studentenleven gedurende de jaren 1940-1944 wordt uitvoerig 

in een volgend hoofdstuk behandeld. De aandacht gaat er vooral 
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naar de kringen met een ideologische kleur. Het aandeel van de 

meisjesstudenten in deze politieke organisaties wordt er dan ook 

in functie van de al of niet collaborerende activiteiten van deze 

meisjes gezien. 

Wat nu de faculteitskringen in deze periode betreft, zij resor

teerden onder een nieuwe overkoepelende organisatie, in het le

ven geroepen ter vervanging van het GSC. 

Na de inval van de Duitsers, nam het KVHV, het initiatief en in 

november 1940 kwamen de studenten tot een akkoord om van start 

te gaan met het nieuwe Gents Studenten Verbond (verder als GSV) . 

De statuten bepaalden dat het GSV alle aspecten van het Gentse 

studentenleven zou regelen. 

Belangrijk was dat in november 1942 zes van de veertien facul

teitskringen hun activiteiten stopten. Dit gebeurde naar aanlei

ding van een uitvaardiging van de bezetter die bepaalde dat en

kel de kringen aangesloten bij het GSV erkend werden. Daar deze 

bepaling naar collaboratie ging ruiken, beslisten de Natuurweten

schappelijke Kring, Romania (die een onafhankelijke faculteits

kring geworden was), de Technische Kring, de Geschiedkundige 

Kring en het Rechtsgenootschap hun activiteiten op te schorten. 

Deze laatste twee ontdubbelden zich waarbij er telkens één zich 

aansloot bij het GSV (zie verder) . 

Kort na de oorlog kwam het normale studentenleven langzaam terug 

op gang. (24) 

Ook alle faculteitskringen hernamen min of meer hun activiteiten. 

Veel informatie was daarover echter niet voorhanden. (25) 

Nagaan hoeveel en welke functies meisjesstudenten uitoefenden 

in de diverse verenigingen, leek ons een zeer geschikte manier 

om te achterhalen in welke mate deze vrouwen geïntegreerd waren 

in het Gents studentenleven. 
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Een verantwoordelijkheid op zich nemen in een bepaalde o~9ani

satie was en is nog steeds een vorm van engagement die een 'thui~ 

horen' weerspiegelt. 

Waren de studentes in deze periode meisjes die uitsl~itend de 

cursussen bijwoonden, vlijtig studeerden en prachtige resulta

ten behaalden (zoals meermaals beweerd werd in de gesprekken 

die wij met een aantal vrouwen hadden)? Of grepen zij soms wel 

degelijk de kans die hen werd geboden om het uitsluitend-cur

sussen-bijwonen te overstijgen en zich in te zetten in een orga

nisatie? 

Hiernavolgend schema vermeldt per academiejaar : de naam van de 

studente, de vereniging waarvan zij deel uitmaakte en tenslotte 

de functie die zij uitoefende in het bestuur van die kring. 

Naam vereniging Functie 

'30-' 31 . / / / 

'31-'32 Van Seymortier H. stud. en oud-stud. lid raad 
H.LO. 

Gabriël G. Vlaams Econ. Kring secretaresse 

De Beuckelaere A. Sociale Hulp schrijfster 

Van Der Donckt H. 't Zal Wel Gaan ondervoorzit-
ster 

Herremans S. Germania voorzitster 

Van Slycke G. Germania penningmeestere: 

'32-'33 Van Loo Y. Germania penningmeestere: 

'33-'34 Aernouts M. Germania penningmeestere: 

Van Der Donckt H. 't Zal Wel Gaan ondervoorzit-
ster 



Schnirelman R. 

'34-'35 Drost I. 

Van De Weerd 

Carre N. 

Hendrickx L. 

'35-'36 De Beuckelaere A. 

Van Boeckel J. 

De Backer M.A. 

Bakker N. 

De Beuckelaere A. 

De Beuckelaere A. 

Hendrickx L. 

De Beuckelaere A. 

Hendrickx L. 

'36-'37 Deldycke G. 

De Beuckelaere A. 

Deldycke G. 

Dael E. 

De Beuckelaere A. 

Association des 
étudiants Juifs 

Vereniging Kunstgesch. 
en Oudheidkunde 

Kring Klassieke 

Liberaal Vlaams 
den ten verbond 

't Zal Wel Gaan 

Vlaams Rechtsge
nootschap 

Fil. 

Stu-
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? 

ondervoorzit-
ster 

? 

hUlpsecreta-
resse 

ondervoorzit-
ster 

secretaresse 

Gerrnania penningmees-
teres 

studenten Academie secretaresse 

Nederlandse Universi- lid raad 
taire club 

Sociale Hulp secretaresse 

AULA (orgaan GSC) opstelraad 

AULA (orgaan GSC) opstelraad 

Dietsch Studenten- secretaresse 
verbond 

't Zal Wel Gaan ondervoorzit-

Corps senaat Farmaceu
tische Kring 

Corps senaat Rechtsge
nootschap 

ster 

/ 

/ 

Vlaamse Farmaceutische voorzitster 
Kring 

Vlaamse Natuurweten
schappelijke Kring 

Vlaamse Rechtskundi
ge Kring 

2de secreta
resse 

voorzitster 
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Hendrickx L. 

Welvaert D. 

Vertessen I. 

Laveyt J. 

Terryn M. 

Van Boeckel J. 

De Backer M. 

Devleeschouwer H. 

De Beuckelaere A. 

Carre N. 

'37-'38 De Groodt H. 

De Groodt H. 

Van Oye M. 

Dalzotto H. 

Terryn M. 

poma J. 

De Groodt H. 

Vanden Broucke A. 

De Bondt J. 

Vlaamse Geschied
kundige Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Vlaamse Econo
mische Kring 

Germania 

Vlaamse Studenten 
Academie 

Vlaamse Studenten 
Academie 

Sociale Hulp 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

GSC (overkoepelende 
bestuurraad) 

AULA (orgaan GSC) 

Vlaamse Rechtskun-
dige Kring 

Vlaamse Technische 
Kring 

Vlaamse Economische 
Kring 

Vlaamse Natuurweten-
schappelijke Kring 

Vlaamse Geschied-
kundige Kring 

Kunstgeschiedenis 
en Oudheidkundige K. 

Kunstgeschiedenis 
en Oudheidskundige K. 

ondervoorzit
ster 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

schrijfster 

hulpsecreta
resse 

bibliotheca-
.resse 

opstelraad 

secretaresse 

2de secreta-
resse 

penningmees-
teres 

secretaresse 

ondervoorzit-
ster 

schrijfster 

raadslid 



Van Roy L. 

Aernouts M. 

Van De Waal P. 

Mevr. Demeestere 

Bakker N. 

Metselaar J. 

Vertessen I. 

'38-'39 Van Qye M. 

Aernouts M. 

De Bondt J. 

Dael E. 

Dalzotto H. 

Van De Waal N. 

NoH L. 

De Mol E. 

'39-'40 De Groodt H. 

De Bondt J. 

Van Roy J. 

Aernouts M. 

Vlaamse Klassieke 
Kring 

Germania 

Sociale Hulp 

GUSB- lichamelijke 
opvoeding Dames 

Nederlandse Univer
sitaire Club 

Nederlandse Univer
sitaire Club 

't Zal Wel Gaan 

Vlaams Rechtsgenoot
schap 

Germania 

Kring voor Kunstge
schiedenis en Oudh. 

Farmaceutische Kring 

Vlaamse Technische 
Kring 

Sociale Hulp 

't Zal Wel Gaan 

't Zal Wel Gaan 

Vlaamse Geschied-
kundige Kring 

Kring voor Kunstge-
schiedenis en Oudh. 

Kring voor Klassieke 
en Romaanse filologie 

Germania 
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raadslid 

penningmees
teres 

schrijfster 

sportleidster 

voorzitster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

penningmees
teres 

penningmees
teres 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

2de secreta-. 
resse 

ondervoorzit-
ster 

schrijfster 

penningmees-
teres 

penningmees-
teres 
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Vermeulen C. 

Verkein L. 

Snissaert J. 

. Courtens J. 

Van De Weerdt P. 

Verrneulen C. 

'40-'41 Mevr. Haequart 

Vandeput E. 

'41-'42 Destanherg G. 

Vangheluwe N. 

'42-'43 Van Bergen E. 

Claeys J. 

Prils K. 

'43-'44 / 

'44-'45 Stacino eh. 

De Moor J. 

't Zal Wel Gaan 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

Jeugdfront Alge
mene Katholieke Stu
dentenverenigingen 

Jeugdfront Alge
mene Katholieke stu
dentenverenigingen 

Vlaamse Economische 
Kring 

Rechtsgenootschap 

Geschiedkundige 
Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Wis- en Natuurkun
dige Kring 

Farmaceutische Kring 

Kring voor Natuurwe
tenschappen 

I 

Romania 

Roma,nia 

ondervoorzit
ster 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

1ste secreta
resse 

2de secreta
resse 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

schrijfster 

penningmees
teres 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

/ 

? 

verantwoordel. 
toneel, radio, 
kunst 
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2.3. Evaluatie ---------
Tot halfweg de jaren dertig was het nog zeer zwak gesteld 

met de vrouwelijke aanwezigheid in het bestuur van de diverse 

studentenverenigingen 0. Vanaf het academiejaar 1935-36 evenwel 

zien we een aanzienlijke stijging en in 1937-38 werd een toppunt 

bereikt. Daarna waren er opnieuw minder meisjes aanwezig, met in 

de oorlogsjaren een echt dieptepunt. Hier moeten we wel zeer 

voorzichtig zijn daar we voor de periode 1940-45 niet voor elke 

kring de namen van de bestuursleden konden achterhalen en om

dat in deze periode een aantal politieke kringen hun werking 

dienden te staken. Ook diverse faculteitskringen hielden ermee 

op nà 1942 (zie hoger). 

Het aandeel van de vrouwelijke studenten in de diverse collabora

tiekringen wordt verder in deze verhandeling besproken. 

Het is natuurlijk zeer moeilijk om voor deze beweging een slui

tende verklaring naar voren te schuiven. Waarschijnlijk zal het 

toeval gedeeltelijk een rol gespeeld hebben. Ook de aanwezig

heid van bepaalde actieve meisjesstudenten die een aantal func

ties cumuleerden of enkele jaren na elkaar zich inzetten in één 

of andere kring, is van belang. (26) 

Het dient wel opgemerkt te worden dat in de jaren dertig veel 

meisjes zeer streng werden opgevoed. Waarschijnlijk waren er dus 

een aantal onder hen die zich wel wilden engageren maar aan wie 

het door hun vader ten strengste verboden werd zich in te laten 

met dergelijke activiteiten. Hier waren de intervie ws zeer ver

helderend: de controle van thuis was bij sommigen uitzonderlijk 

groot. Zij werden voortdurend in de gaten gehouden of ze niet 

al te losjes met mannelijke medestudenten omgingen. Voor bepaal

de vaders waren studentenverenigingen haarden van losbandigheid 

die door hun dochters best gemeden ~erden. 

Toch is de evolutie duidelijk: van weinig meisjesstudenten in 

het bestuur van studentenkringen in het begin van de jaren '30, 

naar heel wat meer op het einde van de jaren '30. Dus zal een 

0. zie grafiek 1 en 2 
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geleidelijke mentaliteitsverandering ongetwijfeld een rol ge

speeld hebben. 

Als men het soort kringen selecteert die succes kenden bij de 

meisjesstudenten dan is er een duidelijk overwicht van de facul

teitskringen te merken (zie grafiek 3). Germania en de Vlaamse 

Klassieke Kring hadden practisch ieder academiejaar een studente 

in hun bestuur. 

Het feit dat in deze richtingen een groot aantal meisjes stu

deerden, zal daar wel een gedeeltelijke verklaring voor zijn. 

Ook de farmacie was echter een druk gefrequenteerde richting 

door vrouwen en slechts gedurende drie academiejaren namen meis

jesstudenten een functie in het bestuur van de Vlaamse Farmaceu

tische Kring waar. 

Een politieke desinteresse zal wel niet vreemd geweest zijn aan 

dit aanzienlijke overwicht van de faculteitskringen. Deze kringen 

hielden zich vooral met culturele aangelegenheden bezig. Een ter

rein waar vrouwen zich traditioneel beter thuis voel(d)en dan op 

het politieke actieveld. 

De ideologisch gekleurde kringen die wel meisjes in het bestuur 

hadden waren deze van vrijzinnige en liberale strekking; namelijk: 

't Zal Wel Gaan en het Liberaal 'Vlaams Studenten Verbond. 't Zal 

Wel Gaan was zelfs een van de verenigingen die ongeveer elk aca

demiejaar een studente in het bestuur van hun kring kon verwelko

men. Hoogstwaarschijnlijk studeerden aan de Gentse universiteit 

een groot aantal meisjes van vrijzinnige huize. Het sterke over

wicht van de meisjesstudenten die hun middelbare studies aan 

een atheneum liepen (zie hoger) is daar een aanwijzing voor. (27) 

Vrouwelijke aanwezigheid in het bestuur van een vereniging met 

een andere politieke kleur was uitzonderlijk. 

Enkel de liefdadigheidsorganisatie 'Sociale Hulp' kon eveneens 

meerdere malen rekenen op vrouwelijke inzet. Maar is liefdadig

heidswerk verrichten niet een van die typische vrouwelijke acti

viteiten? 

Als we nu eens het soort functies die vrouwen uitoefenden, door

lichten dan werd, op een totaal van 81, 20 maal de functie van 
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van secretaresse (of hulpsecretaresse of tweede secretaresse) 

waargenomen, 18 maal was het een vrouw die tot ondervoorzitster 

benoemd werd, 16 keer hield zij de financies bij, 12 keer trad 

zij op als schrijfster (of lid van de opstelraad) en enkel 4 

maal kreeg een meisjesstudente de eer toebedeeld om voorzitster 

te worden. 

De eenmalig uitgeoefende functies waren: bibliothecaresse, sport

leidster en verantwoordelijke voor het toneel (zie grafiek 4). 

Ook hier valt een duidelijke weerspiegeling van de zogenaamde 

vrouwelijke taken op. Secretaresse 'spelen', financiës bij

houden, ordelijk, net en accuraat zijn, deze talenten worden 

meestal geapprecieerd bij een vrouw . 

Opmerkelijk is ook dat meisjes het wel 18 maal tot ondervoor

zitster brachten en slechts 4 maal tot voorzitster. 

Men kan zich afvragen of vrouwen liever deze 'underdog'-taken 

uitoefenden en bewust zichzelf minder vaak· op het voorplan wil

den werken? Of dat het de jongensst~denten waren die de meisjes

studenten, die tenslotte een minderheid aan de universiteit vorm

den, niet zo graag de belangrijke functie van voorzitter toebe

deelden? 

Waarschijnlijk is de eerste verklaring de meest plausibele. 

Tenslotte is het nog steeds zo dat zeer weinig vrouwelijke stu-, , 
den ten zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van een 

of andere studentenkring, niettegenstaande ze soms meer dan de 

helft van de populatie van bepaalde richtingen ~itmaken. 

De tweede factor zal echter ongetwijfeld meegespeeld hebben, 

gecombineerd met de visie en mentaliteit die er in deze peri

ode ten aanzien van de meisjesstudenten nog heerste. 

Om af te ronden vermelden we nog twee uitsluitend vrouwelijke 

initiatieven. 

Aan de R.U.G. fungeerde een vrouwelijke afdeling van het Alge

meen Vlaams Hoogstudenten-Verbond: Nele. 



"Nele wil student zijn, met de onbezonnenheid 

van een student, met z'n liefde en z'n jonge 

meisjesdrift, met al het jolige, maar ook met 

al het ernstige. Studie-ernst! 

Maar Nele wil ook meisje zijn, waardig voor de 

taak die ze nu te vervullen heeft als leidster 

van haar volk maar ook voor de taak, weggelegd 

in de toekomst: ze zal offeren, haar hele le

ven, Vlaanderen ten bate" (29). 
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Deze Vlaamsgezinde meisjesbond startte het academiejaar 1930-

1931 met een 20-tal leden. (30) 

Zij fungeerde reeds enkele jaren aan de R.U.G. doch wij konden 

de exacte stichtingsdatum niet achterhalen. 

De activiteiten van 'Neie' waren voornamelijk het organiseren 

van gezellige samenkomsten en 'klets-namiddagen' over luchtige 

onderwerpen. 

Uit een gesprek met een van de leden uit deze periode, konden 

wij afleiden dat de kring niet de minste politieke inslag had. (31) 

\'iel namen zij, als afdeling van het A.V.H.V., deel aan land

dagen en congressen. 

Op het 15de Dietse studentencongres dat te Gent plaats vond 

op 12, 13 en 14 april 1930 werd er voor de meisjes een aparte 

toespraak gehouden door de bekende flamingante Magda Gravez over 

"Nederlands onderwijs voor meisjes in Vlaanderen". (32) 

Op het 16de congres werd opnieuw aandacht besteed aan een onder-~ 

werp met betrekking tot de vrouw: "De rol van de vrouw in de ge

schiedenis van Zuid-Afrika". (33) 

In 1932 hield het A.V.H.V. Op te bestaan en dat voornamelijk 

door interne twisten. (34) Uiteraard zal dan ook de werking van 

'Ne1e' stil gevallen zijn. 

Helaas konden wij geen verdere informatie omtrent deze meisjes

bond achterhalen. Wel kunnen we stellen dat het kleine leden

aantal, de aard van de activiteiten, de beperkte aandacht besteed 
. , 
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aan 'Nele' in het orgaan van het A.V.H.V. en het ontbreken 

van gegevens over deze specifieke kring in de Encyclopedie 

van de Vlaamse Beweging en in andere literatuur over deze 

problematiek, er toch op wijst dat 'Nele' een zeer beperkte 

uitstraling en impact had aan de R.U.G. 

Een tweede initiatief, een 10-tal jaren later en van totaal 

andere aard, betrof de gebrekkige sportmogelijkhe"den voor 

meisjesstudenten. Zoals we reeds vermeldden, werd een student, 

door de inschrijving aan de R.U.G., automatisch lid van de 

Sportbond (G.U.S.B.). De meisjesstudenten klaagden er ~ echter 

over dat hen zeer weinig faciliteiten op sportief vlak gebo

den werden. En tenslotte betaalden zij toch ook inschrijvings

geld!? 

Enkele meisjes namen dan maar zelf het initiatief en richtten 

gedurende de oorlogsjaren een basketbalploeg op die naar het 

scheen enkele schitterende overwinningeri behaaldel (35) 

Besluit 

Meisjesstudenten maakten wel degelijk deel uit van het bestuur 

van verschillende studentenverenigingen in de periode 1930-

1945. Vooral vanaf het midden van de jaren dertig werd hun aan

wezigheid talrijker. 

Zij Waren evenwel niet in alle kringen evenredig vertegenwoor

digd. Vooral de faculteitskringen oefenden een bepaalde aantrek

kingskracht uit, terwijl in de kringen met een ideologische 

grondslag de meisjes veel minder vertegenwoordigd waren. 

In al deze verenigingen oefenden zij vooral de functies van se

cretaresse, penningmeester of ondervoorzitster uit. Een enkele 

keer was een vrouw voorzitster van een faculteitskring. 

Deze opmerkingen ten spijt, kan men toch wel stellen dat een 

relatief groot aantal meisjesstudenten zich van hun actieve zij

de lieten zien. 
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B. Het ui tgaanslev.en 

Inleiding 

Uitgaan heeft steeds bij het student-zijn gehoo.rd. Ook in de 

jaren dertig bestonden er verschillende mogelijkheden om naast 

de studie, de vrije tijd op een aangename manier te spenderen. 

Het is evident dat elke man of vrouw, naar zijn of haar geaard

heid de studententijd op een verschillende manier beleefde. 

Het leek ons echter plezant en nuttig om even te achterhalen 

op welke manier de meisjesstudenten hun vrije tijd doorbrachten. 

Voor dit facet van het studentenleven laten we de vrouwen zelf 

aan het woord. De gesprekken die wij voerden met de verschil

lende dames waren trouwens de enige manier om dit aspect van 

het student-zijn te benaderen. 

Wat waren nu de uitgangsmogelijkheden van de universitairen, toen, 

1. De jaren dertig 

Zoals wij reeds aanstipten, had naar het midden van de jaren 

dertig practisch iedere richting zijn eigen kring. Deze facul

teit~kringen zorgden ervoor dat de studenten op een gevarieerde 

wijze hun sociale contacten konden onderhouden. Naast wetenschap

pelijke en culturele activiteiten werden er meer luchtige avond

jes georganiseerd zoals een clubavond waar gezongen en gedron

ken werd (de ene student al meer dan de andere). 

T-dansants waren er practisch elke woensdag die, in tegenstel

ling tot nu, in de late namiddag plaats vonden, namelijk van 

16 u. tot ongeveer 19 U. 

De meest aanzienlijke faculteitskringen organiseerden in de win

ter een bal waar het er zeer gedistingeerd aan toeging: avond

kledij, smokings en balboekjes hoorden er bij. 

Iets minder plechtig ging het er in de zogenaamde bierclubs aan 

toe. Deze kringen, georganiseerd in het seniorenconvent, groe

peerden de studenten uit éénzelfde regio. De meest beroemde en 

beruchte onder deze clubs was ongetwijfeld 'Antwerpen Boven'. 
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Gedronken kon er ook in de vele cafés die Gent rijk WaS. 

En in het begin van de jaren dertig nam het succes van het bios

coopbezoek bij de studenten een schuchtere aanvang. 

Uit de interviews konden wij afleiden dat menselijke contacten 

in deze periode heel wat vormelijker verliepen dan nu het ge

val is. Studenten en studentes gingen niet zo kameraadschappe

lijk met elkaar om. Er werd een zekere afstand bewaard. Ook de 

controle van thuis was veel groter, zeker bij de meisjes. Daarom 

is het belangrijk aan te stippen dat meisjes die op kot zaten 

een relatief grotere bewegingsvrijheid hadden dan de thuiswo

nendeh of spoorstudenten. 

De meisjesstudenten die dus wel enige vrijheid genoten, frequen

teerden beslist af en toe eens een T-Dansant, georganiseerd door 

een faculteitskring. Daar werd heel wat gedanst maar zeer weinig 

gedronken, althans niet door de meisjes. Jongens konden het zich 

veel beter veroorloven om grotere hoeveelheden alcohol te drinken. 

De meisjes die strenger werden opgevoed kregen dan meestal wel 

de toelat~ng om twee tot driemaal per jaar een bal bij te wonen. 

Zij werden daarbij vaak geëscorteerd door een oudere broer. 

Het was echter uiterst ongewoon dat ~rouwelijke studenten lid 

werden van een regionale club. Dat vele drinken hoorde niet voor 

een meisje en meestal werden zij er door de jongensstudenten ge

weerd. 

Op café iets consumeren gebeurde sporadisch. Meestal na de exa

mens of als er een les wegviel, werd met de ganse richting iets 

gebruikt in een of andere gelegenheid. Alleen, als vrouw, of 

zelfs met een groepje vriendinnen op café gaan, gebeurde evenwel 

practisch nooit. 

2. De oorlogsjaren 

Met het uitbreken van de oorlog veranderde de uitgaanswereld 

van de studenten compleet. Vooral het feit dat om 10 uur nie

mand meer op straat mocht rondlopen, was er de oorzaak van dat 

de ontspanningsactiviteiten tot een minimum herleid werden. Ook 

het geldgebrek van velen in deze periode speelde een rol. 
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Toch beweerden de gelnterviewde dames die net vóór en tijdens 

de oorlog gestudeerd hadden dat de sociale contracten er niet 

minder talrijk om werden. 

Iedereen was meer op elkaar aangewezen, men voelde zich door 

eenzelfde lot verbonden en de vriendschappen werden hechter. 

Wij hadden de indruk dat gedurende de oorlogsjaren de contacten 

tussen meisjes en jongens vloeiender en vlotter verliepen. 

Vooral in de richtingen waar meisjes talrijker werden, vormden 

zich veel gemakkelijker gemengde vriendengroepen. 

3. Besluit 

Het is zeer belangrijk nog eens te onderlijnen dat iedere stu

dente, volgens haar eigen karakter, er een bepaalde mentali-

teit op na hield. Sommigen vonden het de normaalste zaak van de 

wereld om met jongensstudenten contact te zoeken (maar dat kwam 

pas sterker naar voren bij de vrouwen die gedurende de oorlog stu

deerden), anderen hielden zich liever wat op afstand. 

Voor het ene meisje was studeren het allerbelangrijkste, een 

ander vond dat nu en dan eens uitgaan best leuk kon zijn. 

Toch kan men stellen dat de meisjesstudenten eerder beperkt 

deelnamen aan de ontspanningsactiviteiten. Vooral de thuiswo

nende meisjes konden heel weinig rekenen op begrip van vader om 

eens een avond plezier te maken. Het volgend principe werd in 

zeer veel gezinnen gehanteerd: een meisje mocht blij zijn dat ze 

de kans kreeg om te studeren, dus moest ze die kans ook waar ma

ken (dit kwam in verschillende gesprekken naar voren) . 

Als we nu de jaren '30 afwegen tegenover de oorlogsjaren: v6ór 

de oorlog was er in Gent een bruisend studentenleven met de gan

se waaier mogelijkheden, maar studentinnen, en dat vooral door 

de strenge controle van thuis, konden er maar in beperkte mate 

van genieten. 

Tijdens de oorlog vielen deze mogelijkheden weg, maar precies 

door deze omstandigheden vervaagde de barrière tussen jongens 

en meisjes en werden op eigen houtje contactmogelijkheden ge

creëerd met als gevolg dat er bepaald een mentaliteitsverande

ring plaatsvond: de studente zal het nà de oorlog heel wat gemak-
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kelijker hebben om met haar mannelijke collega's "een pint 

te gaan pakken". 

C. Het kotleven 

1. De jaren dertig 

Heel weinig meisjes zaten op kot . Enkel als ze te ver woonden 

om elke dag op en af te sporen, kregen ze de toestemming om op 

kamers te gaan. 

In de periode voor de oorlog was het ondenkbaar dat een meisje 

in een huis waar ook jongens zaten een kamer zou huren. Meest

al woonde een studente in bij partikulieren die één enkele 

plaats verhuurden. Ze werd er onderworpen aan een streng huis

reglement. Zo kon ze zelden iemand op haar kamer ontvangen. 

Vriendenbezoek gebeurde in het salon, meestal onder het waak

zame oog van de hospita. De uren van thuiskomst werden eveneens 

strikt afgesproken. 

Als het enigszins mogelijk was, logeerde het meisje bij vrien

den, kennissen of familie van haar ouders en vaak werd volpen

sion aangeboden. 

Eén enkele keer huurden vriendinnen elk een kamer in hetzelfde 

huis. 

2. De oorlogsjaren 

Tijdens de oorlog kwam het wel eens voor dat een hospita kamers 

aan jongens en meisjes verhuurde, maar sommige van de dames be

weerden dat deze huizen meestal 'niet goed gezien waren'. 

Eén van de vrouwen, die gedurende de oorlog gestudeerd had, wist 

ons te vertellen dat een professor haar de opmerking maakte dat 

hij ervan op de hoogte was dat ze op een 'gemengd' kot zat. Hij 

liet dan ook duidelijk zijn afkeuring blijken! 

Diezelfde dame beweerde dat het voor meisjes moeilijker was een 

kot te vinden dan voor jongens. Sommige 'kotmadams' hielden er 

namelijk een bepaalde schrik op na, als zouden meisjes 'een 
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gevaar opleveren om onaangenaam verrast te worden'. Waarmee 

deze hospita's uiteraard bedoelden dat studentes kans liepen 

zwanger te worden. 

,3. Besluit 

Het was zeker nog niet gebruikelijk dat meisjes op kamers woon

den. Indien dit wel gebeurde dan werden ze nauwgezet gecontro

leerd. 

Pas vanaf de jaren veertig kwam het wel eens voor dat jongens

studenten en meisjesstudenten in hetzelfde huis een kamer huur

den. 

Als we de situatie in Gent vergelijken met die in Leuven dan 

waren de Gentse studentinnen 'vrije vogels'. 

In Leuven waren meisjes verplicht om in een peda(gogie) te ver

blijven. Deze peda's werden geleid door religieuzen, waar de 

studentes behoed werden voor de gevaren van het universitaire 

leven. Deze instellingen vertoonden dan ook heel wat gelijke

nissen met een versterkte burcht. 
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NOTEN 

(1) Wij kunnen dit afleiden uit het feit dat bepaalde kringen 

die zeer zeker de ganse periode bestaan hebben, niet elk 

academiejaar de namen van hun bestuursleden doorgaven. 

Vooral voor de oorlogsjaren is de informatie fragmentair. 

(2) Enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zie: 

H. BALTHAZAR, Het taalminnend studentengenootschap 't Zal 

Wel Gaan (1852-1977) 

(3) Deze tijdschriften waren: 

AULA (orgaan van het GSC) 

Gentse Studentenalmanak A.V.H.V. 

De Katrol (studentenblad van het seniorenconvent) 

Ons Leven (maandtijdschrift der Vlaamse studenten) 

Opkomst (maandblad van het Algemeen Vlaams Studentenverbond 

van het middelbaar onderwijs) 

Den Uyl (maàndblad A.V.H.V.) 

Studentenalmanak van 't Zal Wel Gaan 

(4) Oudste studentenkring aan de R,U.G. Opgericht op 21 februari 

1852 door de poësisklas van het Gentse atheneum. J. Vuylsteke 

bracht tijdens het academiejaar 1853-1854 dit initiatief 

naar de universiteit. 

H. BALTHAZAR, Op. Cit., pp. 5-6 

(5) Opgericht op 8 december 1930 aan de vernederlandste univer

siteit, als tegenhanger van de franstalige liberale studen

tenkring. 

A.R.U.G., Ingekomen en uitgaande briefwisseling rectoraats

diensten. Verenigingen, 4A2/4, doos 235 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 11, pp. 854-855 
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(6) Te Leuven gesticht op 4 april 1919 door toedoen van Leuvense 

en Gentse studentenleiders. Het was de eerste overkoepelende 

Vlaamse studentenorganisatie die met gezag kon optreden . 

Het A.V.H.V. hield op te bestaan in 1932 door interne twis

ten. 

A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 244 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, pp. 81-82 

(7) Over deze kring vonden wij geen verdere informatie. 

(8) Joris Van Severen richtte op 6 oktober 1931 het Verbond 

voor Diets Nationaal-Socialisten op met de bedoeling een 

totale staats- en maatschappij hervorming door te drukken. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 11, pp. 1741-1749 

(9) A.M. SIMQN-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten a~n de R.U.G. (1882-1930), p. 74 

(10) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, dozen 235,238,241,244 

'(11) Aan en om de Vla.amsche universiteit, pp. 3-4 

(12) R.U.G. Liber Memorialis 1913-1960, 11, pp. 80-85 

FRANS DA.ELS: medicus en hoogleraar. Geboren te Antwerpen 

op 7 januari 1882 en studeerde geneeskunde te Gent en te 

Leuven. In 1911 kreeg hij de leiding van de gynaecologische 

en verloskundige klinieken van de Gentse universiteit. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, p. 361 

(13) Universiteit Gent, pp. 46-47 

(14) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 241 
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(15) Aan deze Kring voor Klassieke filologie werd in 1939 de Kring 

voor Romanisten gehecht en werd aldus de 'Kring voor Klassie

ke en Romaanse filologie'. 

(16) Aan en om de Vlaamse universiteit, pp. 1-9 

(17) Slechts één franstalige faculteitskring overleefde maar 

maakte natuurlijk geen deel uit van het G.S.C. Dit was de 

'Association des élèves ingénieurs'. Deze hield op te be

staan in 1937 toen ook de tecnische scholen totaal verneder

landst werden. 

(18) De structuur van het Corps zag eruit als volgt: een bestuurs

raad, een corps senaat waar een afgevaardigde van alle facul

teitskringen in zetelden en een opstelraad voor AULA, or

gaan van het G.S.C. 

A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 241 

(19) Opgericht aan de Leuvense universiteit in 1902. De afdeling 

te Gent telde veruit de meeste leden van alle ideologisch 

gekleurde organisaties. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. II, pp. 735-738 

D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting , 

p. 30 

(20) Pater Callewaert (1886-1964) was de grote bezieler van het 

St.-Thomasgenootschap te Gent. Dit genootschap werkte zeer 

nauw samen met het K.V.H.V. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, .P. 271 

D. MARTIN, Op. Cit., p. 30 

(21) Gedenkboek, Clubcodex en Liederenboek der Vlaamse studenten, 

p. 73 

(22) Universiteit Gent, p. 61 
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(23) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, dozen 244, 249, 254, 260 

(24) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 142-143 

(25) A.R.U.G., Op. Ci~., 4A2/6, doos 239/10 

(26) Zie: Aernouts M., De Groodt H., Hendrickx L. en De Beucke

laere A. 

(27) In één van de gesprekken beweerde een dame met la studenten 

in haar jaar te zitten: 5 meisjes en 5 jongens. Alle 5 de 

meisjesstudenten waren overtuigde vrijzinnigen terwijl de 

jongens van katholieke huize waren. 

Gesprek met SNISSAERT J. (Geschiedenis 1936-1940) 

(28) Zeer vaak werden de meisjes door hun mannelijke collega's 

op een pedestal geplaatst. Dergelijke romantische toestan

den waren schering en inslag. 

De jongens apprecieerden het meer als een meisje zich niet 

op het voorplan werkte omdat ze daar een groot gedeelte van 

haar charmes verloor. Tijdens en na de oorlog zal daar toch 

geleidelijk verandering in komen. 

Gesprek met DEVLOO S. (Diergeneeskunde 1934-1938) 

(29) De meisjesstudenten afdeling A.V.H.V. "NeIe", in: Den Uyl, 

II, 3, 1930, p. 63 

(30) Op. Cit., p. 63 

(31) Gesprek met COMPERNQLLE M.L. (Scheikundig ingenieur 1928-

1933) 

(32) Verslag van het 15de Diets Studentencongres, in: Den Uyl, 

11, 4, 1930, pp. 17-19 

(33) Verslag van het 16de Diets Studentencongres, in: Den Uyl, 



IV, 1, 1931, p. 15 

(34) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 735-738 

(35) Gesprek met DESMET s·. (Germaanse 1940-1944) 

en met DE BOCK G. (Rechten 1940-1945) 
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HOOFDSTUK IV: De vernederlandsing van de R.U.G. (1930); de 

houding van de meisjesstudenten. 

Inleiding 

De wet van 5 april 1930 betreffende de vernederlandsing van de 

Rijksuniversiteit bepaalde dat van het academiejaar 1930-31 af, 

het Nederlands de taal van het onderwijs en van het bestuur zou 

zijn. (1) 

De vernederlandsing werd geleidelijk van jaar tot jaar doorge

voerd, maar voor de Technische Scholen werd pas in het acade

miejaar 1935-36 een aanvang genomen. (2) 

De strijd om de vernederlandsing was hiermee 'definitief' beslecht. 

De houding van de meisjesstudenten in die strijd werd reeds 

door A.M. Van Der Meersch onderzocht. (3) 

Eénrnaal de strijd gestreden, betekende dat evenwel nog niet dat 

de Franstalige cultuur aan de R.U.G. op slag verdwenen was. 

Tot 1932, het jaar waarop de wet op het taalgebruik in het middel

baar onderwijs goedgekeurd werd, liepen vele studenten nog school 

in het Frans. In het vrije net bestond de mogelijkheid om in de 

Franse taal opgevoed te worden nog veel langer. We wezen er reeds 

op dat het vooral de katholieke meisjespensionaten waren die het 

langst weerstand boden aan de complete vernederlandsing van het 

onderwijs in Vlaanderen (zie: middelbare studies van de meisjes

studenten). Volgens sommigen was het de schuld van de vrouw dat 

de verfransing in Vlaanderen zo compleet en grondig gebeurd was: 

"Beweerde Prof. Cousin niet dat de vrouwen hier 

voor de vorderingen der Fransche taal meer tot 

stand hebben gebracht dan de legers van Napoleon?" 

( 4) 

Het ligt buiten het bestek van deze verhandeling om de rol van de 

vrouw in de verspreiding van de Franse cultuur in Vlaanderen en 

daaropvolgend haar rol in de Vlaamse Beweging uit de doeken te 

doen. We konden wel in beperkte mate nagaan welke de houding van 

onze meisjesstudenten in de naweeën, volgend op de vernederlandsing 

van de R.U.G. in 1930, was. 
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1. Q~_~Qg~~!!~~~_e~Qg~~~ 

Uit de mondelinge bronnen konden we afleiden dat de Franse cul

tuur, in ieder geval tot W.O. II, nog relatief sterk leefde onder 

de Gentse studenten. Vooral diegenen afkomstig uit de hogere bur

gerij, praatten nog vaak Frans onder elkaar. 

Het is natuurlijk artificieel om een taalbarrière te koppelen aan 

een onderscheid van beide geslachten, maar twee factoren wezen in 

de richting van een relatief zwakkere vertegenwoordiging van frans

sprekende meisjesstudenten aan de universiteit. 

We wezen er reeds op dat heel wat vrouwelijke studenten school ge

lopen hadden aan het meisjesatheneum van Gent of Antwerpen. Aan 

beide scholen functioneerde reeds geruime tijd een nederlands

talige afdeling en heel wat meisjesstudenten hadden deze afdeling 

gevolgd. 

Het bleek dat veel meer jongens dan meisjes aan de universiteit 

studeerden, die afkomstig waren uit het vrije net, waar, zoals 

reeds opgemerkt, de Franse taal veel langer gehanteerd werd. 

Een tweede factor lag in de sociale afkomst van de vrouwelijke 

studenten. Een zeer groot percentage stamde uit een middenklas

se. In deze milieus werd veel minder het Frans als voertaal gehan

teerd dan in de hogere burgerij. 

2. Keuze van taalstelsel 
---~-----------------

Nog een aantal jaren na de vernederlandsing werden op de inschrij

vingsformulieren keuzemogelijkheden voorzien, want ten vroegste 

in het academiejaar 1933-34, voor de vier jaar durende studies, 

waren alle jaren compleet vernederlandst. 

Ouderejaars studeerden in deze periode dus nog volgens het hybri

disch taalstelsel, afgekondigd door de wet-Nolf in 1923. 

Deze wet bepaalde dat twee taalafdelingen werden geschapen: een 

Franstalige met 2/3 van de cursussen in het Frans en 1/3 in het 

Nederlands (= Frans stelsel), en een Nederlandstalige met de om

gekeerde verhouding (= Vlaams stelsel). (5j 

Vanaf het academiejaar 1932-33 werd op de inschrijvingsformulieren 

een derde mogelijkheid voorzien; namelijk alle vakken in het 
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Nederlands (= Nieuw stelsel) . 

De inschrijvingsbulletins vormden dus een mogelijkheid om te 

achterhalen welke keuze de meisjes maakten. 

We kunnen hier zeer kort zijn: allen kozen vanaf 1930-31 voor 

het Vlaams stelsel en in een volgende fase voor het Nieuw Stelsel. 

3. Q~_~~~Q!~_~~~_g~~~~~_~t~~~2~_i~~g~~~) 

Een derde mogelijkheid zou geweest zijn: nagaan hoeveel vrouwen 

na 1930 een aanvullende inschrijving namen ofwel hun studies ' 

aan de Gentse Rijksuniversiteit volledig stopten om die verder 

te zetten aan de Ecole des Hautes Etudes (Franstalige Hogeschool 

te Gent, opgericht in 1923). 

Een weigering om de ledenlijsten van de E.H.E. in te zien, ver

nietigde evenwel deze kans. 

Ook het archiefmateriaal in verband met deze instelling, aanwezig 

in het archief van de R.U.G., leverde niets op. (6) 

4. Besluit -------
Niettegenstaande de Franstalige cultuur nog geruime tijd leefde 

onder de studenten, mogen we toch stellen dat we weinig of geen 

sporen teruggevonden hebben van meisjes die zich ostentatief 

positief opstelden ten aanzien van deze cultuur. Uit vorig hoofd

stuk bleek evenwel dat vrouwelijke studenten zeer matig te ver

leiden waren om zich actief in te zetten voor een politieke 

kring, ook niet voor deze kringen met een Vlaamse inslag. 

En uit volgend hoofdstuk zal nog duidelijker naar voren komen 

dat in feite zeer weinig meisjesstudenten tot enige politieke 

kleurbekentenis overgingen. 



NOTEN 

(1) K. DE CLERCK, ~roniek van de vernederlandsing van de 

R.U.G., pp. 239-240 
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(2) A. BONTE, R.U.G. Profiel van een Vlaamse univers,iteit, p. 8 

(3) A.M. SIMON-VAN DER MEER$CH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930), pp. 77-78 

(4) A. Dosfel , Aan de Vlaamse Hoogstudentitmen, in: Den Uyl, 

111, 1, 1930, pp. 12-15 

(5) K. DE CLERCK, Op. Cit., pp. 152-154 

(6) Verzameling "Ecole des Hautes Etudes", A.R.U.G. 
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HOOFDSTUK V: De meisjesstudenten tijdens de bezetting, hun 

politieke activiteiten. 

Inleiding 

Het zeer bijzonder karakter van de oorlogsjaren verklaart waarom 

aan het politieke verenigingsleven in deze periode een apart 

hoofdstuk gewijd werd. (1) 

Vorig jaar verscheen het werk van Martin D. over de R.U.G. tij

dens de Tweede Wereldoorlog. (2) Daarin werd een beeld geschetst 

van de verschillende facetten van het universitair leven in deze 

periode. Eén aspect, precies het verenigingsleven van de studen

ten kwam uitvoerig aan bod omdat, en dat is gemakkelijk te be

grijpen, de bezetter op dat vlak heel wat interesse aan de dag 

legde. 

Het is evident dat een deel van de studenten zich verder bleef 

organiseren in verenigingen van ideologische aard. Het verschil 

met de periode vóór de bezetting was de scherpe polarisatie die 

zich aftekende: enerzijds diegenen die zich positief opstelden 

tegenover de bezetting en zo meestal in collaboratiekringen te

rechtkwamen. Deze groeperingen werden dan ook getolereerd. Ander

zijds waren er de studenten die zich onmogelijk konden verzoenen 

met de Duitse bezetter en noodgedwongen de activiteiten van hun 

kringen dienden stop te zetten. Sommige onder hen verzeilden in 

het georganiseerde verzet. 

In het kader van deze verhandeling leek het interessant om na te 

gaan of er sporen terug te vinden waren die het aandeel van de 

meisjesstudenten in deze politieke verenigingen naar voren brach

ten. 

Er bestaat wel degelijk een relatief uitgebreide reeks documenten 

in verband met het reilen en zeilen van onze rijksuniversiteit 

tijdens de oorlogsjaren. Dit archiefmateriaal dateert hoofdzake

lijk van kort nà deze periode daar vooral verslagen van de zuive

ringscommissie, opgericht in de schoot van de R.U.G. in '44, be

waard zijn gebleven. 

Deze commissie werd ondermee~ belast met de epuratie van studenten 
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die zich tijdens de oorlog niet bijzonder vaderlandslievend 

hadden opgesteld. (3) 

Het archiefmateriaal dat een weerslag vormt van de activiteiten 

van de studenten die zich in het verzet engageerden, is daaren

tegen zéér gering. (4) 

Een en ander kon nog in beperkte mate afgeleid worden uit de op

gave van de namen der bestuursleden van een aantal verenigingen, 

maar deze bronnen waren uiterst onvolledig. (5) 

Het gedrukte materiaal verschafte ons evenmin veel informatie, 

omzeggens geen. Naar de specifieke politieke activiteiten van de 

vrouw in de oorlogsperiode werd nog zeer weinig onderzoek ver

richt. 

Ook hier gebruikten we de mondelinge bronnen als aanvullende in

formatie. 

A. De politieke studentenkringen aan de R.U.G. (1940-1944) 

Zoals we reeds opmerkten leek het ons interessant om na te gaan 

welke de rol was van de meisjesstudenten in het politieke stu

dentenleven tijdens de oorlog. 

Het is gewenst om vooraf dit facet van het studentenwereldje 

even naar voren te brengen. (6) 

Voor de oorlog verenigde het Gents Studentencorps (G.S.C.) alle 

wetenschappelijke faculteitskringen. Oaarnaast bestonden nog een 

aantal onafhankelijke politieke studentenkringen. Deze weer

spiegelden het ideologische en politieke spectrum in België 

(zie hoger) . 

Enkele maanden nà de inval van de Duitsers, toen het universitai

re leven langzaam terug op gang kwam, borrelde het oude ongenoegen 

over de werking van het G.S.C. weer op. Na heel wat heen-en-weer

gepraat en uren vergaderen, ging men van start met een nieuwe 

overkoepelende organisatie, het Gents Studenten Verbond (C.S.V.) 

Het was het K.V.H.V. die de besprekingen gedomineerd had. Daar

van getuigden de samenstelling van het bestuur, de opstelling van 

de statuten, de opbouw van de organisatie en het feit dat het 

L.V.S.V. niet tot de vergaderingen was uitgenodigd. (7) 
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Het G.S.C. wierp zich dus op als enige studentenorganisatie 

en zal meerdere pogingen ondernemen om ook officieel als zo

danig erkend te worden. 

Om dit overzicht van de studentenkringen te vervolledigen werd 

een onderscheid gemaakt tussen de kringen die zich in de colla

boratiesfeer bewogen en diegene die eerder bij het verzet aan

leunden. 

In wat nu volgt zal duidelijk blijken dat het G.S.V. evolueerde 

van een overkoepelende organisatie, vertegenwoordiger van alle 

studenten, naar een vereniging met vrij radicale Vlaams-Nationa

listische standpunten en dus bij de collaboratiekringen mag gere

kend worden. 

1. De collaboratiekringen 

1.1. Het Gents Studenten Verbond (verder als G.S.V.) 

Reeds vanaf de eerste werkingsmaanden bleek zeer duidelijk waar 

het G.S.V naar toe wilde: de mensen die vanuit deze organisatie 

naar buiten traden, wonden er geen doekjes om dat ze niet hoog 

opliepen met de parlementaire democratie en dat ze voorstander 

waren van tucht en discipline. (8) 

In februari 1941 telde het G.S.V. 934 leden. (9) Deelde deze 

enorme achterban echter de opvattingen van de kleine kern rond 

verbondspraeses Van den Abeele? 

Al gauw kwam reactie van enkele individuele faculteitskringen in 

verband met het niet respecteren van de eigenheid van iedere kring 

Vooral de geschiedkundige kring (V.G.K.) trok van leer. (10) 

De zaak resulteerde in een uitvaardiging van de 'Militärverwal

tung" (11) op 20 november 1942 waarin uitdrukkelijk gesteld werd 

dat de bezetter enkel die kringen erkende die tot het G.S.V. be

hoo.rden. ( 12) 

Zes van de veertien faculteitskringen stopten hun activiteiten 

waardoor het G.S.V. qua ledenaantal tot de helft gereduceerd werd. 

(13) De band tussen de bezetter en het G.S.V. kon nu nog aller

minst ontkend worden. 

De verdere verzwakking van deze 'overkoepelende' organisatie was 
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vooral te wijten aan interne twisten (gekibbel tussen diets-

en grootgermaansgezinde studenten) met als gevolg dat hun leden

bestand pijlsnel daalde. Van ongeveer 600 leden in 1943 (in 

1941 waren er dat nog bijna het dubbele) naar een 100-tal in 1945. 

(14) 

1.2. Het Vlaams Nationaal Verbond-Studenten front (VNV-Studen-

tenfront) . 

Het VNV-studentenfront (15) ging zich duidelijk profileren naar 

aanleiding van de verplichte tewerkstelling van de studenten en 

de oproep om aan het Oostfront te vechten. Zoals bekend hingen 

ze de dietse richting aan in het collaboratiespectrum. (16) 

1.3. De Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap (De Vlag) 

Deze kwam niet echt van de grond in Gentse studentenmiddens. Zij 

verenigde de Duitsgezinden onder de ~tudenten. (17) 

1.4. Het Diets Studentenkeur!ront (DSK) 

Eveneens dietsgezind maar de collaboratie-acties van het VNV

studentenfront veroordelend, richtte het DSK zich vanaf 1943 tot 

die studenten die zich geroepen voelden om voor 'orde, vrede en 

arbeidsvreugde te strijden'. (18) 

Deze studentenvereniging vergrootte de verwarde aanblik die de 

collaboratiekringen vertoonden. 

Besluit -------

Door het breed standpunt dat het G.S.V. aanvankelijk innam, kon 

zij in het begin van de bezetting het grootst aantal studenten 

bekoren. Naarmate deze overkoepelende organisatie haar nieuwe

orde-aspiraties echter duidelijker maakte en de innerlijke ver

deeldheid groter werd, daalde het ledenaantal zeer snel. 

De andere, meer politiek geïnspireerde collaboratiekringen die aan 

de R.U.G. ageerden konden evenmin de grote massa studenten mobi

liseren en naarmate de materiële toestand van de studenten ver

slechterde , groeide de onverschilligheid. 
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In het voorjaar van 1944 telden zij allen samen een 300- tal 

leder.. Dit was ongeveer 15% van de totale studentenpopulatie 

op dat ogenblik. 

2.1. 3et niet-georganiseerde verzet 

Daarrr.ee bedoelen wij dat naar aanleiding van twee belangrijke 

kwesties, de verplichte tewerkstelling van studenten en de zaak 

van èe 'ongehoorzame' faculteitskringen, de studenten spontaan 

blijk gegeven hebben van hun ongenoegen, zonder zich daarom bij 

het ~eorganiseerde verzet te voegen. 

~ De verplichte tewerkstelling 

Op 7 maart 1943 werd via de pers bekend gemaakt dat de eers

~ejaars zich voor 20 maart (kort nadien werd dit ultimatum 

verlengd tot 27 maart) moesten aanmelden bij de arbeids

ambten. (19) 

Zij werden verplicht om vanaf 1 mei zes maand in dienst van 

de bezetter te werken. Later werd meegedeeld dat vanaf het 

~cademiejaar 1943-1944 geen enkele schoolverlater zich mocht 

inschrijven aan een Belgische universiteit zonder voorafgaan

delijk één jaar arbeidsdienst vervuld te hebben. (20) 

De studenten reageerden zeer verontwaardigd en op 17 maart 

1943 werd een betoging georganiseerd. Vanuit de verzetsorga

~isaties werd herhaaldelijk tot ongehoorzaamheid of onder

duiken opgeroepen. Aanvankelijk werden deze parolen enigszins 

opgevolgd, maar tot een echte confrontatie kwam het in Gent 

~iet. De rust keerde terug en medio april hadden practisch 

~lle studenten zich aangemeld. (21) 

j. De 'ongehoorzame' faculteitskringen 

Zoals reeds eerder vermeld, werden in 1942 een aantal facul

~eitskringen verplicht hun activiteiten te staken daar ze 

zich niet meer bij het overkoepelende G.S.V. wilden voegen, 

~adat de bezetter daartoe het bevel had gegeven. 



227. 

Van georganiseerd politiek verzet kan ook hier nauwelijks 

sprake zijn. Het ging er vooral om dat de bewuste kringen 

zich niet wilden laten overvleugelen door een al te auto

ritair geworden G.S.V. (er was zelfs sprake geweest van het 

indienen van de eigen statuten) . 

2.2. Het georganiseerde verzet 

a. Op 15 maart 1941 werd door F. Demany de gewapende weer

standsbeweging het 'Onafhankelijkheidsfront' (O.F.) opge

richt. Deze beweging was zeer sterk beïnvloed door de com

munistische partij. (22) 

Een groep van oud-studenten en wetenschappelijk personeel 

richtte een plaatselijke kern van dit O.F. op. Aanvanke

lijk waren hun activiteiten niet specifiek naar de univer

siteit gericht, maar medio 1942 werd hun uitstraling groter. 

(23) 

b. Naar aanleiding van de Duitse inval in Rusland kwam een 

versnellingsproces op gang inzake het optreden van verschei

dene verzetskringen. 

Aan de R.U.G. kwam een afdeling van de Nationale Studenten

groepering (N.S.G.) tot stand. Diezelfde mensen startten 

met de uitgave van het clandestiene blad 'Klokke Roeland' . 

(24) 

c. De conservatieve anti-duitsgezinden organiseerden zich 

rond het sluikblad 'Tijl'. Zij waren heel wat gematigder in 

hun parolen. Daarvan getuigde het feit dat zij niet oprie

pen om, naar aanleiding van de Verplichte Tewerkstellings

kwestie, onder te duiken. (25) 

Besluit 

Naarmate de oorlog vorderde, werd het verzet groter. Men moet hier 

evenwel vooral spreken van een 'verzet van universitairen' en niet 

van een 'universitair verzet': de universitairen hadden een belang-
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rijk aandeel in het organiseren van het algemene verzet, maar 

aan de universiteit zelf kwam het er vooral op aan een mentali

teit van ongehoorzaamheid te propageren. 

Naar aanleiding van kwesties die de studenten zeer direct aanbe

langden, brak spontaan oppositie tegen de bezettende macht los. 

Na de oorlog bleek dat de verzetskringen allen samen een lOa-tal 

studenten had aangesproken, waarvan er 20 hun leven lieten. (26) 

B. Meisjesstudenten actief in de collaboratie 

Het is uiterst belang~ijk om een onderscheid te maken tussen het 

materiaal verzameld door de Nationale Studentengroepering (N.S.G.) 

en dat, samengebracht door de zuiveringscommissie (7), daar we 

bij de eerste te maken hebben met een niet-officieel onderzoek : 

l.I. Algemeen 

De gelegaliseerde verzetsorganisatie N.S.G. werd, niettegen

staande hun uitdrukkelijk verzoek, dan toch niet vertegen

woordigd in de officiële zuiveringscommissie. (28) 

Meermaals klaagden zij de trage en inefficiënte werking 

van de commissie aan zodat ze dan maar zelf overgingen tot 

onderzoek. (29) Op eigen houtje belegden zij vergaderingen 

waar ze namenlijsten van verdachte studenten verzamelden 

en strafmaatregelen uitdokterden. (30) Iets later zijn ze 

zelfs overgegaan tot een oproep aan alle studenten om 

'collaborerende' individuen aan te geven. Deze werden op 

fiche gebracht met de naam van de beschuldigde, de feiten 

waarvan hij/zij verdacht werd en de naam van de aangever. (37) 

Het is aan de hand van deze fiches en enkele namenlijsten 

dat wij een paar bevindingen kunnen naar voren brengen. 

1.2. Concreet 

Het volledigst krijgt men een idee van het ledenbestand van 

De Vlag (deze was nochtans relatief zwak vertegenwoordigd 

aan de R.U.G.). 
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In de kelders van de 'Ecole des Hautes Etudes', destijds 

ingenomen door De Vlag, werd een ledenlijst gevonden van 

de Gentse afdeling. Er stonden 138 personen op waarvan 22 

meisjes. Via onze biografische gegevens van de Gentse meis

jesstudenten konden we diegenen selecteren die aan de R.U.G. 

studeerden. Dat waren er 6: 2 studeerden geneeskunde, 1 

tandheelkunde, 1 geschiedenis, 1 Germaanse en 1 rechten. 

Wat de bestuursleden van De Vlag betrof, konden wij nagaan 

dat er voor de academiejaren 1941-1942 en 1942-1943 géén 

meisjes waren (over de overige jaren werd ons geen informa

tie verschaft) 

Door het N.S.G. werd er tevens een ledenlijst van de Duitse 

Academie naar het rectoraat gezonden. (32) Op een totaal 

van 101 personen, stonden er 20 meisjesnamen op, waarvan er 

12 aan de R.U.G. studeerden: 5 stude'erden Germaanse filolo

gie, 2 geneeskunde, 3 rechten, 1 farmacie en 2 aan het 

H.I.K.O. 

Als we de fiches doornemen waarop de mensen staan die door 

medestudenten verklikt werden dan merken we dat er van de 

85 personen, 10 meisjes waren ... Als we deze 10 naar de 

aard van de beschuldiging onderverdelen dan komen we tot 

het volgende (33): 

lid VAVV 5 

lid De Vlag 4 

lid DNS (34) 2 

lid VNV J. 

reis naar Duitsland 1 
ondernomen 

Als we ze rangschikken volgens de studies die zij volgden: 

H.I.K.O. 5 

Germaanse filologie 3 

geneeskunde 2 

Student H. Pauwels, praeses van het G.S.V. tijdens het aca

demiejaar 1942-1943, werd in '44 ondervraagd door het verzet 
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(niet nader bepaald). In zijn verklaring gaf hij een lijst 

vrij met personen die enigszins iets met de collaboratie 

te maken hadden (lijst met 140 personen). Op deze lijst 

stonden, voor zover wij konden nagaan, (soms werd enkel de 

familienaam bekend gemaakt), 19 meisjesstudenten (dit is 

ongeveer 14,5 %). 

Deze meisjesstudenten werden van volgende zaken beschuldigd: 

lid VNV 

lid De Vlag 

lid VAVV 

lid GSV 

lid NSJV 

allerlei 

11 (één was leidster geweest 
van een vrouwenafdeling van het 
VNV) 

3 

2 

1 

1 

5 (bewogen zich in het milieu 
of hadden betrekking met iemand 
uit de collaboratie) 

Gerangschikt volgens de richting waarin ze studeerden: 

geneeskunde 5 

Germaanse 3 

rechten 3 

farmacie 3 

scheikunde 2 

natuurkunde 1 

klassieke 1 

H.I.K.O. 1 

Tenslotte werden op de vergadering van 20 maart 1945 een 

paar 'gevallen' onderzocht die volgens het N.S.G. streng 

genoeg werden aangepakt. Een 25-tal studenten onder wie 3 

meisjes moesten het ontgelden. Voor deze drie werd telkens 

een straf van 5 jaar uitsluiting voorgesteld in plaats van 

1 jaar, zoals de zuiveringscommissie besliste. Het ging hier 

om een propagandiste van De Vlag, om een studente die een 

studiereis naar Duitsland had ondernomen en tenslotte om een 

studente beschuldigd van lidmaatschap van het G.S.V. nà 1943 

(35) en tevens een reis te hebben ondernomen naar Duitsland. 
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Besluit 

Het is voorlopig nog zeer moeilijk om conc lusies naar voren te 

schuiven. vooral het onofficiële en diverse karakter van het 

materiaal laat ons dat niet toe. Toch kunnen we reeds stellen dat 

vrouwen zich niet in grote getale bij de collaboratiekringen 

voegden . 
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2.1. Algemeen 

Ter uitvoering van de besluitwet van 25 september 1944, werd 

op 30 oktober te Gent een onderzoekscommissie opgericht, met 

de bevoegdheden van een onderzoeksrechter. (36) Deze moest in

staan voor de epuratie van het onderwijzend en wetenschappelijk 

personeel en van de studenten. 

De commissie te Gent was samengesteld uit de rector (voorzitter), 

de pro-rector, de beheerder, de dekanen van de verschillende 

faculteiten voor het academiejaar 1943-1944, de toenmalige le

den van het patrimonium en de voorzitter van de Veeartsenij

school. Deze commissie vergaderde ongeveer 20 maal over de kwes

tie 'studentenepuratie' en ging als volgt te werk. (37) Aan de 

studenten die zich aanboden voor hun eindexamens van het acade

miejaar 1943-1944 (tweede zittijd) werd een vragenlijst voorge

legd die ze in eer en geweten dienden in te vullen (zie bijgaand 

formulier) . 

In een tweede fase werd aan diegenen die zich aandienden voor een 

inschrijving op de rol voor het academiejaar 1944-1945 dezelfde 

lijst met vragen voorgelegd. Zij, aan wie iets ten laste kon ge

legd worden, moesten dit melden, wat als onmiddellijk gevolg 

had dat hun inschrijving geweigerd werd. Wie een valse verklaring 

aflegde, riskeerde definitieve uitsluiting. Ook via verklikkingen 

werden studenten opgespoord die van incivisme zouden kunnen ver

dacht worden. 

Als bezwarend werden volgende feiten weerhouden: lidmaatschap 

VAVV, Duitse Academie of iedere nieuwe-orde-organisatie of een 

reis naar Duitsland ondernomen hebben. (38) 

Al deze'gevallen' ; werden grondig door de commissie onderzocht 

en van iedere student hielden ze een dossier bij. Deze dossiers 

bevatten soms brieven van de betrokkene zelf, van een familie

lid, beschuldigingen en getuigenissen van medestudenten, offi

ciële documenten die de verdachtmakingen bevestigen of ontken-

nen, enz. 
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2.2; Concreet 

In totaal werd van 128 studenten een dossier opgesteld. 

Achttien onder hen waren meisjes (dit is ongeveer 14,5 %). 

Als we deze vrouwen volgens de beschuldiging die ze opliepen, 

rangschikken dan komen we tot het volgende: 

lid VAVV 8 

lid Duitse Academie 6 

reis naar Duitsland 5 

lid m1S 1 

lid De vlag 1 

lid NSJV (39) 1 

En volgens de richting waarin ze studeerden: 

Germaanse filologie 7 
farmacie 3 

3 

H.I.K.O. 2 

H.I.L.O. 1 

H.I.O. 1 

geneeskunde 1 

2.3. De strafmaatregelen 

Uiteindelijk werden dan de straffen beraald. Om de laakbare 

studenten te straffen werden tweemaal maatregelen getroffen. 

De eerste reeks volgde op de eerste fase (dit is de studenten 

die zich ingeschreven hadden voor de tweede zittijd 1943-1944) 

en een tweede reeks volgde op de tweede fase (dit is de stu

denten die zich aangeboden hadden voor het academiejaar 1944-

1945) . 

De straffen varieerden van een blaam tot de definitieve uitslui

ting. (40) 

In totaal liepen 111 studenten een straf op. Veertien onder hen 

waren meisjes (dit is ongeveer 12,5 %): 

- 56 studenten ontvingen een blaam wegens VAVV lidmaatschap, 

waaronder 6 meisjes: 3 germanisten, 2 studentes kunstge

schiedenis en 1 studente lichamelijke opvoeding. 
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- 17 studenten werden geschorst voor 1 maand, waaronder 

3 meisjes: 1 farmaciestudente, 1 studente in de genees

kunde en 1 studente in de opvoedkunde. 

27 studenten werden 1 jaar geschorst, waaronder 4 meis

jes: 3 germanisten en 1 studente in de geneeskunde. 

- 10 studenten werden het zwaarst aangepakt en kregen het 

verbod ooit nog een inschrijving aan de R.U.G. te nemen. 

Van deze studenten waren er 2 meisjes: 1 studente in de 

lichamelijke opvoeding (die reeds een blaam opgelopen 

had) ' en een studente in de geneeskunde, 

Besluit 

Ongeveer 12,5 % van de beschuldigingen werden uitgesproken tegen 

meisjes. Het grootste gedeelte van deze studentes studeerde 

Germaanse: 6 van de 14. 

Dit overwicht van germanisten in collaboratiekringen lijkt eer

der logisch. In deze richting situeerden zich de meeste studen

ten met een neiging tot flamingantisme. Zij kregen het na de 

overwinning van de geallieerden ook het zwaarst te verduren. 

Soms ten onrechte, zoals een van de geïnterviewde dames beves

tigde. (41) 

3. Evaluatie 

Het zal de lezer wel opgevallen zijn dat hier uiterste yoor

zichtigheid geboden is om over te gaan tot conclusies daar het 

gaat om een zeer beperkt aantal studenten in vergelijking met 

de totale studentenpopulatie. (42) 

Zich bekennen tot een of andere strekking in deze oorlogsjaren, 

of je nu jongen of meisje was, je bleef in de minderheid. 

Deze indruk kreeg zeker een stevige onderbouw door de gesprek

ken die wij met verscheidene dames voerden. 

Wat concreet de meisjes betreft: men ontmoette ze alleszins niet 

in de voorste rangen van de collaboratie. Ze hielden zich afzij-
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dig van meetings, engageerden zich niet in het bestuur van 

een organisatie, voerden niet het hoogste woord op vergade

ringen ... 

Maar waren zij tevens afwezig in de achterban van deze kringen? 

Blijkbaar niet. Ze komen wel degelijk voor op ledenlijsten, onder

namen een reis naar Duitsland of volgden cursussen aan de Duitse 

Academie. 

Wel bleek uit brieven en uit interviews dat ze meermaals handel

den onder invloed van ouders, een broer of een lief. Vooral 

dat laatste bleek vaak van doorslaggevende betekenis te zijn: 

ze volgden hun vriend naar de verschillende bijeenkomsten. 

Globaan gezien kunnen we zeggen dat meisjsstudenten zich niet 

in grote getale engageerden in de collaboratie. We kunnen dit 

in verband brengen met twee studies die in enige mate raakpun

ten vertonen met dit onderwerp. 

Patroons B. bestudeerde in haar eindverhandeling de Vlaams-natio

nalistische vrouwengroeperingen tussen 1920 en 1945. (43) Zij 

bracht naar voren dat leidsters zeer vaak klaagden over de lage 

vormingsgraad van hun leden. Constant werden vormingsavonden, 

kampen en stages georganiseerd. Maar de nationalistische opvat

tingen over de rol van de vrouw in de maatschappij in acht ge

nomen, valt het niet te verwonderen dat die pogingen meestal re

sulteerden in een opleiding in huishoudelijke taken, het bespre

ken van 'licht verteerbare' onderwerpen of een sterk ideologisch 

gekleurde vorming te geven. 

In een studie van De Bock G., Incivisme en repressie, werd aan 

dit aspect ook eventjes aandacht besteed. Zij wijst erop dat 

vrouwelijke leden van De Vlag of het VNV meermaals slechts lager 

onderwijs genoten hebben. (44) 

Deze studies wijzen er toch op dat 'intellectueel geschoolde' 

vrouwen zich in mindere mate aangetrokken voelden tot Vlaams

nationalistische en collaboratiegroeperingen. 

Als we dit in verband brengen met onze meisjesstudenten dan mer

ken we toch een duidelijk parallellisme. 'Universitair geschoolde' 

vrouwen zouden dus een klein aandeel in de totaliteit van het 

ledenbestand van Vlaams-nationalistische organisaties vormen. 
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Om deze stelling meer onderbouw te geven is echter verder 

onderzoek noodzakelijk (bijvoorbeeld: de activiteiten van de 

meisjesstudenten gedurende de oorlog, aan onze andere Belgische 

universiteiten) . 

c. Verplichte tewerkstelling van de vrouwelijke eerstejaars

studenten (1943) 

1. Algemeen 

Door de verordening van 6 maart 1942 werd de Belgische bevolking 

geconfronteerd met de verplichte arbeidsdienst. (45) 

Precies één jaar later maakte de bezetter bekend dat ook de stu

denten ingeschakeld zouden worden. Dit gebeurde vanaf mei 1943. 

Alle eerstejaarsstudenten dienden zes maanden handenarbeid te 

verrichten alvorens ze mochten verder studeren. (46) 

Er rees enorm veel verzet tegen deze mqatregel, zowel van de 

kant van de studenten als van de zijde van de universitaire over

heid (zie hoger). 

Voor het academiejaar 1943-1944 trof de 'Militärverwaltung' een 

andere regeling: de verordening van 28 juni 1943 bepaalde dat 

schoolverlaters verplicht werden één jaar te werken, hetzij in 

België, hetzij in Duitsland, alvorens eventueel universitaire 

studies aan te vatten. (47) 

De studenten werden tewerkgesteld in de industrie, de landbouw 

of de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. (48) Statistisch 

materiaal in verband met de inschakeling van studenten in de 

verschillende sectoren is er niet, noch wat betreft de tewerk

stelling van vrouwelijke studenten. 

Twee organisaties un Vlaanderen stonden in voor de opvang van 

vrouwelijke arbeidskrachten: de Vrouwelijke Sociale Dienst" (VSO) 

en de Vrouwelijke Arbeidsdienst. Deze beide zullen tevens de op

vang van het gros van de meisjesstudenten voor hun rekening ne

men. 

1.1. De Vrouwelijke Sociale Dienst 

De VSD, min of meer een verlengstuk van de Sociale Hulp (zie ho

ger), werd te Gent opqericht op initiatief van het 'Vlaams Ge-
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neeskundig Secretariaat' in augustus 1940. Na de officiële 

inrichting van Winterhulp door de bezetter, stelde de VSD zich 

ten dienste van deze organisatie. (49) 

Het was hoofdzakelijk het Vlaams Nationalistisch Vrouwenverbond 

dat vrijwilligers ronselde en vanaf september 1941 ging de VSD 

volledig in het VNVV op. (50) De bedoeling was meisjes uit de 

gegoede burgerij aantrekken om in hun vrije tijd sociaal dienst

betoon te verrichten. Dit kaderde excellent in de nationaal-so

cialistische politiek tegenover de vrouw. 

"Het Vlaams meisje en de Vlaamse vrouw hebben het 

recht en tevens de plicht de volksverbondene huis

houdelijke hulp aan de volksvrouw op te eisen als 

hun werkgebied en als hun monopool ( ... ) 

( ... ) De Vrouwelijke Sociale Dienst werkt en verzorgt, 

lenigt en troost, bij uitstek een werk voor onze Vlaam

se meisjes, want ieder rechtgeaard meisje draagt in .• 

haar ziel een stuk moederschap ( ... ) 

( ... ) Misschien sneller nog alsdat de mannen de kul

turele eenheid van Vlaanderen zullen herstellen, zullen 

de vrouwen van den VSD met de moeders en door de moe

ders de sociale eenheid van Vlaanderen herstellen. 11 (51) 

Om de burgersvrouwen op te leiden als sociale helpsters werden 

lessencyclussen georganiseerd die telkens drie dagen duurden. 

Een lokaal comité van de VSO bestond uit een secretariaat met 

een leidster, een secretaresse en een sociale helpster van 

wacht. (52) 

1.2. De Vrouwelijke Arbeidsdienst 

De Vrouwelijke Arbeidsdienst in Vlaanderen trad in werking 

vanaf 1 oktober 1941. Zij fungeerde als een nevenafdeling van 

de reeds bestaande mannelijke VAVV. (53) 

Om deze arbeidsdienst efficiënt te laten werken, werden eerst 

vrouwen naar Duitsland gestuurd om er een opleidingsstage te 

volgen. Nadien richtte men in België verscheidene opleidings

kampen in voor jonge meisjes en vrouwen tussen 17 en 25 jaar. 

Na een vormingsperiode in zo'n kamp, zowel praktisch als ideo-



logisch, gingen de vrouwen dagelijks uit werken. Net zoals 

bij de V.S.D. dienden ze noodlijdende gezinnen en bejaarden 

te helpen in het huishouden. (54) 
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Tot 1942 was deze organisatie uitsluitend gebaseerd op vrij

willige krachten (55), maar vanaf de dekretering van de ver

plichte tewerkstelling (6 maart 1942) werden vele vrouwen (ook 

studentinnen) verplicht zo'n zes maanden durend kamp mee te 

maken. 

Toen vanaf maart 1942 de bezetter besliste om ook de Belgische 

bevolking in te zette (56), eiste Olbrechts, de secretaris-gene

raal van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, dat 

vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, niet naar Duitsland 

zouden worden gestuurd en dat ze hoofdzakelijk in de sociale 

sector zouden worden tewerkgesteld. (57) Voor de vrouwelijke 

studenten gold hetzelfde principe. Enkel als zij niet door de 

Vrouwelijke Arbeidsdienst en de VSO konden worden tewerkgesteld, 

bezorgde de Unie van Hand- en Geestesarbeiders (58) hen een ar

beidsplaats. (59) 

2. Concreet 

Uit een aantal oorspronkelijke documenten bleek zeer dUidelijk 

dat de meisjesstudenten in de zachte sector tewerkgesteld wer

den. Gemakkelijk hadden ze het evenwel niet. 

Een 25-tal meisjes moesten hun arbeidsdienst in de VSO afdeling 

Gent (Clementinalaan 53) vervullen. Zij ontvingen niet de minste 

vergoeding voor het gepresteerde werk, noch werden hun verplaat

singenskosten terugbetaald. Zij waren niet verzekerd tegen werk

ongevallen en de sociale wetten werden niet toegepast. (60) 

Daarom vroeg rector Desmet aan het ministerie van Arbeid en So

ciale Voorzorg om een eind te stellen aan deze praktijken. (61) 

Vanuit het ministerie werd onmiddellijk geantwoord dat de zaak 

zou onderzocht worden. (62) 

Nog volgens de rector was dit alles zeer onrechtvaardig in verge

lijking met studenten tewerkgesteld in de nijverheid. Zo vernam 

hij van een studente dat ze naar een gezin met elf kinderen werd 

gestuurd. Deze kinderen leden allemaal aan een besmettelijke ziekte. 
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Omdat het meisje noch verzekerd was tegen ongevallen en ziekte, 

noch de nodige opleiding genoten had om deze zware problemen aan 

te pakken, 

" moest maar eerst eens een einde gesteld worden aan 

deze praktijken". (63) 

Het bestuur van de Openbare Onderstand van Gent (De Bijloke) 

richtte op 10 mei 1943 een verzoek tot het Arbeidsambt met de 

vraag of een 10-tal studentes in de geneeskunde zouden kunnen 

tewerkgesteld worden in de nieuwe kwartieren van het Krijgs

gasthuis. (64) Na een weigering van het Arbeidsambt (65) richt

te de rector zich tot 'Sonderführer' Jacabs en vroeg hen de wei

gering ongedaan te maken daar hij meende dat deze taak perfect 

paste in de geest van de verplichte tewerkstelling van vrouwen. 

(66) 

Nog volgens de rector zou de uitbuiting van de meisjesstudenten 

door de VSO en de weigering om enkele in de Bijloke te laten 

werken, niet het werk zijn van de Duitse bezettende overheid 

maar van "Belgische personen die één of andere groepering steun

den". (67) 

Uit gesprekken gevoerd met ex-studentes bleek dat bepaalde meis

jes zich heel wat gemakkelijker van hun taak konden kwijten. 

Zo was er een studente die portierster 'speelde' bij een dokter. 

(68) 

Besluit 

Oe vrijwillige en later verplichte tewerkstelling van vrouwen 

in het algemeen en meisjesstudenten in het bijzonder tijdens 

de oorlog was een zeer treffende schakel in de nationaal-socia

listische politiek ten aanzien van de vrouw. 

Daar deze visie de vrouw als de enige opvoedster van haar kinde

ren en als koningin van het gezin beschouwde, was de inschakeling 

van de vrouw in de tewerkstellingspolitiek practisch volledig 

afgestemd op een verlenging van haar taak als huismoeder. 
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D. De meisjesstudenten actief in het verzet. 

1. Algemeen 

Materiaal over dit onderwerp is tamelijk schaars. De verzetsbe

weging wordt in de geschiedenisboeken als een mannenaangelegen

heid voorgesteld, maar uit getuigenissen blijkt dat vrouwen zeer 

zeker een belangrijke rol gespeeld hebben. Het was precies hun 

'vrouwzijn' dat ze in staat stelde gevaarlijke opdrachten zoals 

wapens smokkelen, inlichtingen doorgeven of clandestiene blaad

jes verspreiden, uit te voeren zonder dat ze verdacht werden 

door de bezettende macht. 

Het aandeel van de vrouwen in de totale verzetsbeweging werd op 

één derde geschat. (69) 

2. Concreet 

Wat nu het aandeel van de Gentse meisjesstudenten in het studen

tenverzet geweest is, konden we in beperkte mate achterhalen. (70) 

Begin 1945 startte men vanuit het rectoraat met een specifiek 

onderzoek naar het onderwijzend en wetenschappelijk personeel en 

de studenten die actief geweest waren in het verzet. 

Iedereen die tijdens de oorlog deelgenomen had aan activiteiten 

gericht tegen de bezetter, diende zich te melden v66r de opening 

van het academiejaar 1945-1946. 

Van al deze personen werden fiches aangelegd. Zo ook werden die

genen die nog gevangen zaten of overleden waren ("gestorven voor 

het vaderland") achrehaald. 

Voorheen had de rector reeds de opdracht gegeven om alle studen

ten die zich inschreven voor de tweede zittijd van het academie

jaar 1943-1944 en de eerste zittijd van 1944-1945 een vragenlijst 

laten invullen (zie hoger). Een aantal vragen hadden betrekking 

op eventuele verzetsactiviteiten van de betrokken studenten. 

Uit een getuigenis van Deconinck L., toenmalig werkleider aan 

de R.U.G., bleek dat 3 vrouwen onrechtstreeks met het verzet in 

contact stonden. Hun aandeel werd niet verder gespecifieerd. (71) 

In het relaas van Eemans G. konden we lezen dat twee meisjesstu

denten een actie op het getouw zetten om een Engelsman van Gijze-
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gem naar Asse over te brengen. (72) 

Deze verschillende acties moesten in de uiterste geheimzinnig

heid uitgevoerd worden. 

De vrouw van wekleider Deconinck, die studente aan de R.U.G. 

was geweest, bevestigde dit. Zij stond midden het verzet maar 

was practisch volledig onwetend over acties gevoerd door andere 

verzetslui. Aan de universiteit werd daarover nooit gepraat. (73) 

Zij kon ons dan ook niet vertellen of meisjesstudenten al dan 

niet een belangrijk aandeel hadden en of zij verantwoordelijke 

functies uitoefenden. (74) 

Het is zeer waarschijnlijk dat enkele meisjesstudenten betrokken 

waren bij de uitgave van 'Klokke Roeland', orgaan van de Gentse 

afdeling van de NSG, maar wij konden via de vragenlijsten slechts 

één meisje achterhalen dat beweerde dat, door haar medewerking 

aan dit blad, de Gestapo bij haar huiszoeking had verricht. 

De meer behoudsgezinde verzetsstudenten schaarden zich rond het 

blad 'TijI'. Na de oorlog wensten de medewerkers de namen van 

hun redacteurs niet vrij te geven, uit bescheidenheid, zoals zij 

zelf beweerden. (75) Eén enkel meisje noteerde op haar vragen

lijst dat ze meegeholpen had het blad te verspreiden. 

Zoals wij reeds vermeldden, bestond er aan de R.U.G. zoiets als 

een georganiseerd verzet. Rector Blancquart omschreef dit verzet 

als volgt: 

"Er was ook de niet-georganiseerde weerstand van den 

misprijzende glimlach, van het voorbijgaan zonder om 

te kijken, van het vermijden om met den vijand om te 

gaan; er was de weerstand van het beluisteren der geal

liëerde radioberichten, van het elkander moed inspreken 

in den dagelijksehen omgang onder weldenkenden, er was 

de weerstand van het geloof in de eindzege, waarin men 

elkander steunde en waarmede men den vijand den moed 

in de schoenen deed zinken". (76) 

Concreet, naar aanleiding van de VT braken spontane tegenacties 

los. Ook de zaak van de weerspannige faculteitskringen kan men 

als een daad van verzet beschouwen (zie hoger) .' Uiteraard zal 
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een deel van de vrouwelijke studentenpopulatie zich niet onbe

tuigd gelaten hebben. Het is echter duidelijk dat hier zeer 

moeilijk namen en cijfers aan kunnen verbonden worden. 

Besluit 

Door de omvang van de gegevens in verband met dit onderwerp 

kost het enige moeite om conclusies naar voren te schuiven. (77) 

Uit het werk van Martin D. en de interviews blijkt zeer duide

lijk dat ook het verzet de modale student niet tot actie kon 

verleiden. 

In tegenstelling tot de relatief belangrijke rol die de vrouw 

in het algemene verzet zou gespeeld hebben, kan dit moeilijk 

beweerd worden van onze meisjesstudenten. Daar het georgani

seerde verzet aan de R.U.G. echter een zeer beperkte omvang 

aannam en er daardoor beterekkelijk weinig materiaal voorhan

den is, zou de rol van de universitair geschoolde vrouw in het 

algemene verzet wel eens groter geweest kunnen zijn. Ook hier 

is verder onderzoek gewenst. 
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NOTEN 

(1) In het hoofdstuk 'De integratie van de meisjesstudenten 

in de Gentse studentenwereld', werd eveneens de oorlogs

periade kort behandeld, maar uitsluitend de niet-ideolo

gische studentenkringen kwamen kwamen aan bod. 

(2) D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 

1940-1944, pp. 30-43 

(3) A.R.U.G., 4A2/5, dozen 8, 9 en 10 

(4) A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(5) Soms werd enkel de familienaam genoteerd zodat het onmo

gelijk was uit te maken of we met een vrouw of met een 

man te maken hadden. 

(6) In grote mate werd hiervoor een beroep gedaan op het dege

lijke werk van: 

D. MARTIN, Op. Cito 

(7) Organisatorisch was het GSV als volgt opgebouwd: één ver

bondspraeses (1940- 41: Van den Abeele, 1941-42: Robberechts; 

1942-43: Pauwels en 1943-44: Meulenaere) met vier grote afde

lingen: de propagandistenkern, de nationale werkgemeenschap

pen en sociale diensten, het faculteitenconcent en het Seni

orenconvent. 

Het was tevens bekend dat prof. Daels en Pater Callewaert de 

geestelijke vaders waren van het GSV. 

Voorstelling van het 'Gentsch Studenten Verbond': Grondrege

len van het GSV (Standpunt en organisatie) in: Ons Leven,I, 

1, 1940 

(8) Zie: geschriften van de verbondspraeses in het orgaan van de 

Vlaamse studenten, Ons Leven. 



245. 

Ons Leven, december 1940 

Ons Leven, januari 1941 

(9) Ons leven, februari 1941 

(10) Jaarverslag VGK 1940-1941 en 1941-1942. A.R.U.G., studenten

archief, VGK 

(11) België kreeg tijdens W.O. II een militair bestuur. Deze 

'Militärverwaltung' stond onder leiding van een 'Militär

befehlshaber' (Von Falkenhausen). Het Belgisch bestuurs

apparaat bleef evenwel aan het werk onder leiding van 

sekretarissen-generaal, de hoogste ministeriële ambtena-

ren. 

Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, pp. 392-393 

(12) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 99-101 

(13) De kringen die hun werking stopzetten waren: de Natuurwe

tenschappelijke Kring, de Diergeneeskundige Kring, Romania, 

de Technische Kring, de Vlaamse Geschiedkundige Kring en 

het Rechtsgenootschap. 

Deze laatste twee ontdubbelden zich en een deel sloot zich 

wel aan bij het GSV. 

(14) D. MARTIN, Op. Cit., p; 94 en p. 125 

(15) Het VNV-Studentenfront gold als afdeling van het VNV. Het 

Vlaams Nationaal Verbond werd opgericht eind 1933 als bun

deling van talrijke regionale en gewestelijke groeperingen. 

Van meet af aan trad Staf De Clercq naar voren als de gro

te leider. Met hun 'Groot-Nederlands' standpunt raakten zij 

naar het einde van de oorlog toe meer en meer in diskrediet 

bij de bezetter. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 1832-1833 
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(16) De definitieve statuten van het VNV-Studenten front ver

schenen in het februarinummer 1943 van hun orgaan. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 90-98 

(17) De Vlag, opgericht in 1936, wenste de Vlaams-Duitse kul

turele en wetenschappelijke relaties op een ruimere basis 

te vestigen. De stuwende kracht was hier Jef Van de Wiele 

en met hun 'Groot-Duitse' opvattingen konden zij het ver

trouwen van de bezetter winnen. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 1827-1828 

(18) D. t-tARTIN, Op. Cit., p. 96 

(19) Op 30 november 1940 we,rd de Na,tionale Dienst voor Arbeids

bemiddeling omgevormd tot het Rijksa.rbeidsambt, onder lei

ding van Hendriks. 

Nadat het comité van secretarissen-generaal>·geweigerd had hun 

medewerking te verlenen in verband met het verplicht te

werkstellen van de Belgische bevolking, bood dit Rijksar

beidsambt zijn diensten aan. 

Th. LUYKX, Op. Cit., p. 398 

(20) M. HAUPT, Der 'Arbeidseinza,tz' der Belgischen Bev5lkerung 

während des Zweiten Weltkrieges, pp. 141-155 

(21) Verschillende redenen daartoe werden naar voren geschoven: 

de dreigementen van de bezetter als zouden de ouders van de 

weigeraars getroffen worden, als ook het feit dat volgens 

de verzetsmensen, de eerstejaars niet gesteund werden door 

hun professoren. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 64-75 

(22) Th. LUYKX, Op. Cit., p. 399 

(23) Een van de belangrijkste daden van de OF-kern aan de R.U.G. 

was het verspreiden van een 'Open brief van het professoren-
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korps der R.U.G. aan de collega's van de V.U.B.', die een 

vorm van steunbetuiging inhield ten aanzien van de vader

landslievende houding van de meerderheid der Brusselse 

professoren. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 52-53 

(24) De universiteit te Gent gedurende de oorlogsjaren,in: 

Weerstand en Bevrijding, p. 5 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 60-63 

(25) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 101-105 

(26) Rede uitgesproken door de Rector, Prof. Blancquaert, in 

de AULA op 8 mei 1945 in: Neerstand en Bevrijding, p. 12 

(27) In de archiefdozen stak dit materiaal door elkaar 

(28) De NSG werd onmiddellijk na de bevrijding van Gent gelega

liseerd en iets later erkend als overkoepelde studenten

organidatie met de faculteitskringen als basis van haar 

structuur. 

(29) Brief gericht aan de rector (ondertekend door een gamma 

studentenkringen) , 21.2.1945, A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(30) Al het verzamelde materiaal werd naar de rector gestuurd 

Zie: strafmaatregelen voorgesteld door het voorlopige be

stuur van de NSG, 7.11.1944. A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(31) A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(32) Noch in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, noch in het 

werk van Martin, noch in andere werken die deze periode 

behandelen, hebben we enige verwijzing naar deze instelling 

kunnen terug vinden. Uit de oorspronkelijke documenten blijkt 
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dat studenten er cursussen en voordrachten konden bij

wonen, gegeven door in Gent verblijvende gastprofessoren. 

(33) Verschillende vrouwen werden van meerdere zaken beschuldigd. 

(34) De Dietse Meisjesscharen werden in 1941 opgericht als afde

ling van het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (AVNJ). 

Zij groepeerden de vrouwelijke leden van de v6ór de oorlog 

werkende Vlaamse jeugdgroepen. Hun Leidster was J. Claessens. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, p. 418 

(35) Na 1943 radicaliseerde het GSV zijn opvattingen drastisch, 

zodat ze nu definitief in de collaboratie terecht kwamen. 

(36) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 131-137 

(37) Rector Desmet aan de minister van Onderwijs 27.10.1945. 

A.R.U.G., 4A2/S, doos 10 

(38) Verslag~n zuiveringscommissie, A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(39) Het Nationaal Socialistisch Jeugdverbond was de nieuwe 

benaming van het AVNJ. Deze benaming werd opgelegd door 

de Duitsers. Het NSJV gold als officiële vertegenwoordiger 

van de Europese federatie van erkende nationalistische en 

fascistische jeugdbewegingen. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, pp. 416-417 

(40) Verslagen zuiveringscommissie, A.R.U.G., 4A2/5, doos la 

(41) Gesprek met S. DESMET (Germaanse filologie 1940-1944) 

(42) Als men een gemiddelde van de studentenpopulatie per aca

demiejaar neemt dan betekent dit dat ongeveer 5 % van de 

studenten getroffen werd. 
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(43) B. PATROONS, Een inleidende studie over de Vlaams-Natio

nalistische Vrouwengroepen (1920-1945), onuitge

geven licentiaatsverhandeling, R.U.G. 

(44) G. DE BOCK, Incivisme en r epressie, pp. 74-75 

Dit deel van de studie is gebaseerd op een onderzoek ver

richt in een interneringscentrum voor vrouwen beschuldigd 

van incivisme, in Gent in 1946. 

(45) Voordien bestond reeds de vrijwillige tewerkstelling: 

Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV). Vanaf 

6 oktober 1942 konden de Belgische arbeidskrachten ook 

verplicht tewerkgesteld worden in België en Duitsland. 

M. HAUPT, Op. Cit., pp. 103-121 

(46) Medio november 1942 was er in Duitse kringen enige wrevel 

ontstaan in verband met het schijnbaar stijgend aantal 

hogeschoolstudenten, als zouden verschillende onder hen 

langs deze weg de verplichte arbeidsdienst willen ontvluchten. 

Dit werd ten stelligst ontkend door de rector en de offi

ciële statistieken 'geven hem gelijk' : de stijging van het 

aantal studenten was gedeeltelijk te wijten aan de slui-

ting van de universiteit van Brussel. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 64-65 

(47) Dit betekende dat de R.U.G. slechts tijdens het academie

jaar 1942-1943 met de VT geconfronteerd werd en dat er in 

1943-1944 geen eerstejaarsstudenten waren (op enkele vrij

gestelden na) . 

(48) M. HAUPT, Op. Cit., p. 149 

(49) Winterhulp, ingericht op 29 oktober 1940, stond onder lei

ding van P. Heymans en kwam tegemoet aan de noden van de 

minstbedeelden. Zij moest gedeeltelijk instaan voor de 

ravitaillering van de Belgische bevolking. 
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(50) VNVV was de vrouwenafdeling-van het Vlaams Nationaal Ver

bond (orgaan:Nele) en opgericht op 9 maart 1930 als partij

politieke organisatie naast de reeds bestaande meer cul

tureel gerichte Vlaams-Nationalistische vrouwengroepen. 

B. PATROONS, Op. Cit., pp. 129-141 

(51) F. DAELS, De Vrouw in de Nieuwe Tijden, pp. 25-27 

(52) F. DAELS, Op. Cit., p. 28 

(53) M. HAUPT, Op. Cit., pp. 163-164 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 11, pp. 1984-1985 

(54) J. VINCKX, Vlaanderen in unifo'rm, IV, pp. 132-133 

(55) Naast de enorme propaganda die voor dergelijke kampen ge

maakt werd, lokte men deelneemsters via voorspiegeling van 

extra-voordelen na het beëindigen van de arbeidsdienst. 

Bijvoorbeeld regentessen en onderwijzeressen die belangloos 

hun diensten hadden aangeboden, kregen voorrang bij be

noemingen. 

B. PATROONS, Op. Cit., pp. 142-143 

(56) In Nederland was dit reeds vroeger gebeurd (februari ' 1941) 

(57) M. VAN DEN WIJNGAERT, De secretarissen-generaal tegenover 

de Verplichte Tewerkstelling (1940-1941) in: Bij

dragen tot de geschiedenis van de tweede wereld

oorlog, pp. 16-17 

(58) De Unie van Hand- en Geestesarbeiders was een éénheids

syndikaat, opgericht door Hendrik De Man. Dit syndikaat 

verving alle bestaande politieke syndicaten. 

(59) M. HAUPT, Op. Cit., p. 146 
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(60) De studenten die in de industrie tewerkgesteld werden, 

betaalde men wel degelijk. 

Rector Desmet aan de directeur-generaal van het arbeids

ambt, Hendriks, 19.5.1943. A.R.U.G., 4A25, doos 5 

(61) Rector Desmet aan de secretaris-generaal van het M~niste

rie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Albrechts, 23.7.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(62) Secretaris-generaal Albrechts aan rector Desmet, 26.7.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(63) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 5.6.1943. A.R.U.G., 

4A2/5, doos 5 

(64) Bestuurder van de Bijloke, Carton, aan de directeur van het 

arbeidsambt Lecleir, 10.5.1943. A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(65) Arbeidsambt Gent aan rector Desmet, 19.5.1943. A.R.U.G., 

4A2/5, doos 5 

(66) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 20.5.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(67) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 5.6.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(68) Gesprek met S. DESMET (Germaanse filologie 1940-1944) 

(69) A. FRANCIS, Les femmes dans la résistance 

K. PIETERS, Vrouwen in de geschiedenis, pp. 47-50 

D. DEWEERDT, En de vrouwen?, pp. 165-167 

Dat vrouwen een actieve rol in het verzet speelden, bleek 

trouwens ook uit de bekende en zeer degelijke Britse TV

series "Secre t Army" en "Lifeline". 
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In België was de vluchtroute 'Komijt' volledig in handen 

van een vrouw, Andrée De Jonghe. 

België in de Tweede Wereldoorlog, IV, pp. 69-75 

(70) In het archief van de R.U.G. bevond zich één doos: 

Farde overleden studenten/ dossier Weerstand/ nota's, 

A.R.U . G., 4A2/5, doos 11 

(71) Van deze drie personen waren er reeds twee afgestudeerd. 

Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(72) Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(73) Meestal pas nà de bevrijding kwam men tot de constatie 

dat ook die of die persoon zich ingelaten had met het ver

zet. 

(74) Gesprek met L. WUYTENS, (lichamelijke opvoeding ' 1930-1933) 

(75) Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(76) Rede uitgesproken door Rector, Prof. Blanquaert in de 

Aula op 8 mei 1945, in: Weerstand en Bevrijding, pp. 12-13 

(77) Eén ding is wel zeker: geen enkele studente liet het leven 

ten gevolge van haar e ventuele acties in het verzet. 

Farde overleden studenten, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 



253. 

BESLUIT DEEL 11 

Het profiel van de vrouwelijke studenten, verkregen op het einde 

van deel I, hoofdzakelijk afgeleid uit kwantitatieve gegevens, 

kunnen we hier aanvullen. 

We kunnen stellen dat intelligente meisjes afkomstig uit een mid

denklasse de grootste kans maakten om na hun retorica universi

taire studies aan te vatten. 

Aan de universiteit maakten zij een kleine minderheid uit en vorm

den er ook een aparte groep. Vooral in de jaren dertig bleek dui

delijk dat zij eerder in beperkte mate geintegereerd waren in het 

studentenleven. Door de vormelijke omgangsvormen en de strenge 

opvoeding thuis, was het voor vele meisjes niet mogelijk onge

dwongen met hun mannelijke collega's om te gaan. Zij hielden 

zich afzijdig van studentenkringen en uitgaan was er zelden bij. 

Naar het einde van dit decennium en tijdens de oorlog kwam daar 

verandering in: veel meer dames werden actief lid van een studen

tenkring of zochten contact met jongensstudenten. 

Ook in het beeld dat de jongens van hun vrouwelijke collega's op

hingen, kwam geleidelijk verandering: van complete idealisering 

of een relatief cynische attitude in verband met het mogelijk ont

breken van vrouwelijke charmes evolueerden jongens en meisjes naar 

eenzelfde houding ten aanzien van elkaar: kameraadschappelijk. 

In 1930 (de naweeën van de vernederlandsing), en tijdens de tweede 

wereldoorlog merken we een relatief afzijdige houding van de meis

jes ten aanzien van deze beide politiek geladen gebeurtenissen. 





255. 

ALGEMENE SLOTBESCHOUWING 

Zoals we in de inleiding stelden, willen we met deze studie een 

beperkte bijdrage leveren tot de vrouwengeschiedenis. 

De aandacht voor vrouwelijke universiteitsstudenten is de laatste 

jaren flink gegroeid, maar vooral de eerste, de pioniersters wer

den in de kijker geplaatst. 

Deze vrouwen werden als symbolen van de strijd voor hun recht op 

onderwijs op het einde van de 19de eeuw beschouwd. In deze perio

de situeerden zich de acties van de eerste Belgische feministen. 

Zij leverden, samen met de radicaal liberalen, strijd voor de 

emancipatie van de vrouw. 

Na deze verhoogde aandacht voor de vrouwen problematiek en daarmee 

samenhangend haar recht op hoger onderwijs, trad een periode van 

stilstand in, ~en contra-revolutie'. 

Deze verhandeling wou een beperkt antwoord bieden op de vraag of 

de vrouwen definitief de weg naar de universiteit gevonden had

den. Onze studie beperkte zich tot de R.U.G. voor de periode 

1930-1945. 

We kunnen in ieder geval stellen dat een gestadige verhoging van 

het procentueel aandeel meisjesstudenten plaatsvond. 

In het academiejaar 1945-1946 vormden zij echter nog maar één 

tiende van de totale studentenpopulatie aan de R.U,G. 

We kunnen de invloed van een behoudsgezinde mentaliteit ten aan

zien van de vrouwen die wensten te studeren en eventueel een 

carrière wensten op te bouwen, niet ontkennen. Dit werd duide

lijk weerspiegeld in de herkomstfactoren van deze vrouwen: voor

namelijk een intellectuele middenklasse, wonend in de steden, 

was het meest vertrouwd met de idee van hogere studies voor VrOU

wen. Milieufactoren bleken dus van doorslaggevende aard wat de 

deelneming van meisjes aan universitaire studies betrof. 

Ook in de keuze van de richtingen door meisjes gevolgd, speelden 

in de maatschappij levende opvattingen een rol: studies gericht 

op een loopbaan in het onderwijs of een thuis te beoefenen beroep 

als apotheker kenden het meeste succes. 
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Na een vergelijking van deze factoren met andere Belgische uni

versiteiten (waar mogelijk), kunnen we niets anders stellen dat 

studeren voor vrouwen in deze periode nog niet algemeen aanvaard 

werd. Ontegensprekelijk steeg het procentueel aandeel van meis

jesstudenten, maar de echte doorbraak was geenszins te situeren 

in deze periode. Pas in de jaren vijftig, samen met de democrati

sering van het hoger onderwijs, zullen vrouwen in veel grotere 

mate deelnemen aan universitair onderwijs (zie studies van A. Bonte 

Onze aandacht ging vervolgens naar de vrouwelijke studenten in de 

periode 1930-1945, als deel van de studentengemeenschap. 

Vormden deze vrouwen aan de univers~teit zelf een aparte groep? 

Of vervielen alle barrières en integreerden zij zich volledig? 

We stelden een evolutie vast, van een beperkte integratie tot de 

tweede helft van de jaren dertig naar een verruimde deelneming 

aan het universitair leven in de laatste jaren van dit decennium 

en tijdens de oorlog. 

De deelneming aan het vereni~ingsleven, het uitgaansleven, de 

houding van de jongensstudenten waren daar aanwijzingen voor. 

Door het lidmaatschap in de studentenkrin~en en de houding van 

de meisjes ten aanzien van twee politiek geladen gebeurtenissen; 

namelijk de vernederlandsing en de Tweede Wereldoorlog te bestu

deren, konden we vaststellen èat vrouwelijke studenten relatief 

weinig te verleiden waren zich politiek te engageren. 
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3. 

INLEIDING 

De keuze van het onderwerp voor deze publicatie was funda

menteel bepaald door onze interesse in de vrouwenproblematiek. 

Het is een bekend gegeven dat vrouwen hun eigen geschiedenis 

schrijven. 

Onderwijs en opvoeding vormden een belangrijke factor in de 

bevrijding van de vrouw. 

"Education has long been seen as one of the 

most important channels of social mobility 

and sexual equality". 

E. BYRNE, Woman and education, p. 5 

Gedurende de eerste emancipatiegolf (eind 19de - begin 20ste 

eeuw), gedragen door vrouwen uit de burgerij, werd vaak de aan

dacht gevestigd op de gebrekkige kansen voor vrouwen. 

Na deze eerste golf werd het relatief stil rond de acties van 

vrouwen. In de jaren dertig en veertig vergden andere proble

men heel wat meer aandacht (de economische crisis, de parlemen

taire crisis in België, de aanloop naar W.O. 11, ... ). 

Het schaarse aanwezig zijn van lectuur in verband met de situa

tie van de vrouw in deze periode is daar een gevolg van. 

Alleen het werk van D. Deweerdt, En de Vrouwen? durfde een brug 

te slaan naar de tweede emancipatiegolf (midden de jaren zes

tig - begin de jaren zeventig) door de situatie van de vrouw 

in de tussenliggende periode, zeer algemeen, te bestuderen. 

Déze publicatie is dan ook een poging om op vlak van vrouwen

geschiedenis tijdens de jaren dertig en gedurende de tweede we

reldoorlog de leemte van een deelaspect, namelijk de deelname 

van vrouwen aan universitair onderwijs gedeeltelijk op te vul

len. 
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De keuze van de universitaire instelling lag voor de hand: 

de Gentse Rijksuniversiteit. 

De eerste generaties meisjesstudenten werden reeds in de 

kijker geplaatst door A.M. Simon-Van der Meerseh. In haar 

werk kwamen de vrouwelijke studenten aan bod tot 1930. 

Wij pogen dus ook een antwoord te bieden op de vraag: heb

ben de vrouwen nu (vanaf 1930) de weg naar de universiteit 

definitief gevonden? 

Als einddatum van de verhandeling kozen we 1945, einde van 

W.o. II. De idee was aanvankelijk om alleen het interbel

lum te behandelen daar een bepaalde schrik om de oorlogspe

riode erbij te nemen wezenlijk aanwezig was. De uitzonder

lijke omstandigheden en de vrees geen materiaal genoeg te 

kunnen verzamelen waren daar de oorzaken van. 

In de loop van ons onderzoek evenwel groeide de interesse 

voor deze periode (1940-1945) aanzienlijk en werd onze vrees 

overwonnen door bovenstaande oorzaken als uitdagingen te be

schouwen. 

In het 'inleidend hoofdstuk' bieden wij een neerslag van de 

lectuur die wij doornamen om te achterhalen 'wat vooraf ging'. 

Wij pogen hier de oorzaken te bepalen van het laattijdig deel

nemen van vrouwen aan universitaire studies. In dit hoofdstuk 

schetsen wij eveneens de situatie en de politiek gevoerd ten 

aanzien van de vrouw in de jaren dertig en begin jaren veer

tig omdat onze hoogstudentes ongetwijfeld, als vrouwen, beïn

vloed zullen geweest zijn door de in de maatschappij levende 

opvattingen over de positie van de vrouw. In d@ loop van de 

publicatie wordt telkens gepoogd deze beïnvloedende fakto-

ren naar voren te schuiven. 

Het onderwerp van deze publicatie 'meisjesstudenten aan de 

R.U.G.' leent zich uitstekend om op twee wijzen benaderd te 



worden, namelijk op een kwantitatieve en kwalitatieve wijze,· 

die elkaar uitstekend aanvullen. 

In een eerste deel, waarin we hoofdzakelijk gebruik maakten 

van cijfermateriaal, behandelen we de numerieke evolutie van 

de meisjesstudenten in de periode 1930-1945. 

5. 

Door. vervolgens deze meisjes vanuit een aantal verschillende 

invalshoeken te benaderen, poogden we een beeld te schetsen 

dat hen profileert als groep aan de universiteit. We bespre

ken ondermeer het sociale en geografische herkomstmilieu, de 

middelbare studies die deze vrouwen achter de rug hadden en de 

resultaten die zij aan de universiteit behaalden. 

In een tweede deel, vooral gebaseerd op archiefmateriaal en 

mondelinge getuigenissen lichtten we een aantal facetten van 

het universitaire leven toe en plaatsten we daarin de vrouwe

lijke studenten. De twee belangrijkste thema's van dit deel 

zijn de studentenverenigingen en de R.U.G. tijdens de bezet

ting om dus telkens de positie van de meisjes te bepalen. 

Andere onderwerpen die hier behandeld werden, maar minder uit

voerig, vooral door gebrek aan materiaal, waren: de houding 

van de jongensstudenten, de meisjes en de naweeën van de ver

nederlandsing van de R.U.G. in 1930, het kotleven, het uitgangs

leven ... 

Als we in een eerste deel de groep vrouwelijke studenten in de 

periode 1930-1945 als zodanig geprofileerd hebben, dan poog-

den we in het tweede deel een aanvulling te bieden op het beeld 

van de studentes, verkregen in dat eerste deel door hen als een 

wezenlijk en 'lijfelijk' deel van het universitaire wereldje 

te benaderen. Waar het mogelijk was, plaatsten we in de loop 

van deze publicatie het vrouwelijk deel van de studenten te

genover het mannelijk deel. Meer dan ons lief was, stuitten we 

evenwel op problemen in verband met het materiaal: nog zeer wei

nig kwantitatief onderzoek werd verricht over de studentenpopu

latie aan de R.U.G. voor de periode 1930-1945. 



6 . 

Wij hopen in dat verband dat deze studie een beperkte bijdrage 

kan leveren tot de hogeschoolstatistiek: het bestuderen van één 

groep kan immers gegevens over de totale populatie aan het licht 

brengen. 

Het bronnenmateriaal: mogelijkheden en beperkingen. 

Vooraf willen we opmerken dat door de verscheidenheid van de 

bronnen we per hoofdstuk het gebruikte bronnenmateriaal voor

stellen. 

Onze bedoeling was om eerst en vooral een volledig bestand van 

de meisjes die zich in de periode 1930-1945 aan de R.U.G. inge

schreven hebben, op te maken. 

We maakten gebruik van een steekkaartensysteem: per vrouw een 

fiche. 

Onze eerste stap was systematisch alle inschrijvingsformulieren, 

aanwezig in het archief van de R.U.G., doorzoeken en de meisjes 

selecteren. Meermaals stonden we voor problemen in verband met 

het geslacht, daar we enkel op de voornaam konden afgaan. 

Deze moeilijkheden werden opgelost daar in de dienst voor aca

demische aangelegenheden, St.-Pietersnieuwstraat 25, een alfa

betisch geklasseerde fichier aanwezig is; bijgehouden vanaf 1934, 

waar alle studenten die zich vanaf 1934 aan de R.U.G. inschreven, 

inzitten. Deze steekkaarten hebben een groene kleur als het om 

een meisje gaat, een blauwe voor de jongens! 

Aldus konden we het volledig aantal meisjesstudenten achterhalen. 

Toen wij nog als leken tegen dit onderwerp aankeken, en anderen 

met ons, dachten wij dat het om een relatief klein groepje zou 

gaan, maar uiteindelijk werden het er toch 924. 

De inschrijvingsformulieren (i) aanwezig in het Pand en de steek

kaarten (5) aanwezig in het rectoraat, gecombineerd, leverden ons 

per vrouw volgende gegevens op: naam en voornaam van de studenten 

(i+s), geboortedatum en -plaats (i+s), woonplaats (i), instel

ling die vorig diploma afleverde (i), volledige vermelding van 

de studieresultaten (s) . 
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Het is evident dat elke administratie fouten maakt en dat 

een aantal keren één of meerdere gegevens niet werden genoteerd. 

Twee gegevens diende wij met behulp van andere informatiebronnen 

te vervolledigen. 

Studieresultaten waren ons niet bekend voor de vrouwen die zich 

aan de R.U.G. inschreven in de periode 1930-1934. Daarvoor maak

ten wij gebruik van de Verslagboeken van de R.U.G. voor deze aca

demiejaren. Een zeer interessant aspect, namelijk het beroep van 

de vader, werd bij de inschrijving pas vanaf het academiejaar 

1944-'45 gevraagd. Hier wendden wij ons tot de bevolkingsdiens

ten van de steden waar het grootst aantal meisjes afkomstig wa

ren om een representatief beeld te kunnen vormen van de sociale 

herkomst van deze vrouwen. Al deze gegevens, gecombineerd met 

aanvullende statistische bronnen, stelden ons in staat een kwan

titatieve benadering van het onderwerp relatief volledig, moge

lijk te maken. 

Naarmate wij ons echter een beeld konden vormen van deze groep 

vrouwelijke studenten aan de R.U.G., groeide de interesse deze 

studerende meisjes als mensen van vlees en bloed naar voren te 

laten treden: de vrouw achter de cijfers zoeken. 

Hoe stonden de jongens ten aanzien van hun vrouwelijke collega's? 

Vormden deze meisjes een aparte groep of waren zij geïntegreerd 

in het studentenleven? 

ConCreet archiefmateriaal in verband met het studentenleven is 

zeer schaars. Terecht merkt Prof. Balthazar op: 

"Archieffondsen van studentenverenigingen zijn erg 

zeldzaam en dit is gemakkelijk verklaarbaar. Studen

tengeneraties wisselen immers zeer snel en de orde 

op documenten vraagt rust en continuïteit." 

H. BALTHAZAR, Het taalminnend studentengenootschap 

'T Zal Wel Gaan, p. 26 

Een speurtocht in de rectoraatsbriefwisseling daarentegen kon 

ons nuttige informatie over het lidmaatschap in verenigingen en 

het uitreiken van studiebeurzen verstrekken. 

Zeer interessant bleek het 'oorlogsarchief' , eveneens aanwezig 

in het archief van de R.U.G. 



8. 

Aan de hand van dit materiaal schetsten we een beeld van de 

meisjesstudenten gedurende de tweede wereldoorlog. De studen

tentijdschriften zorgden voor een humoristische toets. 

Maar wie kon ons beter een 'l'air du temps' laten opsnuiven, 

dan deze vrouwen zelf? 

De interviews 

Zeer enthousiast vertelden enkele dames ons hun studentenerva

ringen. Zij boden ons de kans om met meer gevoel en 'menselijk

heid' deze studie te schrijven. 

We interviewden zestien dames en één heer (hun namen en de ge

volgde studies aan de R.U.G. werden opgenomen in de bibliogra

fie). De bedoeling was om voor de belangrijkste richtingen, voor

al de richtingen die het drukst door meisjes gekozen werden, één 

of meerdere vertegenwoordigsters te vinden en om een evenredig 

aantal dames op te sporen die voor en tijdens de oorlog gestu

deerd hadden. 

Deze handelswijze leverde ons echter geen volledige voldoening. 

Voor een aantal aspekten die een ruimere aandacht vroegen, leek 

het ons geschikt om dames aan te spreken die met kennis van za

ken ons zouden te woord staan. Hier moesten we dus zeer gericht 

te werk gaan. Op deze manier ontmoetten we een mannelijke stu

dent die de houding van de jongensstudenten verduidelijkte, een 

studente die aktief had deelgenomen aan het verenigingsleven 

aan de R.U.G., een burgerlijk ingenieur: zij liet ons aanvoe

len hoe het was om als 'witte raaf' je studies te voltooien en 

tenslotte kontakteerden we een dame die in het verzet gestaan 

had gedurende haar studententijd. 

Vooraf stelden we een vragenlijst samen die als kader diende 

voor de gesprekken. 

Hier zeer veralgemenend kwamen volgende tema's aan bod: 

de biografische gegevens(naam, voornaam, beroep, naam en beroep 

van de ouders, middelbare studies ... ), de vooropleiding, indi

viduele factoren die de doorstroming naar de universiteit beîn

vloedden, deelname aan de studentenaktiviteiten, de relatie tot 
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de jongensstudenten en de professoren, de uitwegmogelijkheden 

na de universiteit. Aan de vrouwen die tijdens de oorlog gestu

deerd hadden, vroegen we naar een sfeerbeeld, de eventuele ar

beidsdienst of aktiviteit in kollaboratie- of verzetskringen. 

Uiteraard kon in de loop van het gesprek op de diverse items 

gedetailleerder ingegeaan worden, volgens de accenten die door 

de dames gelegd werden. 

Ieder gesprek werd zo akkuraat mogelijk genoteerd. Bij de ver

werking ervan hanteerden we twee metodes. De individuele gesprek

ken werden gelezen en geïnterpreteerd. Vervolgens verknipten 

we deze interviews zodat per tema de diverse reakties aan elkaar 

konden geweven worden en/of gekonfronteerd worden. 

In de loop van de publicatie schuiven we per hoofdstuk naar 

voor of én in welke mate de mondelinge bronnen geïntegreerd 

werden. 

De lectuur. 

In de periode 1980-1983 werd voor de vier Belgische universi

teiten, de Vrije Universiteit Brussel (1980), de Rijksuniversi

teit Luik (1980), de Rijksuniversiteit Gent (1982) en de Katho

lieke Universiteit Leuven (1983) een studie gemaakt over de eer
ste generaties meisjesstudenten aan de respectievelijke instel-

lingen. In 1950 verscheen voor Luik een studie over de vrouwe

lijke studenten in de periode 1920-1948. Interessante lectuur 

voor onze publicatie vonden we in het tijdschrift van de Bel-

gische Federatie van universitair gediplomeerde vrouwen. Alle 

jaargangen waren aanwezig in het centrum van deze vereniging, 

Blanchestraat 29, Brussel. 

In het buitenland merken we een relatief grote aandacht voor 

vrouwelijke universitairen in de Verenigde Staten. Daar versche

nen verscheidene overzichtstudies van onderwijskansen voor vrou

wen op het einde van vorige eeuw. 



10. 

Ook in Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Schotland, 

Italië groeit de interesse voor dat gebied van vrouwengeschie

denis, maar het grootste deel behandelt de periode van de eerste 

feministische golf. We stellen een veel beperktere aandacht 

vast voor de generatie volgend op deze strijdbare baanbreeksters. 

Eén uitzondering: aan de universiteit René Descartes leverde 

M. Tournier een doctoraatsverhandeling af over de toegang van 

vrouwen aan de universiteiten van Frankrijk en Duitsland voor 

de periode 1861-1967! 

Tenslotte willen we hier nog vermelden dat wij geen gebruik heb

ben gemaakt van de moderne technieken (o.a. de computer) om het 

verleden te bestuderen. 

Eerlijkheidshalve geven we toe dat onvertrouwdheid met deze tech

nische snufjes een belangrijke reden was. 

Lijst van voornaamste afkortingen. 

A.R.U.G. 

G.S.C. 

G.S.V. 

H.I.K.O. 

H.I.L.O. 

H.I.O. 

K.U.L. 

L. & W. 

N.S.G. 

Pol. & Soc. 

U.L.B. 

R.L. 

V.L. 

Archief Rijksuniversiteit Gent 

Gents Studenten Corps 

Gents Studenten Verbond 

Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde 

Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 

Hoger Instituut voor Opvoedkunde 

Katholieke Universiteit Leuven 

Letteren en Wijsbegeerte 

Nationale Studenten Groepering 

Politieke en Sociale Wetenschappen 

Université Libre de Bruxelles 

Regelmatige leerling (student) 

Vrije leerling (student) 
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INLEIDEND HOOFDSTUK. 

A. Vrouwen verwerven het recht universitaire studies aan te 

vangen. 

25. 

Er zijn drie belangrijke aspecten die dienen aangestipt te wor

den vooraleer wij de eigenlijke studie van de vrouwelijke stu

dentenpopulatie van de Rijksuniversiteit te Gent tussen 1930 en 

1945 aanvatten: de uitbreiding van het middelbaar meisjesonder

W1JS ter voorbereiding op universitaire studies, de wettelijke 

toelating om hogere studies te volgen en de mogelijkheid om het 

beroep uit te oefenen waartoe hun diploma leidde. 

Als men de studentenbevolking in de 19de eeuw doorlicht dan merkt 

men dat twee groepen er praktisch geen deel van uitmaakten, name

lijk de laagste socio-professionele klasse en de vrouwen (1). 

Daar deze studie de vrouwelijke studenten tot onderwerp heeft, 

leek het ons interessant om even na te gaan welke de oorzaken 

zijn van het zo laattijdig deelnemen van de vrouw aan hogere stu

dies. 

Het waren precies de gebrekkige onderwijsmogelijkheden voor meis

jes die in ons land rond het midden van de 19de eeuw bepaalde vrou

wen uit de gegoede klasse tot reflectie aanzetten. 

Eén van de eerste eisen van de burgerlijke feministische beweging 

was dan ook de verbetering en verruiming van het onderwijs voor 

vrouwen. Via die vorming zouden zij leren kritisch nadenken en 

op hun beurt opkomen voor hun rechten. (2) 

De eerste concrete realisatie van hun eisenpakket kwam er via 

Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905) (3) die in 1864 de aanzet 

gaf tot de ontwikkeling van het middelbaar onderwijs door de eer

ste officiële middelbare school voor meisjes op te richten te 

Brussel. (4) 
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Restte de vrouwen nu nog de toelating t e bekomen om het beroep 

te kunnen uitoefenen waartoe hun diploma leidde. Deze strijd zal 

langer duren daar de mannen hier de concurrentie van de vrouwen 

het scherpst voelden. 

Deze drie hindernissen die de eerste generatie hoogstudentes 

dienden te overwinnen, worden hierna wat nader toegelicht. 

De mogelijkheid om degelijk middelbaar onderwijs te volgen, 

vormde één van de voornaamste voorwaarden voor de vrouwen om 

met een kans op welslagen universitaire studies aan te vatten. 

Welnu, gedurende vele decennia was de enige mogelijkheid in 

België voor meisjes om enige vorm van voortgezet onderwijs te 

genieten, zich te begeven naar één van de privé-pensionaten 

geleid door allerlei religieuze congregaties. Daar werd het meis

je klaargestoomd als toekomstige echtgenote en moeder. (5) 

De hoogste ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen omtrent 1850 

waren tien privé-instellingen erkend als opleidingsinstituten 

voor onderwijzeressen. (7) 

De overheid regelde via de wet van 1 juni 1850 het middelbaar 

onderwijs voor jongens door tien athenea en vijftig rijksrniddel

bare scholen in te richten. Om de meisjes bekommerde men zich 

voorlopig nog niet. (8) 

Eén van de eerste eisen van de burgerlijke feministische bewe

ging was dan ook de vraag naar een degelijke vorming voor vrouwen 

Zij werden daarin bijgetreden door enkele progressieve liberalen 

die een al te grote invloed van de katholieken op de opleiding var 

de vrouw vreesden. En via de vrouw op de opvoeding van haar kinde

ren. (9) 

Als antwoord op deze discriminatie, richtte Isabelle Gatti de 

Gamond (1839-1905) in samenwerking met het stadsbestuur van Brus

sel in 1864 de eerste stedelijke middelbare meisjesschool op. 
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Deze school voorzag in een volledig wetenschappelijk leerpro

gramma van lager middelbaar onderwijs. Deze school zou open

staan voor alle levensopvattingen en achtte zich niet gebonden 

door enige wetsbepalingen. (10) 

De oprichting van deze school kende een vorm van sneeuwbaleffect 

waardoor in de periode 1864-1880 nog een zeventien tal steden het 

iniatief namen om dergelijke scholen voor meisjes op te richten. 

(11) 

In 1878 kwamen de liberalen aan de macht en Pierre Van Humbeéck, 

(12) radicaal liberaal werd minister van het zopas opgerichte 

ministerie van openbaar onderwijs. (13) 

Drie belangrijke maatregelen ten aanzien van de verbetering van 

het middelbaar meisjesonderwijs werden onder zijn bevoegdheid 

gerealiseerd. 

Reeds vanaf 1878 voorzag men op de begroting subsidies ter bevor

dering van de bestaande officiäle onderwijsinstellingen voor 

vrouwen. 

Het oprichten van de regentessenafdeling aan de lagere normaal

school te Luik, bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1879, vormde 

tevens een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces voor 

beter meisjesonderwijs. 

Tenslotte werd, via de Koninklijke Besluiten van 14 en 16 septem

ber ter uitvoering van de belangrijke wet van 15 juni 1881 op de 

hervorming van het middelbaar onderwijs, voorzien in de oprichting 

van vijftig rijksmiddelbare scholen van de lagere graad voor meis

jes. (14) 

Zodoende dreef de vrijzinnige regering de katholieken in een con

currentiepositie en zagen ZlJ zich verplicht hun onderwijsfacili

teiten voor vrouwen zowel kwantitatief als kwalitatief uit te 

breiden. (15) 

In allebei de onderwijsnetten legde men echter nog steeds sterk 

de nadruk op de vakken met een 'huishoudelijke' inhoud die het 

meisje in staat moesten stellen haar toekomstige taak als huis

vrouw volwaardig op te nemen. En daar het in elk van de bestaan-
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de scholen ging om een drie jaar durende voortzetting van het 

lager onderwijs, was er van een pre-universitaire opleiding zeer 

moeilijk sprake. 

In zijn openingsrede van 17 oktober 1882 pleitte de Luikse rec

tor Louis Trasenster (16) dan ook om het middelbaar onderwijs 

voor vrouwen op een zodanige manier te organiseren dat ze in 

staat zouden zijn universitaire studies aan te vatten: 

"A cette occasion, Ie conseil, sur la proposi

tion de M. Trasenster, émet Ie voeu que l'en

seignement moyen des femmes soit organisé de 

manière à leur permettre l'accès de l'enseigne

ment universitaire". (17) 

De wet van 10 april 1890 betreffende de toekenning van univer

sitaire graden bepaalde dat studenten in het bezit van een ge

homologeerd getuigschrift van oude humaniora moesten zijn om 

toegelaten te worden tot een universiteit. (18) 

Dat dit zeker een 'domper' op het zopas verworven recht van vrou

wen om zich eveneens een inschrijving aan een universiteit te ne

men, dacht men niet (zie verder) . 

Het was opnieuw Isabelle Gatti de Gamond die in 1892 het initia

tief nam een drie jaar durende lessencyclus in te richten om zo 

de meisjes beter voor te bereiden op de zware proeven van de cen

trale examencommissie. (19) 

Zij kreeg navolging te Luik en te Gent waar in 1907 op privé-ini

tiatief een meisjesatheneum ingericht werd (zie verder) . 

In 1917 en 1918, respectievelijk te Schaarbeek en te St.-Gillis 

werden twee lycea gecreëerd die aan de meisjes een diploma van 

zes jaar humaniora-studies afleverden waarmee ze zonder enige 

andere vorm van ingangsexamen zich naar de universiteit konden 

begeven. (20) Ondertussen zorgen ook vanaf 1912-1913 katholieke 

onderwijsinstellingen voor een universitaire voorbereiding van 

hun vrouwelijke leerlingen. (21) 

En uiteindelijk, in 1925, besliste Camiel Huysmans (22), minister 

van Kunsten en Wetenschappen dat aan Rijksmiddelbare scholen voor 

meisjes cursussen in Latijn en Grieks moesten gegeven worden. 



29. 

Deze scholen werden aldus over gans het land getransformeerd in 

lycea met een programma dat praktisch identiek was aan dat van 

de athenea. (23) Mits een toegangsexamen konden meisjes eveneens 

lessen volgen aan de koninklijke athenea voor jongens. (24) 

Vanaf 1925 kon een aanloop genomen worden om de enorme achterstand 

op het gebied van middelbaar onderwijs voor vrouwen in te halen, 

maar in het drie-jaarlijks verslag van het ministerie van onder

wijs voor de periode 1945-1947 stond nog steeds te lezen: 

"Het middelbaar onderwijs is er op gericht 

'mannen' te vormen in de volste zin van het 

woord". (25) 

Wat betreft de specifieke middelbare vooropleiding van de vrou

welijke studenten die aan de R.U.G. studeerden in de periode 

1930-1945, zullen wij een apart punt wijden in volgend hoofd

stuk. 

YE~~~n_~H9~!!_~~!!_9~_~!!:hy~~~:!:t§;:h!:_~!:~9§;E~!!: 

9~_~~!:g§;Y§;E_~~E~§;!9~_tQ2h_~y§;!!!:i~~· 

Bij de verscheidene discussies die gevoerd werden rond de toe

latingscriteria tot universitair onderwijs in België, had de 

toelating van de vrouw tot die studies v6ór 1875 nog nooit op 

de agenda van de parlementairen gestaan. 

In feite was er geen enkele wet die hen de toelating verbood. 

Doch twee enorme hindernissen stonden hen in de weg om deze stap 

te wagen; namelijk de mentaliteit die er in deze periode ten aan

zien van de vrouw heerste en het feit dat er géén degelijke middel

bare vooropleiding bestond (zie hoger) . 

Als · men de toelatingscriteria tot de universiteit in vogelvlucht 

overschouwt dan merkt men dat goede en volledige middelbare stu

dies in bepaalde perioden noodzakelijk waren om wettelijk toege

laten te worden tot de universiteit en dat dit aldus een discri

minatie inhield voor de vrouwen die graag universitaire studies 

wilden aanvatten. 
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Na twee decennia van volledige vrijheid die velen tot ontevre

denheid stemde, werden in 1849 in België voor de eerste maal 

d~ toelatingsvoorwaarden tot de universiteit geregeld. De or

ganieke wet op het hoger onderwijs van 15 juli 1849 voorzag in 

een toelatingsproef welke de kandidaat-studenten moesten afleg

gen om zo de graad van 'élève-universitaire' te bekomen. 

In 1855 werd dit toelatingsexamen afgeschaft, al bleef een klas

sieke vooropleiding in de praktijk wel dé voorwaarde. 

Twee jaar later waren de tegenstanders van dergelijke vrijheid 

talrijk genoeg opdat men het probleem terug zou aanhangig maken 

in het parlement. Dit resulteerde in de wet van 1 mei 1857 die 

bepaalde dat een getuigschrift van volledige humaniora noodzake

lijk was om toegelaten te worden aan een Belgische universiteit. 

Daar dit systeem volgens velen nog niet efficiënt genoeg bleek 

te zijn, voerde de overheid opnieuw een ingangsproef in. De wet 

van 24 maart 1867 bepaalde dat iedereen die zich wenste in te 

schrijven aan een universiteit vooraf de titel van 'gradué en 

lettres' moest behalen. 

Na heel wat heen en weer gepalaberd te hebben scheen dit prin

cipe niet de nodige garanties te bevatten om een degelijke se

lectie door te voeren. Bovendien zagen de katholieken er een 

bedreiging in voor de vrijheid van onderwijs en de literaire 

vorming van de studenten. 

Op 20 mei 1876 schafte men met één pennetrek alle mogelijke toe

latingsvoorwaarden af en mocht iedereen zich aanmelden als uni

versiteitsstudent. (26) 

Zoals wij reeds vermeldden, was het de heren volksvertegenwoordi

gers en senatoren als een vanzelfsprekendheid overgekomen dat het 

hier telkens ging om mannelijke studenten, terwijl in het buiten

land toch reeds meerdere jaren een zekere sensibiliteit bestond 

om vrouwen tot hun faculteiten toe te laten. (27) 

In ons land was het Eudore Pirmez, (28) een liberaal volksverte

genwoordiger, die het onderwerp op officieel niveau voor het 

eerst bespreekbaar maakte. 
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Naar aanleiding van een wetsontwerp, ingediend door de Minister 

van Binnenlandse Zaken Charles Delcour (29) in februari 1875, 

hield de heer Pirmez in zijn redevoering een betoog om vrouwen 

toe te laten tot bepaalde beroepen in de geneeskundige sector. 

(30) Hij dacht hierbij in de eerste plaats aan beroepen zoals 

kinder- of vrouwenarts. (31) 

Pirmez meende dat de vrouw haar verdiensten in de medische sector 

reeds had bewezen als verpleegster of vroedvrouw. Als men ze nu 

de toelating gaf universitaire studies in deze richting te onder

nemen, dan zou dit voor de vrouw het uitzicht geven op een meer 

bemiddeld en eervol bestaan. 

Dat dit onderwerp nieuw en controversieel was, bewees het feit 

dat men in het parlement niet tot een consensus kwam. De Minis

ter van Binnenlandse Zaken, Delcour, vroeg de Koninklijke Aca

demie voor Geneeskunde en de vier Belgische universiteiten om 

advies. (32) 

Zeer verbazend en tekenend was dat van de vijf geraadpleegde or

ganen enkel de Luikse Academieraad positief reageerde op de vol

gende vragen(33) : 

"1. Est-il possible, est-il désirable que les femmes 

soient admises à pratiquer la médecine ou certai

nes de ses branches, notamment à traiter les mala

dies de femmes et des enfants7 

2. Dans l'affirmative, quelle sont les connaissances 

qu'il y aurait lieu d'exiger des interessées et 

quelles mesures conviendrait-il, le cas échéant, 

de prendre pour organiser l'enseignement à donner 

aux femmes qui se destinent à la carrière médicale7" (34) 

Onder invloed van de ruimdenkende rector L. Trasenster werd op 

de vraag of het wenselijk was dat vrouwen bepaalde medische be

roepen zouden kunnen uitoefenen, affirmatief geantwoord. (35) 

In hun antwoord meende de Luikse Academieraad dat geen enkel 

obstakel de vrouwen in de weg stond om een carrière als arts te 

ambiëren. 
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Bij deze gelegenheid werd opgemerkt dat het zeer wenselijk zou 

zijn als het middelbaar onderwijs voor meisjes op een degelijke 

manier georganiseerd zou worden. Dit was een conditio sine qua 

non om de vrouw uitzicht te bieden op hogere studies. (36) 

Op het eerste zicht zou men in deze zaak een progressieve hou

ding van de Vrije Universiteit van Brussel verwachten, maar niets 

was minder waar. In het antwoord die de medische faculteit naar 

het ministerie van Binnenlandse Zaken zond, stond onder andere 

het volgende: 

"11 est possible que les femmes soient admises à 

pratiquer la médecine; il n'est pas désirable qu' 

elles le soient; ce serait aller à l'encontre 

du role qu'elles sont appelées à remplir par suite 

de leur organisation physique"(37) 

Een van hun belangrijkste tegenargumenten was dat vrouwen dan 

zouden moeten toegelaten worden tot universitaire studies met 

alle gevolgen vandien: zedenverwildering die zou optreden als 

jongens en meisjes in éénzelfde lokaal samen les krijgen. (38) 

Dit kwam ons toch als zeer conservatief over. 

Iets minder conservatief was het antwoord van onze eigen Alma 

Mater. Men kan stellen dat vanuit de speciale commissie, opge

richt in de schoot van de faculteit van de geneeskunde naar 

aanleiding van dit probleem, een afwachtende houding werd aange

nomen. 

De Gentse Academieraad wijdde een vergadering aan de bespreking 

van het verslag van deze commissie op 8 mei l875. Dit resulteer

de in een rondvraag waar vijf hoogleraren ja, twee nee zegden en 

twaalf zich onthielden over de vraag, hier reeds vroeger ge citeer' 

In een begeleidende brief suggereerde de rector dat het opportuun 

zou zijn om de resultaten van gelijkaardige 'experimenten' in het 

buitenland af te wachten. (39) 

Het was niet mogelijk de houding van de Leuvense universiteit te 

achterhalen, maar we kunnen praktisch zeker stellen dat deze ne

gatief is geweest daar meisjes daar pas in 1920 werden toegelaten 

(40) 
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Tenslotte bracht ook de Koninklijke Academie voor Geneeskunde 

een negatief advies uit. J.F. Vleminckx, (41) de voorzitter van 

deze Academie sprak niet mis te verstane taal. Hij vond het 

beroep te weerzinwekkend voor een vrouwen bovendien zou ze 

daardoor afgeleid worden van haar natuurlijke taak en plicht 

als moeder en opvoedster van haar kinderen. (42) 

Deze reacties geven duidelijk blijk van de argwaan die boyen

geschetste mannenwereld koesterde ten aanzien van vrouwen met 

zekere ambities. 

Zoals wij reeds vermeldden, was het door de wet op het hoger 

onderwijs van 20 mei 1876 iedereen toegestaan een inschrijving 

aan een Belgische universiteit te nemen. 

Over de toelating van de vrouwen tot hogere studies, werd met 

geen woord gerept. Er werd enkel gestipuleerd dat de regering 

de bevoegdheid kreeg de voorwaarden vast te leggen waarin vrou

wen werd toegestaan bepaalde takken van de geneeskunde uit te 

oefenen. De toelating was er dus principieel. Maar als twee 

jaar later, bij de ingang van het academiejaar 1878-1879 een 

vermetele onderwijzeres Emma Leclercq (43) een inschrijving 

in de natuurkunde aan de U.L.B. wou nemen, werd zij katego

riek geweigerd door de beheerraad van deze universiteit. (44) 

Nog eens twee jaar later behaalde deze vrouw haar kandidaatsdi

ploma voor de centrale examenkommissie en op 12 mei 1880 ver

klaarde de nationale commissie voor de bekrachtiging van de di

ploma's dat het recht om een universitair diploma te behalen 

niet kon betwist worden op basis van het geslacht van de per

soon in kwestie. (45) Met haar diploma op zak waagde zij dus in 

1880 opnieuw haar kans en nu met succes. Zonder de minste dis

cussie werd haar inschrijving ditmaal aanvaard. 

En het ijs was zowaar gebroken. In datzelfde jaar namen naast 

juffr. Leclercq nog twee andere meisjes een inschrijving aan de 

Vrije Universiteit van Brussel. (46) 

Het volgend academiejaar, 1881-1882, beleefde de Luikse Rijks

universiteit haar primeur (47) en in 1882 was het de onderwijze

res Sidonie Verhelst (48) die als eerste de weg naar de univer

siteit van Gent vond. Ook zij wou, net zoals Emma Leclercq natuur-
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wetenschappen studeren. (49) 

Deze vrouwen waren één voor één pioniers en baanbreeksters en 

zij bleven, naast de weinige andere meisjes die zich in de 

loop van die eerste decennia aan de hogere studies waagden, 

lange tijd witte raven. 

Het was niet enkel de heersende mentaliteit die hen in deze 

vroege tijden parten speelde. Wat de middelbare vooropleiding 

betreft was het zeer slapjes gesteld, zodat deze vrouwen 

praktisch volledig op zichzelf waren aangewezen (zie hoger). 

Bovendien was de wetgever hen evenmin gunstig gezind. We merk

ten reeds op dat eigenlijk door de 'soepele' wet van 1876 de 

vrouwen hun kans konden wagen om universitaire studies aan te 

vatten daar geen enkel bewijs van een humaniora-opleiding ge

vergd werd. 

Maar precies rond deze niet-bestaande doorstromingsvoorwaarden 

groeide in de loop van de daaropvolgende jaren de ontevredenheid. 

Vooral vanuit de universitaire instellingen gingen stemmen op om 

opnieuw de toelatingscriteria te verstrakken. Naast de klassieke 

argumenten zoals het vroegtijdig verlaten van de middelbare 

studies door de leerlingen en de daling van de kwaliteit van het 

hoger onderwijs, schoof men een nieuw argument naar voren: de 

verdubbeling van het aantal studenten in deze periode bracht een 

verzadiging van de vraag naar universitair gediplomeerden met 

zich mee. De vrije beroepen moesten beschermd worden en strenge

re voorwaarden drongen zich dus op. 

De wet van la april 1890 betreffende het universitair onderwijs, 

die we hier reeds eerder aanhaalden, bepaalde dus dat iedereen 

een getuigschrift van een volledige klassieke humaniora-oplei

ding moest kunnen voorleggen. Wie dit niet kon voorleggen kreeg 

de kans een voorbereidende proef voor de "centrale examencommis

sie" af te leggen. (50) 

De gevolgen van deze wet op de toekenning van universitaire gra

den waren nefast voor de vrouwelijke studenten, daar de meeste 

onder hen, door gebrek aan middelbare meisjesscholen, niet in 
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staat waren dergelijk getuigschrift voor te leggen. (51) 

Het was nochtans deze wet die hen voor het eerst het recht toe

kende academische graden te behalen. (52) 

De aandachtige lezer zou kunnen veronderstellen dat met deze 

officiële bevestiging we hier aan het eindpunt van de strijd 

van onze vrouwelijke hoogstudenten gekomen zijn, maar niets was 

minder waar. 

Na veel tegenkantingen te hebben overwonnen, mochten zij dan wel 

het recht verkregen hebben universitaire studies aan te vangen, 

dit betekende evenwel nog niet dat zij automatisch het beroep 

konden uitoefenen waartoe hun diploma leidde. 

En dàt was een ander verhaal! 

Wat men op het einde van de 19de eeuw de 'Affaire Popelin' 

noemde, zou de onmiddellijke aanleiding worden tot het oprich

ten van de eerste echte feministische organisatie in België, 

de Belgische Liga voor de rechten van de Vrouw (Ligue BeIge du 

droit des Femmes) in 1892. (53) 

Marie Popelin, (54) geboren te Schaarbeek op 16 september 1846, 

was de eerste vrouw in ons land die in 1888 het diploma van doc

tor in de rechten behaalde. (55) 

Nog in datzelfde jaar liet zij haar aspiraties kennen om haar 

eed als advocate af te leggen aan de balie te Brussel. Geflan

keerd door de heren Jules Guillery (56), liberaal volksvertegen

woordiger en oud-minister, Louis Franck, (57) bekend verdediger 

van de feministische gedachte, Emile Demot (58) en earl Devos, 

(59) stelde zij haar kandidatuur. (60) 

Alhoewel geen enkele wet ooit enige melding gemaakt had van het 

weigeren van een advocatentoga op basis van het geslacht van de 

betrokkene, veroorzaakte deze zaak flink wat opschudding in de 

publieke opinie. (61) 
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prokureur-Generaal Charles Van Schoor, (62) woordvoerder van de 

konservatieven in deze zaak verwoordde hun belangrijkste tegen

argumenten als volgt: 

"les moeurs et les convenanees ne s'opposent pas 

moins que la loi à l'admission des femmes à l'ex

cercice de la fonction d'avocat. Voit-on des fem

mes sièger au conseïl de discipline et des dames 

d'un age mûr, célibataires endurcies, surveiller 

les moeurs des stagiaires? Voit-on le femme avo

cat forcée de suivre son marie ou il plaira à ce

lui-ei de l'emmener, refusant tel procês et accep

tant tel autre, par obéissance conjugale? Que de

viendrait alors l'indépendance du barreau? Que de

viendrait sa dignité si l'on était exposé à voir 

la femme avocat forcée d'interrompre sa plaidoi

rie pour mettre au monde à la barre un jeune ci

toyen? Le jour ou les femmes seraient admises à 

porter Ie nom avocat, c'en serait fait du barreau, 

de son indépendance et de sa dignité." (63) 

Aldus weigerde het Hof van Beroep in haar besluit van 12 de

cember 1888 Marie Popelin als advocate te erkennen. Een jaar 

later, op 11 november 1889, deed het Hof van Cassatie hetzelfde: 

"un diplome de docteur en droit obtenu par une 

femme ne constitue jamais un titre pour être reçu 

comme avocat. "(64) 

Het vervolg van dit verhaal was niet zo bijster vrolijk. 

Marie Popelin stierf op 5 juni 1913 zonder ooit haar eed als advo

cate te hebben mogen afleggen en dit uitsluitend omdat ze een 

vrouw was. (65) 

Ondertussen werden nog een paar mislukte pogingen ondernomen om 

in deze situatie verandering te scheppen. Pas in 1920 slaagde 

Emile Vandervelde, (66) toen Minister van Justitie, er in deze 

discriminatie ongedaan te maken. 

Door de wet van 7 april 1922 mochten vrouwen voor de eerste maal 

een advocatentoga aantrekken. (67) 
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Deze zaak was wel een zeer sterk staaltje van hoe een tot dan 

toe uitsluitend mannelijk beroep voor de vrouwen toegankelijk 

gemaakt werd. 

Wat het ambt van arts betreft vermeldden wij reeds dat de rege

ring door de wet op de herziening van het hoger onderwijs van 

20 mei 1876 gemachtigd werd de voorwaarden vast te leggen waar

in vrouwen bepaalde takken van de geneeskunde mochten uitoefe

nen. Deze voorzichtige bewoording creëerde een nogal dubbel

zinnige situatie. Klare wijn werd geschonken door de wet op de 

toekenning van universitaire graden van 10 april 1890. Het 

artikel 52 van deze wet bepaalde dat de vrouw zich als arts 

of apotheker moçht vestigen. (68) 

De protagonisten in de realisatie van dit artikel waren de libe

rale volksvertegenwoordigers Alfred Magis (69) en A. Houzeau de 

Lehaie. (70) Voor een voldongen feit gesteld in verband met de 

ondoordringbare muren van de rechterlijke macht beperkten ze 

hun pleidooien tot het verdedigen van de toegankelijkheid van 

het arts- en apothekers ambt voor de vrouw. 

Charles Woeste (71) verwoordde nog even de mening van de behouds

gezinden door er op te wijzen dat de plaats van de vrouw thuis 

was, als opvoedster van haar kinderen. (72) 

Maar onze hogeschoolstudentes boekten een nieuwe overwinning 

en naast de officiële erkenning alle academische graden te mo

gen ambiëren (zie hoger), mochten ze zich nu dus als arts of 

apotheker vestigen. (73) 

Deze optimistische noot is gemakkelijk te relativeren als men 

bedenkt dat vóór W.o. I vrouwen géén advocaat, notaris, magistraat 

mochten worden. Ze konden geen staatsfuncties uitoefenen. (74) 

L. Trasenster, rector van de Luikse Rijksuniversiteit, brak in 

zijn openingsrede van het academiejaar 1882-1883 een lans voor 

de meisjesstudenten. Toch stelde hij dat ze niet al te 'gulzig' 

mochten zijn: 

"Evidemment, il ne faut rien exagérer. Il y a beau

coup de carrières gui ne conviennet pas au sexe 

faible voué aux soins de la maternité. Les femmes 
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ne doivent occuper ni les mandats politiques 

ni les emplois de la magistrature, ni les 

grades de l'armêe, ni la plupart des fonc

tions civiles."(75) 

Pas na w.o. I kwam daar langzaam verandering in en werden drup

pelsgewijs wetten goedgekeurd die vrouwen in staat stelden 

op dezelfde wijze als de mannen hun universiteitsdiploma te 

valoriseren. (76) 

Let wel: een wet goedkeuren betekende nog niet dat de menta

liteit daarom plots veranderde. Vrouwen leverden nog jaren 

strijd tegen deze onzichtbare vijand. 

Het was niet zo dat men de vrouwen ongeletterd wou houden, maar 

als zij dan toch hogere studies wilden aanvatten dan koos het 

meisje best een richting die geen gevaar vormde voor de aanslui

ting met haar toekomstige taak als echtgenote en moeder. 

Een onderwijzersloopbaan bleek dus als beroepskeuze het best 

geschikt voor een meisje, daar dit volledig in harmonie was met 

de talenten die men haar toeschreef als opvoedster. (77) 

Immers na W.O. I was een grotere vraag ontstaan naar vrouwelijke 

leerkrachten daar het middelbaar onderwijs voor meisjes vanaf 

die periode een grotere uitbreiding kende (zie hoger) . 
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In ons land hebben professoren en studenten tot in 1880 moe

ten wachten vooraleer een vrouwelijke toehoorder en collega 

zich bij hen in de auditoria voegde. 

Behoorlijk laat kregen vrouwen dus de toelating om hogere 

studies aan te vatten. De redenen daarvoor liggen voor de hand. 

In de 19de eeuw waren dochtertjes van arbeiders voorbestemd 

om twaalf tot veertien uren per dag te gaan werken, terwijl 

meisjes uit de burgerij grondig voorbereid werden om de ideale 

huisvrouw te worden. 

Aan middelbaar onderwijs voor vrouwen besteedde de overheid 

dus praktisch geen aandacht. Universitair onderwijs voor hen 

was helemaal uit den boze. 

Het waren de burgersvrouwen die deze toestanden voor het eerst 

bekritizeerden en met behulp van enkele progressieve liberalen 

pakten zij het probleem aan. 

De uitbreiding van het middelbaar onderwijs ter voorbereiding 

op universitaire studies, de wettelijke toelating om hogere 

studies te volgen en de mogelijkheid om het beroep uit te oefe

nen waartoe hun diploma leidde, waren de drie strijdpunten 

waarrond ze hun acties concentreerden. 

In de periode 1880-1882 werden de eerste vrouwelijke studenten 

toegelaten aan onze universiteiten (uitgezonderd te Leuven) . 

En in 1890 kregen zij de toestemming om zich als arts of apo

thekeres te vestigen. Pas in het begin van de twintigste eeuw 

werd begonnen met de uitbouw van het middelbaar onderwijs. 

Dit alles had heel wat te maken met de mentaliteit die er heers

te ten aanzien van de vrouw. 
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B. Algemene beschouwingen rond de positie van de vrouw in 

de jaren dertig en tijdens de oorlog . 

In dit inleidend hoofdstuk belichten we, zeer algemeen, welke 

politiek gevoerd werd ten aanzien van de vrouw in de jaren der

tig, vooral als gevolg van de zware economische crisis, en tij

dens de oorlog. 

De positie van de vrouwen de heersende mentaliteit worden even 

toegelicht omdat op een aantal momenten in deze verhandeling ge

poogd zal worden aansluiting te vinden tussen de positie van de 

vrouw in het algemeen en onze meisjesstudenten. 

Voor wie zich enigszins voor het verleden interesseert, hebben 

de jaren dertig ongetwijfeld een negatieve bijklank: op de dolle 

'twenties' volgden de sombere 'thirties'. 

De economische wereldcrisis in de eerste helft van het decennium, 

de opkomst van totalitaire regimes in de tweede helft samen met 

de parlementaire crisis in ons land en de aanloop van wat het 

grootste slagveld aller tijden werd, gaven gestalte aan deze 

trieste bijklank. 

Ook in de vrouwengeschiedenis werd deze periode als een contra

revolutie bestempeld,die zich scherp aftekende tegen de voorgaan

de decennia van levendige acties van de burgerlijke feministen. 

"De jaren twintig waren alles bij elkaar hoopvol 

voor de verdere uitbouw van de vrouwenbeweging. 

De ekonomische eisen en de toenemende interna

tionale spanning zou opnieuw dit elan, en ditmaal 

voor lange tijd, stuiten."(78) 

De economische wereldcrisis begon zich in België te manifeste

ren vanaf eind 1930 doch tot 1932 werd het interne politieke le

ven volledig beheerst door de taalproblematiek. In 1932 nam de 
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crisis zulke ernstige proporties aan dat haar dominerende in

vloed zich onweerstaanbaar opdrong. (79) 

In een poging van de regering om de crisis op te vangen, voer

de zij een economische politiek die de vrouw enorm hard trof. 

Acties werden gevoerd om de vrouwenarbeid te verbieden. Men zag 

dit ietwat als een wondermiddel ter oplossing van de werkloos

heid. (80) 

Een initiatief in die zin kwam van Pater Rutten, senator voor 

de provincie Limburg. Op 13 februari 1934 diende hij een wets

voorstel in "tot beperking van den arbeid der gehuwde vrouw in 

de fabrieken, in de werkplaatsen, op de werven en in de kantoren". 

De motivering van het wetsvoorstel had vooral het gezin op het 

oog, eerder dan de economische toestand. Rutten inspireerde zich 

op de encycliek 'Quadrigesimo Anno' (1932) waarin de Paus erop 

wees dat moeders als eerste en belangrijkste taak de opvoeding 

van de kinderen en de huiselijke bezigheden hadden. (81) 

Niettegenstaande enorme protesten werden toch enkele maatrege

len via volmachtsbesluiten goedgekeurd. 

- de ministerraad besloot op 12 april 1934 dat alle staatsfunc

ties voorbehouden werden aan mannen. 

- bij wetsbesluit van 7 december 1934 werd de Minister van Ar

beid en Sociale Voorzorg gemachtigd het proportioneel aantal 

van gehuwde en ongehuwde vrouwen vast te leggen in de indus

triële en handelsondernemingen. 

- in 1935 werden de mannen van werkende vrouwen gestraft: de uit

kering van de werkloze man werd met 25% van het door zijn vrouw 

verdiende loon verminderd. 

- nog in 1935, werden de lonen van onderwijzeressen en vrouwe

lijke staatsambtenaren verminderd, maar deze maatregel werd 

kort daarop herroepen. (82) 

Deze periode werd eveneens gekenmerkt door een mentaliteit die 

de vrouw terug naar de haard wenste te sturen en een centrale 

plaats aan het gezin wilde schenken. (83) 

De dalende geboortencijfers schreef men toe aan de stijgende bui

tenhuizigheid van de vrouw. 
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De reeds vernoemde encycliek van 1932 en de bijeenkomst van de 

Internationale Vereniging van Katholieke Sociologen in datzelf

de jaar spraken niet mis te verstane taal. In de encycliek wees 

de paus erop dat men ten allen prijze moest vermijden dat moe

ders een bezoldigde arbeid buitenshuis zochten. 

In een resolutie van de bijeenkomst te Mechelen las men het vol

gende: 

"Les pouvoirs publics ont Ie devoir de prendre 

toutes les mesures indirect es aptes à faire re

venir ou à retenir la mère au foyer." (84) 

Arbeid buitenshuis werd dus meer en meer als onvrouwelijk afge

schilderd, dit alles om de vrouwen te doen geloven dat hun plaats 

aan de haard was. 

Welke gevolgen had dit nu voor vrouwen die in de loop van de ja

ren dertig universitaire studies wensten te ondernemen? 

In de loop van deze verhandeling zal gepoogd worden enkele malen 

aansluiting te zoeken met bovenstaande politiek ten aanzien van 

de vrouw. 

Hier wijzen wij alleen nog op het volgende: op 4 oktober 1934 

kwam op initiatief van de raden van beheer der Universitaire 

Stichting en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder

zoek een 'Commissie voor het Onderzoek aangaande de overbevolking 

der universiteiten en de werkloosheid der intellectuelen' tot 

stand. 

Deze commissie stelde zich tot doel maatregelen te bepalen om de 

doorstroming van humaniorastudenten naar de universiteit in te dij

ken. 

Er werd geen melding gemaakt van verschillende maatregelen getrof

fen ten aanzien van jongens en meisjes, noch werden exacte cijfers 

vermeld in verband met de werkloosheid onder de jonge universitair 

gediplomeerde mannen en vrouwen. Deze commissie suggereerde wel 

de oprichting van een dienst die zeer nauwkeurig kwantitatieve 

gegevens in verband met de populatie van de universitaire instel

lingen zou bijhouden. (85) 

Aldus voegde de raad van beheer van de Universitaire Stichting op 
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15 oktober 1936 een dienst voor Hogeschoolstatistiek aan zijn 

administratie. (86) 

Vele geschiedschrijvers zijn het erover eens dat over de rol van 

de vrouw in de tweede wereldoorlog nog zeer weinig verschenen 

is. (87) 

De fascistische en nationaal-socialistische opvattingen ten aan

zien van de positie van de vrouw in de maatschappij zijn genoeg

zaam bekend. 

In dat verband bestaat een interessant document van de hand van 

Prof. Daels F. waarin hij diverse maatregelen die zouden moeten 

genomen worden om de positie van de vrouw in ons land volgens 

nationaal-socialistische normen aan te passen, schetst: 

"Op het vaarplan van de bezorgdheid van de volks

gemeenschap komt het doelmatig, het daadwerkelijk 

in ere-herstellen van het moederschap ( ... ). 

( ... ) De bescherming van het moederschap zal den 

terugkeer van de gehuwde vrouw tot den familie

haard bewerken. 

Er zal worden overgegaan tot ruime zwangerschaps

vergoeding en stijgende kindervergoeding, tot fa

milielaan en in-ere-herstelling van de kroostrijke 

gezinnen. Het kind zal voor het huisgezin onder al

le opzichten een rijkdom worden." (88) 

Anderzijds waren het precies de oorlogsomstandigheden die vrou

wen opnieuw de fabrieken instuurden om de plaatsen van de mannen 

in te nemen. Ze kregen eveneens de kans om allerlei organisaties 

en medische hulpgroepen te leiden of te koördineren. De ruimte 

die ze in de maatschappij niet bezaten, kregen ze in die rollen 

wel. (89) 

Opnieuw zal in de loop van deze verhandeling gepoogd worden om de 

algemene politiek ten aanzien van de vrouw te combineren met de 

situatie van onze vrouwelijke hoogstudentes. 
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Onder andere in het hoofdstuk "De meisjesstudenten tijdens de be

zetting, hun politieke aktiviteiten", schenken we ruim aandacht 

aan de problematiek. 

Algemeen werd de periode 1930-1945 gekenmerkt door een negatieve 

houding ten aanzien van de werkende vrouw. In de jaren '30 was de 

economische crisis er de oorzaak van dar allerlei maatregelen 

getroffen werden om de vrouw thuis te houden. 

De ideologie van het fascisme en nationaal-socialisme, over gans 

Europa verspreid tijdens de tweede wereldoorlog, bepaalde even

eens dat de vrouw aan de haard hoorde. 

De vrouwen die in deze periode wensten te studeren, zullen dus 

af te rekenen hebben gehad met een klimaat dat hen allerminst 

gunstig gezind was. Op verschillende momenten in deze verhande

ling zullen wij pogen deze visie te verduidelijken. 
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NOTEN 

(1) In verband met het niet deelnemen van kinderen uit min

der gefortuneerde milieus aan universitaire studies ver

schenen reeds veel werken. Voor Gent zijn vooral de pu

blikaties van de heren Coetsier L. en Bonte A. revelerend. 

Dat v,rouwen een zeer kleine minderheid vormden aan de uni

versiteit op het eind van de 19de eeuw kan men lezen in de 

publikaties die verschenen te Gent, Luik, Brussel en Leuven 

over de eerste generatie meisjesstudenten aan deze respec

tievelijke universiteiten: 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

denten aan de R.U.G., 1882-1930 

B. LACOMBLE-MASEREEL, Les premières Etudiantes à l'univer

sité de Liège, 1881-1920 

A. DESPY-MEYER, Les femmes et l'enseignement supérieur: 

l'université libre de Bruxelles de 1880 à 1914 

M. DE NEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen de beide 

wereldoorlogen, 1920-1940 

(2) D. DEWEERDT, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en fe

minisme in België (1830-1960) 

P. BOeL en C. DUCHENE, Le féminisme en Belgique (1892-

1914) 

D. KEYMOLEN, Vrouwenemancipatie 1844-1914, in: Nieuwe Al

gemene Geschiedenis der Nederlanden, XIII, pp. 66-77 

(3) I. GATTI DE GAMMOND (1839-1905) 

Zij was de dochter van Zoë de Gamond, die zelf ook vernieuw

de ideeën in verband met onderwijs voor meisjes publiceerde. 

I. Gatti de Gamond was zeer sterk be Invloed door Saint Simon 

de Fourrier. In 1864 werd zij directrice van de 'cours d'édu-
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cation de jeunes filles' te Brussel. Zij was tevens de 

eerste Belgische vrouw die toegelaten werd tot een vrij

metselaarsloge. 

(4) B. BOUDART, Isabelle Gatti de Gamond et l'enseignement 

secondaire des jeunes filles en Belgiq"Ue 

J. BARTIER, Un siè!cle d'enseignement féminin. Le lycée 

royal Gatti de Gamond et sa fondatrice 

M. VERBEKE, Rijksmiddelbaar onderwijs voor meisjes: 

100 jaar geleden een werkelijkheid, pp. 20-28 

(5) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., pp. IX-XI 

(6) Vooral "des arts d'agréments" werden in deze pensionaten 

onderwezen zoals huishoudkunde, koken, borduren, kantklos-

sen ... 

D. KEYMOLEN, Op. Cit., N.A.G.N., XIII, pp. 66-68 

(7) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 38 

(8) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 30-31 

M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 17-18 

R. VANMECHELEN, Uit Eigen Beweging. Balans van de Vrouwen

weging in Vlaanderen (1970-1980), p. 18 

(9) M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 20-22 

(10) De "Cours d'éducation" van Isabelle Gatti de Gamond werd in 

1877 en 1881 uitgebreid met een normaalafdeling respectieve

lijk voor onderwijzeressen en regentessen 

B. BAUDART, Op. Cito 

J. BARTIER, Op. Cito 
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(11) In Luik richtte Leonie de Waha in 1868 dergelijke meisjes

school op. 

D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 40-41 

In Antwerpen was het Marie-Elisabeth Belpaire die in 1878 

het initiatief nam en de "Anna Bijnsschool" oprichtte. 

R. VANMECHELEN, Op. Cit., p. 18 

En tenslotte in Gent, werd aan de stadsschool "Institut de 

Kerchove" een afdeling lager middelbaar onderwijs gehecht. 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., p. 21 

(12) P. VAN HUMBEECK (1829-1890) 

Minister van Onderwijs onder het radicaal liberale minis

terie Frêre-Orban -Van Humbeeck (1878-1884). 

(13) T. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, pp. 167-170 

(14) In 1884, toen de katholieken opnieuw aan de macht kwamen, 

bestonden er nog maar 36 rijksmiddelbare meisjesscholen. 

Vele van deze scholen waren geen nieuw opgerichte scholen 

maar gemeentelijke middelbare meisjesscholen die omgevormd 

werden tot rijksscholen. 

Oorzaak hiervan was vooral gebrek aan deskundig personeel, 

een tekort aan lokalen en het verzet van bepaalde katho

lieke gemeentebesturen. 

K. DECLERCK, Schets van het Belgisch onderwijsbeleid in de 

19de eeuw, p. 172 

M. VERBEKE, Op. Cit., pp. 25-43 

(15) M. DEVROEDE, Onderwijs 1840-1878 en 1878-1914, in: N.A.G.N., 

XIII, p. 116 en 344 

M. VERBEKE, Op. Cit., p. 20-27 en 43-44 
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(16) L. TRASENSTER (1816-1887) 

Ingenieur en professor aan de Luikse universiteit. 

Rector van 1880 tot 1885. 

(17) L. TRASENSTER, L'instruction supérieur de la femme, p. 36 

(18) M. DEPAEPE, De toelatingsvoorwaarden tot de universiteit 

in België. Een historisch overzicht, in: Onze Alma 

Mater, p. 18 

(19) Er werden cursussen in Latijn, Grieks en wiskunde gegeven 

om aldus hun literaire en wetenschappelijke bagage aan te 

vullen. 

B. BOUDART, Op. Cit., pp. 60-70 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. C~t., p. 36 

(20) Deze twee lycea werden genoemd naa.r de toenmalige schepenen 

van onderwijs Emile Max en Arthur Diderich. 

G. CYFER-DIDERICH, Les femmes dans l'enseignement en Belgique, 

problêmes généraux: enseigneme'nt' primaire, moyen, su

périeur, pp. 21-22 

(21) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 17 

(22) C. HUYSMANS (1871-1968) 

Gemeenteraadslid en schepen van de stad Antwerpen. Burge

meester van Antwerpen van 1933 tot 1946. 

Volksvertegenwoordiger sedert 1910 (BWP). Minister van Onder

wijs van 1925 tot 1927 en van 1948 tot 1949. Eerste Minister 

van 1946 tot 1947. Hij was tevens drie jaar voorzitter van 

de Kamer (1936-1939). 

(23) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 144 

D. KEYMOLEN, Op. Cit., p. 66-77 
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D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 160-161 

(24) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 13 

(25) Driejaarlijks verslag van het ministerie van onderwijs 

(1945-19117), p. 163 

(26) K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch 

onderwijs, pp. 21-49 

M. DE PAEPE, Op. Cit., pp. 119-135 

(27) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 3-59 

D. KEYMOLEN, Feminisme in België. De eerste vrouwelijke 

artsen (1873-1914) in: Bijdragen en Mededelingen be

treffende de geschiedenis der Nederlanden, p. 40 

E. CHARRIER, L'ávolution intelectuelle féminine, Ep. 426-

509 

(28) E. PIRMEZ (1830-1890) 

Advocaat en tUnister van Binnenlandse Zaken van 1868 tot 

1870 onder het liberale kabinet van Frère-Orban. 

Directeur van de Nationale Bank. 

(29) Ch. DELCOUR (18U-1889) 

Professor aan de rechtsfaculteit te Leuven, sedert 1863 

volksvertegenwoordiger. In 1871 werd hij Minister van Bin

nenlandse Zaken in het kabinet de Theux-Malou. 

(30) D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 69-70 

P. BoEL en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 34 

(31) A.M. SIMON-YAN DER MEERSCH, Op. Cit., p. 68 
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(32) D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 69-71 

(33) Deze beide brieven werden in een omzendschrijven naar de 

vijf geraadpleegde instellingen gestuurd. 

(34) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 35 

(35) De Luikse Academieraad sprak zich uit v66r de toelating 

van de vrouw tot hogere studies; zij het zeer nipt met veer

tien stemmen v66r, tien tegen en drie onthoudingen. 

B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. cit., pp. 29-33 

(36) L. TRASENSTER, Op. Cit., pp. 35-36 

(37) A. DESPY-~EYER, Op. Cit., p. V~II 

(38) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., p. lX 

(39) A.M. SrMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 68-69 

(40) M. DE NEEF, Op. Cit., p. 7 

(41) J.F. VLEMINCKX (1800-1876) 

Sedert 1841, voorzitter V~n de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde. Provincieraadslid van Brabant (1848-1864) en 

sedert 1864 liberaal volksvertegenwoordiger. 

(42) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 69 

(43) E. LECLERCQ (? - ?) 

Geboren te Brussel. Onderwijzeres en eerste vrouwelijke 

studente aan de U.L.B. Na haar kandidaatsdiploma in de na

tuurwetenschappen te hebben behaald, begaf zij zich naar 

Gent alwaar zij de eerste vrouwelijke afgestudeerde werd 

(1885) . 
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(44) In feite was het Isala Van Diest, een éénendertigjarige 

Leuvense vrouw die, reeds in 1873, als eerste haar aan

vraag deed om aan de universiteit te Leuven geneeskunde 

te mogen studeren. Na de kategorieke weigering van rector 

Namèche, week ze uit naar Zwitserland en behaalde ze haar 

diploma als arts aan de universiteit van Bern. 

Zij was wel de eerste praktizerende arts in ons land (1884). 

D. KEYMOLEN, Isala Van Diest, arts en feministe, in: 

Spiegel Historiael, pp. 304-309 

(45) A. DESPY-MEYER, Op. Cit., pp. IX-X 

(46) Deze beide andere jongedames, Marie Destrée en Louise 

Popelin schreven zich tevens aan de faculteit voor weten

schappen in. 

(47) B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. Cit., p. 70 

(48) S. VERHELST (1859-1906) 

Geboren te Gent. Studeerde voor onderwijzeres en op 23-

jarige leeftijd schreef zij zich in aan de R.U.G. als eers

te meisje. Na 2 kandidaturen in de natuurwetenschappen te 

hebben gevolgd, zette zij echter haar studies stop. 

(49) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., p. 33 

(50) De centrale examencommissie werd in deze periode nog cen

trale jury geheten. 

M. DEPAEPE, ~Cit., p. 18 

K. DE CLERCK, Op. Cit., pp. 66-67 

(51) P. BOEL en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 35-36 

(52) Het artikel tweeënvijftig van deze wet luidde als volgt: 

"Les femmes peuvent obtenir les grades académiques. 

Elles peuvent, en outre, jouir des droits qui sont 

attachés aux grades prévus par les articles vingt-
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quatre et vingt-cinq de la présente loi". 

Pasinomie, vierde serie dl . XXV, p. 105 

(53) H. LOOS, De Belgische Liga voor de Rechten van de Vrouw 

(1892~1914), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 

pp. 6-12 

(54) M. POPELIN (1846-1913) 

Onderwijzeres en in 1875 aangesteld tot directrice van een 

meisjesschool te Mons . Eerste vrouwelijk doctor in de rech

ten (1883-1888). Voorzitster van de Société de Co-éducation 

en mede-oprichtster van de "Belgische Liga voor de Rechten 

van de Vrouw" (1892). 

(55) Zij schreef zich in aan de U.L.B. in het academiejaar 1882-

1883 alwaar zij haar diploma in de rechten behaalde in 1888. 

A. DESPY-MEYER, Op. Cit., p. 61 

(56) J. GUILLERY (1824-1902) 

Advocaat en liberaal volksvertegenwoordiger van 1859. 

Voorzitter van de Kamer van 1878 tot 1881 en Minister van 

Staat in 1891. 

(57) L. FRANK (1864-1917) 

Advocaat en publicist. Trad zeer vaak op als verdediger van 

de rechten van de vrouw. Medestichter van de "Belgische Liga 

voor de Rechten van de Vrouw" (1892). Doceerde vanaf 1894-

1895 een cursus over feministische wetgeving aan de univer

sitaire uitbreiding van de U.L.B. 

(58) E. DEMOT (1835-1909) 

Advocaat aan het Hof van Cassatie. Volksvertegenwoordiger 

vanaf 1892 en in dat zelfde jaar plaatsvervangend burgemees

ter van Brussel. 

(59) C. DEVOS (? - ?) 

Doctor in de rechten (1883) 

Verdere biografische notities onvindbaar. 



53. 

(60) Zij werd voorgedragen door J. Guillery terwijl de andere 

heren als haar advocaten optraden. 

F. DE BUEGER-VAN LIERDE, A l'origine du mouvement fémi

niste en Belgique: l'affaire Popelin, in: BTFG, pp., 

1128-1137 

(61) De wet van 1810 die de advocatenorde organiseerde sprak niet 

over het al of niet toelaten van de vrouw tot deze organi

satie. 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 37 

(62) Ch. VAN SCHOOR (1840-1902) 

Benoemd aan het parket in 1886. Zijn vader was voorzitter 

van de beheerraad van de universiteit van Brussel toen in 

1878 de eerste vrouwelijke studente zich aanbood, maar ka

tegoriek geweigerd werd. 

(63) E. CHARRIER, Op. Cit., pp. 435-436 

(64) F. DE BUEGER-VAN LIERDE, Op. Cit., pp. 1134-1135 

(65) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., p. 40 

(66) E. VANDERVELDE (1866-1938 ) 

Voorzitter van de BWP van 1933 tot 1938. Minister van Jus

titie van 1918 tot 1921, Minister van Buitenlandse Zaken 

van 1925-1927 en Minister van Volksgezondheid van 1936 tot 

1937. 

(67) F. DE BUEGER-VAN LIERDE, Op. Cit., pp. 1136-1137 

P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 142-143 

(68) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 26-32 

(69) A. MAGIS (1840-1921) 

Gemeenteraadslid van Luik van 1872 tot 1895. Schepen van 
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openbaar onderwijs van Luik van 1873 tot 1884 en vanaf 

1882 liberaal afgevaardigde (tot 1893). 

(70) A. HOUZEAU DE LEHAIE (1832-1822) 

Progressief liberaal volksvertegenwoordiger van Bergen 

(1882-1892), liberaal senator van 1867 tot 1900 en vanaf 

1900 senator van de BWP. 

(71) Ch. WOESTE (1837-1922) 

Advocaat en publicist. Minister van Justitie en Eredienst 

(1884) in het kabinet Malou-Jacobs-Woeste, en leider van 

de conservatieve katholieken in de Kamer. 

(72) B. LACOMBLE-MASEREEL, Op. Cit., pp. 20-22 

(73) Loi sur la collation des grades académiques, 1890, Pasino

mie, vierde serie, dl XXV, p. 105 

(74) Alle werken die de strijd van de feministen in ons land 

tot onderwerp heeft wijzen op dat feit. o.a. 

D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 108-110 

P. BoEL en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 139-156 

(75) L. TRASENSTER, Op. Cit., p. 39 

(76) Door de wet van 7 april 1922 kreeg de vrouw de toelating 

advocate te worden. 

Pas door de wet Van 21 februar~ 1948 werd zij toegelaten 

tot alle juridische functies (dus ook tot de magistratuur) . 

Nog eens twee jaar later kreeg zij de toelating de functie 

van notaris uit te oefenen (wet van 1 maart 1950). 

P. BOEL en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 139-156 

In verband met de doorbraak van de vrouw aan de universiteit 

als lesgever vinden we gegevens in het werk van G. Cyfer

DIDERICH. Madeleine Gevers-Dwelshauvers was de eerste Bel-
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gische professor in ons land. Ze werd benoemd in 1933-'34 

aan de rechts faculteit van de Vrije Universiteit van Brus

sel. Verder lezen we dat vrouwen zeer lang hebben moeten 

wachten om ook maar enigszins uitzicht te hebben op een ge

slaagde carrière aan de universiteit. 

G. CYFER-DIDERICH, Op. Cit., pp. 30-31 

Vrouwelijke ingenieurs bleven zeer lang uitzonderingen. 

Dat was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat vrouwen 

pas na W.O. II kans maakten om benoemd te worden als 

staats functionaris die het niveau van poetster of dactylo 

oversteeg. 

E. CHARRIER, Op. Cit., p. 438 

(77) Deze houding was zeer sterk aanwezig bij de katholieken 

in ons land. 

P. CALEWAERT, De sterke vrouw van Vlaanderen 

(78) D. DEWEERDT, Op. Cit., p. 135 

(79) T. LUYKX, Op. Cit., p. 300-341 

In 1931 was 13 % van de actieve bevolking in België werkloos. 

(80) E. LAMBRECHTS, Vrouwenarbeid in België. Het tewerkstellings

beleid inzake vrouwelijke arbeidskrachten: 1930-1972, 

pp. 51-52 

I. PANNEELS , Analyse van de vrouwenwerklooshe'id in relatie 

tot de vrouwenarbeid, onuitgegeven licentiaatsverhan

deling, pp. 60-62 

F. PEEMANS, Les femmes et Ie pouvoir. Traditions et evolu

tions, in: BTFG, 1980, pp. 354-368 

(81) E. LAMBRECHTS, Op. Cit., pp. 115-118 

(82) P. BO~L en C. DUCHENE, Op. Cit., pp. 148-149 



A. DAVID, Het Belgisch burgerlijk feminisme tussen 1914 

en 1936. Een verkenning, onuitgegeven licentiaatsver

handeling, pp. 232-243 

I. PANNEELS, Op. Cit., p. 63 

(83) A. DAVID, Op. Cit., pp. 243-246 

D. DEWEERDT, Op. Cit., pp. 156-160 

K. PIETERS, Vrouwen in België (1830-1960), p. 46 

(84) E. LAMBRECHTS, Op. cit . , pp. 118-119 

(85) Algemeen Verslag van de commissie voor het onderzoek aan

gaa.nde de overbevolking der uni versi tei ten en werkloos

heid der intellectuelen, pp. 3-15 

(86) Dienst voor Hogeschoolstatistiek, jaarverslag 1937, pp. 6 

(87) F. DAELS, De vrouw in de Nieuwe Tijden, pp. 22-24 

(88) Zie o.a. D. DEWEERDT, Op. Cit., p . 165 

(89) Een typisch voorbeeld wa~ het belangrijke aandeel van de 

vrouw in het verzet. Daarover meer op het einde van deze 

verhandeling. 

K. PIETERS, Op. Cit., pp. 46-50 
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DEEL I: 

DE MEISJESSTUDENTEN AAN DE R.U.G. (1930-1945) 
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Het onderwerp van deze verhandeling "Meisjesstudenten aan de 

R.U.G." leent zich uitstekend tot twee benaderingswijzen; name

lijk een kwantitatieve en een kwalitatieve. Deze beide vullen 

elkaar aan en brengen ons ertoe een zo volledig mogelijk beeld 

van het vrouwelijk deel van de studentenpopulatie aan de R.U.G. 

in de periode 1930-1945 te schetsen. 

In dit eerste deel benaderen we vanuit een aantal verschillende 

invalshoeken onze meisjesstudenten, voornamelijk gebaseerd op 

kwantitative gegevens. 

We poogden in eerste instatie te achterhalen hoe groot hun aan

tal was aan de R.U.G. in de behandelde periode: in het academie

jaar '29-'30 maakten zij ongeveer 5% uit van de totale studenten

populatie, in '45-'46 was dit uitgegroeid tot meer dan het dub

bele. Hoe was deze evolutie verlopen en welke waren de oorzaken? 

Zeer belangrijk voor ons onderzoek was te weten welke de rich

tingen waren die de grootste voorkeur van de meisjes wegdroegen 

en of een verklaring voor hun studiekeuze te achterhalen was. 

Het materiaal stelde ons in staat om het studieverloop van elke 

studente afzonderlijk te bepalen, en dus konden we nagaan hoeveel 

er een diploma behaalden en welk percentage faalde. 

Na het vrouwelijk deel van de studenten gesitueerd te hebben aan 

de universiteit, gingen we een aantal herkomstfactoren na. 

Ten eerste achtten we het interessant om te achterhalen waar deze 

meisjes op de schoolbanken zaten en of hun middelbare studies 

enige invloed uitoefenden op de doorstroming naar de universiteit. 

De sociale afkomst bepaalden we door het beroep van hun vaders 

te achterhalen. 

Tenslotte stelden we een geografisch recruteringsprofiel op van 

de studentinnen. Bijzondere aandacht schonken we aan de buiten

landse meisjesstudenten. 

om het beeld van deze vrouwelijke studenten te vervolledigen, 

schetsten we enkele mogelijke beroepsuitwegen voor universitair 

gediplomeerden in de jaren '30 en '40. 



HOOFDSTUK I De numerieke evolutie van de meisjesstudenten 

aan de R.U.G. (1930/31- 1945/46) 

1. ~!q~I:!!~!!!L!~!?-2~!.1'§~!.1 
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Vanaf het begin van de jaren '20 tot het academiejaar 1932-'33, 

groeide de totale studentenpopulatie aan de Gentse Rijksuniver

siteit konstant. 

Een plotse daling trad op na 1932 om een dieptepunt te bereiken 

in 1936-' 37 (zie tabel 1) . 

Deze neerwaartse beweging werd door de tegenstanders van de ver

nederlandsing van het universitair onderwijs in Vlaanderen aange

grepen om hun argumenten kracht bij te zetten. 

De wereldcrisis moet echter als grote 'boosdoener' aangewezen 

worden. De snelle terugloop van de studentenaantallen was bijna 

volledig toe te schrijven aan de ontvolking van de Polytechnische 

scholen: werkloosheid onder de ingenieurs leidde tot een inkrimping 

van de inschrijvingen. 

De vreemde studenten, omzeggens geheel geconcentreerd in de facul

teit Toegepaste Wetenschappen en afkomstig uit toenmalige semi

geïndustrialiseerde landen, bleven weg. De vernederlandsing van 

de Technische scholen was pas in het academiejaar 1935-'36 een 

feit en kon dus niet als hoofdoorzaak aangeduid worden. (1) 

Van 1937-'38 begon de studentenbevolking opnieuw te stijgen om 

in het jaar 1942,midden de oorlog!, een recordhoogte te bereiken. 

Deze aanwas van studenten tijdens de oorlog had twee oorzaken: 

veel jongeren lieten zich inSChrijven als student(e) om te ont

snappen aan de Verplichte Tewerkstelling, door de bezettende macht 

opgelegd vanaf 1942, en de R.U.G. bood tevens een onderkomen aan 

een aantal studenten afkomstig van de gesloten Université Libre 

de Bruxelles. (2) 

De scherpe daling in 1943-'44 was volledig toe te schrijven aan 

het niet aanwezig zijn van eerste-kandidatuurstudenten: schoolver

laters dienden één jaar arbeidsdienst te volbrengen om daarna pas 

eventueel universitaire studies aan te vatten. (3) 

De stijging van de universitaire bevolking, die zich ingezet had 

tijdens de oorlog, zette zich voort nà de oorlog. 



TABEL 1: Ontwikkeling van de totale vrouwelijke studentenpopulatie aan de R.U.G. (1930-1945) 

totale bevolkin~ mannen vrouwen Eercentage vrouwen in de 
totale EOEulatie 

1930-31 1806 1725 (631) 81 ( 11) 4,4 % 

1931-32 1881 1782 (502) 99 (8) 5,2 % 

1932-33 1851 1757 (399) 94 ( 7) 5,0 % 

1933-34 1744 1639 (94) 105 (6) 6,0 % 

1934-35 1526 1408 (208) 118 (4) 7,7 % 

1935-36 1496 1370 (144) 126 (6) 8,4 % 

1936-37 1285 1161 (110) 124 (8) 9,6 % 

1937-38 1324 1175 (73) 149 ( 4) 11,2 % 

1938-39 1463 1254 (45) 209 (14) 14,2 % 

1939-40 1413 1214 (32) 199 (7) 14,0 % 

1940-41 1678 1462 ( 21) 216 (6) 12,8 % 

1941-42 2231 1952 (17) 279 ( 4) 12,5 % 

1942-43 2614 2275 ( 22) 339 (3) 12,9 % 

1943-44 2229 1988 (14) 241 (1) 10,8 % 

1944-45 2145 1794 ( 22) 351 (-) 16,3 % 

1945-46 2228 1971 ( 18) 257 (2) 11,5 % 

De cijfers tussen haakjes duiden het totale aantal vreemdelingen aan 

N 
Bron: Statistisch jaarboek van België en Belgisch Kongo (1930-1946) 

\0 



GRAFIEK 1: Evolutie van het totale aantal meisjesstudenten in vergelijking met het aantal jongens

studenten. 
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Vrouwelijke studenten waren dus aanwezig aan onze Alma Mater 

vanaf het academiejaar 1881-82. Sindsdien steeg hun aantal 

gestadig: 

"Als regelmatig ingeschrevenen boden zich jaar

lijks 10 tot 20 nieuwe kandidaten aan, zodat 

de totaalcijfers voor deze categorie een conti

nue stijging vertoonde die in 1928-'29 een hoog

tepunt bereikte met 69 eenheden. Noch de Gand

Français beweging noch het Nolf-regime schenen 

hen te hebben belnvloed." (4) 

Ook de economische crisis van de eerste helft van de jaren '30 

scheen de totaalcijfers van het aantal vrouwelijke studenten niet 

te hebben aangetast (de nefaste invloed van de crisis liet zich 

evenwel blijken via het dalend aantal vrouwelijke eerste kandida

tuursinschrijvingen: zie tabel 3), terwijl dat wel het geval was 

voor hun mannelijke collega's (zie grafiek 1). 

Zoals we reeds opmerkten was de daling van de studentenpopulatie 

tijdens de crisisjaren volledig op rekening van de Technische 

scholen te schrijven. Aan deze scholen studeerden evenwel zeer 

weinig vrouwen (zie verder) zodat zij 'buiten schot' bleven en 

hun aantal ongeveer konstant bleef. 

Na 1937- 38 trad een sterkere groei op in de vrouwelijke aanwezig

heid aan de R.U.G. Deze aanwas werd bruusk onderbroken in 1943-'44 

om de reeds vernoemde reden (verplichte tewerkstelling van school

verlaters). Na dit 'ongelukkige' jaar bereikte het aantal vrouwen 

aan de R.U.G. echter opnieuw het niveau van voordien. 

Algemeen stellen we dus een voortdurende stijging vast van de ver

houding meisjesstudentenjjongensstudenten in het voordeel van de 

eerste. Tijdens de oorlog evenwel, wanneer het aantal jongens ge

normaliseerd werd, daalde het procentuele aandeel vrouwen in de to· 

tale studentenbevolking opnieuw. 

Vrouwen bleven tot na w.O. 11 een kleine minderheid aan de R.U.G. 

Pas in de jaren '50 trad de toetreding van meisjes tot universi

taire studies in een stroomversnelling. 

Onder de meisjesstudenten bevonden zich voor w.O. 11 een aantal 

buitenlandse vrouwen. Hun aanwezigheid verminderde elk academie-
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jaar, maar deze groep komt verder in deze verhandeling uitgebrei

der aan bod. (zie: geografische afkomst van de meisjesstudenten) . 

2. Y~~s~!!i~!~S_Y~~_~~~~_~~~~~~~=_~=~_~=_=~~~~~~:_~~~_~:_~~~:~~ 
~~!g!~2h~_~~!Y~E~!~~!~~~_l~~!~_~~_~~~Y~~L' 

Een perfecte vergelijking konden we maken met de Waalse tegen

hanger van de R.U.G. Over de Luikse Rijksuniversiteit verscheen 

een studie, handelende over de meisjesstudenten, die dezelfde pe

riode als deze verhandeling beslaat. (5) 

En een beperkte vergelijking was mogelijk met de evolutie van het 

aantal vrouwen te Leuven. Deze studie behandelde niet de oorlogs

periode. (6) 

In absolute cijfers overtrof het totale aantal studenten te Leu

ven, tot aan W.O. 11, dat van de beide Rijksuniversiteiten (zie 

tabel 2). De verhouding meisjesstudenten/jongensstudenten lag aan 

de Katholieke Universiteit echter niet zo gunstig wat de vrouwe

lijke studenten betreft. 

Aan de Luikse Universiteit studeerden relatief gezien heel wat 

meer dames dan aan de beide Vlaamse hogescholen. 

Twee redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. In katholieke 

middens leefde een sterke behoudsgezinde mentaliteit ten aanzien 

van de vrouw. Universitaire studies werden er nog vaak beschouwd 

als een uiting van progressisme dat niet paste bij het sociaal 

aanvaarde gedragspatroon van een vrouw. (7) 

Het overwicht van de Waalse Rijksuniversiteit in vergelijking 

met de Vlaamse staatshogeschool te Gent was, volgens L. Coetsier 

en A. Bonte, te wijten aan de ongunstige sociaal-economische struk

tuur van Vlaanderen in deze periode. Voor de jeugd had dit een rem

mende invloed op de deelneming aan hoger onderwijs. Deze nefaste 

invloed drukte nog zwaarder op de doorstroming van meisjes haar 

universitaire studies. (8) 

We kunnen samenvattend stellen dat een langzame, voortschrijdende 

deelname van vrouwen aan universitaire studies aan alle drie de 

universiteiten plaatsvond en dat Gent een middenpositie innam. 



TABEL 2: Vergelijking met de vrouwelijke studentenEoEulatie aan de Rijksuniversiteit van Luik 

en de K.U.L. 

Totale bevolking mannen vrouwen Eercenta~e vrouwen 

van de totale bevolkin~ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1930-31 2602 1806 3943 2262 1725 3719 340 81 224 12,3 4,4 5,6 % 

1931-32 2736 1881 4073 2356 1782 3841 380 99 232 13,9 5,2 5,6 % 

1932-33 2812 1851 4285 2401 1757 4022 411 94 263 14,5 5,1 6,1 % 

1933-34 2725 1744 4379 2284 1639 4089 441 105 290 16,1 6,0 6,6 % 

1934-35 2534 1526 4280 2096 1408 3988 438 118 292 17,2 7,7 6,8 % 

1935-36 2333 1496 4142 1923 1370 3836 410 126 306 17,6 8,4 7,3 % 

1936-37 2215 1285 4128 1850 1161 3815 365 124 313 16,5 9,6 7,5 % 

1937-38 2146 1324 4270 1773 1175 3907 373 149 363 17,3 11,2 8,5 % 

1938-39 2305 1463 4518 1898 1254 4105 407 209 383 17,7 14,2 8,4 % 

1939-40 2223 1413 4610 1810 1214 4156 413 199 454 18,5 14,0 9,8 % 

1940-41 2579 1678 2149 1462 430 216 16,6 12,8 % 

1941-42 3258 2231 2665 1952 543 279 18,2 12,5 % 

1942-43 3952 2614 3196 2275 756 339 19,1 12,9 % 

1943-44 3762 2229 3076 1988 686 241 18,2 10,8 % 

1944-45 2251 2145 1804 1794 447 351 19,8 16,3 % 

1945-46 2772 2228 2613 1971 528 257 16,5 11,5 % 

\D I=Luik 2=R. U .G. 3=K.U.L. 
\D 
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3.1. Inleiding 

67. 

Na de bespreking van het vrouwelijk aandeel in de totale studen

tenpopulatie aan de R.U.G. in de periode 1930-1945 rijzen auto

matisch de volgende vragen: 

Welke waren de richtingen die de meeste aantrekkingskracht uit

oefenden op de meisjes? Zijn voor deze verdeling van de meisjes

studenten over de diverse richtingen bepaalde verklaringen naar 

voren te schuiven? Welke elementen speelden een rol bij hun keu

ze? 

Dat zijn vragen die we zullen pogen te beantwoorden aan de hand 

van het kwantitatieve materiaal, de lectuur en de mondelinge in

formatie. 

Om de verdeling van de meisjesstudenten over de verschillende rich

tingen te kunnen bespreken, hebben we Tabel 3 opgesteld. Als een

heid namen we de studentes die zich voor de eerste kandidatuur van 

één of andere afdeling aan de Gentse Rijksuniversiteit inschreven. 

Bij de verdeling van de diverse richtingen maakten we gebruik van 

de programmaboekjes (1930-1945). 

De vrouwen plaatsten we in de faculteit waar ze hun einddiploma be

haalden. Dat betekent dat we de kandidatuurstudenten in de rechten 

bij de faculteit Rechtsgeleerdheid plaatsen, hoewel ze eigenlijk 

in die periode bij de faculteit der Letteren en Wijbegeerte werden 

gerekend. 

Idem voor de kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen (Artse

nijbereidkunde) die tot de faculteit der Exacte Wetenschappen be

hoorde terwijl het diploma in de faculteit der Geneeskunde behaald 

werd. 

De richting 'Wetenschappen en Geneeskunde' die uitsluitend gevormd 

werd door de drie kandidaturen in de natuur- en geneeskundige weten

schappen, was een faculteit apart (zie programmaboekjes), maar 

hier tot de faculteit Geneeskunde gerekend werd omdat het overgro

te deel van de studenten er zat met de intentie een diploma in de 

geneeskundige sector te behalen. 

De vrije studentes plaatsten we afzonderlijk. 
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Om de voorstelling enigszins overzichtelijk te houden hebben we 

Tabel 4 gemaakt. Daarvoor werden de inschrijvingen opgeteld en 

gegroepeerd per faculteit. Op basis van deze tabel werden grafiek 

en grafiek 3 getekend. 

In de vijftien jaar die in deze verhandeling aan bod komen, werden 

enkele zeer belangrijke institutionele hervormingen aan de R.U.G. 

doorgevoerd. Deze zullen telkens aangeduid worden in de bespreking 

van desbetreffende faculteit en de bijhorende hogere instituten. 

Zeer belangrijk voor het universitaire onderwijs in het algemeen 

was de wet op het toekennen der academische graden en het program

ma der universitaire examens van 21 mei 1929. 

Deze wet wijzigde de bijna veertig jaar oude bepalingen (10 april 

1890), met de bedoeling een betere beroepsopleiding te verstrek

ken en de vooruitgang van de wetenschap te dienen. 

Gezien de belangrijkheid van deze wet, vonden we het noodzakelijk 

om de belangrijkste bepalingen ervan even naar voor te schuiven: 

- het systeem van twee kandidaturen en twee doctoraten werd afge

schaft en vervangen door twee kandidaturen en twee licenties. 

Indien een student een doctoraatstitel wenste te behalen, dien

de hij/zij ten vroegste één jaar na zijn/haar studies een origi

neel proefschrift af te leveren. 

- het huidige aggregaatsdiploma voor het middelbaar onderwijs van 

de hogere graad, dat volledig onafhankelijk van de wetenschappe

lijke opleiding moest behaald worden, werd via deze wet ingevoer( 

- een aantal nieuwe studierichtingen werden ingevoerd zoals een 

licentie in het notariaat en in de tandheelkunde. 

- tenslotte kregen de licentiaatsstudenten de mogelijkheid heel 

wat meer keuzevakken te volgen. 

Inzake de toelatingsvoorwaarden werd niets gewijzigd: een gehomo

logeerd humanioragetuigschrift bleef de voorwaarde om zich aan een 

Belgische universiteit in te schrijven. (9) 



ABEL 3: Verdeling van de eerstejaarsstudenten over de verschillende faculteiten 
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BEL 4: Ontwikkeling eerstejaarsstudentes per faculteit (1930-1945) + diploma's ---
Letteren & Wijs- Rechten WetenschaEEen Geneeskunde 

beseerte 

Stud. dipl. V. L. Stud. dipl. V.L. Stud. dipl. V.L . Stud. dipl. V.L. 

- 31 11 14 2 3 1 1 2 1 8 

- 32 12 2 3 9 3 1 1 2 5 

- 33 11 7 2 6 3 5 1 7 8 

- 34 24 4 7 5 1 5 2 6 5 2 

I - 35 11 9 6 2 2 1 7 2 

; - 36 8 6 1 1 6 1 1 3 2 

; - 37 16 12 9 1 2 1 4 3 8 3 6 

1 - 38 15 7 6 5 4 1 10 1 15 8 

3 - 39 34 14 10 5 4 1 2 1 17 5 2 

) - 40 33 10 6 7 2 8 2 23 4 1 

) - 41 30 9 4 8 6 1 7 5 14 4 

- 42 38 13 17 8 2 2 11 2 1 34 2 2 

! - 43 54 24 13 20 4 1 7 1 31 2 1 

I - 44 1 15 4 1 2 2 1 2 8 2 
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) - 46 26 18 10 1 2 3 1 23 15 
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3.2. Evaluatie 

Het is evident dat de keuze van een richting in grote mate afhanke

lijk was van persoonlijke interesse en aanleg van elke studente af

zonderlijk, maar andere elementen zullen ongetwijfeld een rol ge

speeld hebben. 

Er heerste ten aanzien van vrouwen een bepaalde mentaliteit die hen 

belette om in even grote mate als de mannen deel te nemen aan hoger 

onderwijs (zie hoger) . 

De natuurlijke taak van de vrouw was nu eenmaal kinderen baren en 

de opvoeding ervan op zich nemen. Universitaire studies voor meis

jes werden dan ook vaak aangevoeld als een nutteloze en dure tijd

verspilling. 

De vrouwen die wél verder studeerden zullen in hun keuze ongetwij

feld beInvloed geworden zijn door in de maatschappij levende opvat

tingen over de richtingen die al dan niet gepast waren voor een 

meisje of hun aard al dan niet loochenden. (10) 

Een aantal tijdsdocumenten spreken trouwens voor zich: 

"parmi les matières que celui-ci comporte, le docto

rat en sciences physiques et mathématiques exerce 

un attrait particulier sur les adolescentes. Cepen

dant, je le déconseille nettement aux fernmes ( ... ) 

Les fernmes à l'esprit scientifique et positif sant 

rares, elles constituent des exceptions, exceptions 

brillantes, j'en conviens, mais exceptions."(ll) 

"In zake hogere studi~n en vrije beroepen kan de vrouw 

in goede voorwaarden alle studi~n doen voorbereidend 

tot het ambt van opvoedster en lerares; zij kan in 

goede voorwaarden natuurwetenschappen studeren, taal

kundige wetenschappen, geschiedenis, moeilijker filo

sofie en rechten, in het geheel niet techniek, ten

minste niet de grove techniek. Op geneeskundig gebied 

passen voor haar de fijne grondwetenschappen van 

histologie en bakteriologie, de kindergeneeskunde, de 

oogheelkunde, de apotheekkunde, doch minder de vrou

wenziekten met de gebeurlijke uitgestrekte heelkundige 
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tussenkomsten." (12) 

Ook P. Callewaert meende, vanuit zijn katholieke optiek dat be

paalde studies niet bijzonder geschikt waren voor een vrouw. Stre

ven naar kennis kon bij een meisje goed of kwaad zijn: het was 

'verkeerd' voor hen om wijsbegeerte en geschiedenis te studeren 

in plaats van huishoudkunde of gezondheidskunde. Deze laatste stu

dies vormden een veel betere aansluiting bij haar toekomstige taak 

als huismoeder. (13) 

Een tweede factor, aansluitend bij bovenstaande, was het beroep 

waartoe het universitair diploma leidde. Immers, niet alle beroe

pen werden geschikt geacht voor een vrouw. De heersende opvattingen 

daaromtrent zullen onze meisjesstudenten ongetwijfeld beïnvloed 

hebben (zie verder) . 

3.2.1. De literaire en wetenschappelijke richtingen 

Zeer algemeen stellen we vast dat de meisjes in de periode 1930-

1945 een grote belangstelling koesterden voor de literaire 

richtingen (alle richtingen in de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte en Rechten) . 

Deze studies werden verkozen door 61,5 % van de meisjesstudenten. 

De overige 38,5 % nam een inschrijving in een wetenschappelijke 

richting (alle studies aan de faculteiten Wetenschappen, Genees

kunde en Toegepaste Wetenschappen) (zie grafiek 2). 

Als we even terugblikken naar de periode vanaf de eerste vrouwe

lijke inschrijving aan de R.U.G. (1882) tot 1930 dan stelde A.M. 

Van der Meersch in haar studie een evolutie vast van een duide

lijke voorkeur voor de wetenschappelijke richtingen, vóór W.O. I 

naar een evenwichtige verdeling van het aantal meisjesstudenten 

over beide richtingen na de eerste wereldoorlog. (14) Vanaf 1930 

greep dan een omgekeerde beweging plaats: de literaire afdelingen 

haalden de bovenhand. 

Een soortgelijke evolutie kunnen we bemerken aan de Rijksuniver

siteit van Luik. Vóór 1914 kozen 75,5 % voor een exact wetenschap

pelijke richting terwijl na W.O. I de humane wetenschappen een op-
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waartse evolutie kenden om in 1948 62,4 % van de vrouwelijke stu

denten te bekoren. (15) 

Voor de Vrije Universiteit te Brussel en de Leuvense Katholieke 

Hogeschool is slechts een beperkte vergelijking mogelijk. 

De vrouwelijke studentenpopulatie aan de U.L.B. werd maar bestu

deerd tot 1914. In deze periode (1880-1914) nam 3/4 onder hen 

een optie op een wetenschappelijke afdeling, maar naar w.o. I toe 

bemerken we een lichte aanwas van de meisjes aan de literaire 

faculteiten. (16) 

Tenslotte te Leuven werden de vrouwen pas toegelaten in 1920. 

Van meet af aan koos een meerderheid voor een humaan wetenschap

pelijke faculteit. Gedurende het interbellem vertegenwoordigden 

deze vrouwen 60 % van het studentencontingent. (17) 

De progressieve feminisatie van de literaire afdeling aan de Bel

gische universiteiten, was gedeeltelijk te wijten aan de oprich

ting van een aantal instituten aan de faculteit Letteren en Wijs

begeerte na W.O. I. Vooral de studies in de opvoedkundige weten

schappen droegen de voorkeur van heel wat meisjes weg. 

De uitbreiding en verdieping van het middelbaar meisjesonderricht 

kort v66r W.O. I en tijdens het interbellum zal ongetwijfeld ook 

een rol gespeeld hebben in de aanwas van de vrouwen in de humane 

wetenschappen. Immers, de typische richtingen in deze wetenschap

pen (Germaanse, Romaanse, Klassieke, Geschiedenis) leiden voor

namelijk naar het leraarsambt. Daar les geven als een typisch 

vrouwelijke professie beschouwd werd (een verlenging van haar na

tuurlijke taak als opvoedster van haar kinderen) en er nà W.O. I 

een vraag ontstond (op het einde van de 19de eeuwen begin 20ste 

eeuw stond het hoger middelbaar meisjesonderwijs nog in de kinder

schoenen en was de vraag naar vrouwelijke licentiaten dan ook zeer 

beperkt), oriënteerden vele meisjes zich dus, na hun retorica, 

naar een literaire richting. ( Dit is trouwens nog steeds het ge

val) . 

De voorkeur van de meisjesstudenten voor de diverse afzonderlijke 

afdelingen wordt hierna toegelicht. 
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3.2.2. De studies aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

De vrouwelijke studenten legden in de periode 1930-45 een zeer 

grote interesse aan de dag voor de faculteit Letteren en Wijs

begeerte. Trouwens, algemeen was er vanaf de vernederlandsing 

van de R.U.G. een stijgende belangstelling vast te stellen bij 

de eerstekandidatuursstudenten voor deze faculteit. (18) 

Als we geen onderscheid maken tussen de regelmatig ingeschre

ven en vrije meisjesstudenten dan vertegenwoordigden deze vrou

wen 47,5 % van het totale contingent meisjesstudenten (dat is 

bijna de helft!) . 

Binnen deze faculteit was het de Germaanse filologie die over

duidelijk de voorkeur wegdroeg (29,8 % van de regelmatig inge

schreven meisjesstudenten aan de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte hoopten een diploma in de Germaanse filologie te beha

len) . 

De Romaanse filologie volgde daarna met 16,7 %, dan volgden 

de Klassieke filologie (12,2 %) en de geschiedenis (11,1 %) 

met ongeveer evenveel · meisjesstudenten in beide richtingen. 

De filosofie daarentegen kon pas in het academiejaar 1944-45 

een meisje bekoren. Zij was de eerste vrouw die in deze rich

ting een licentiaatsdiploma behaalde. (19) 

Als we deze verhoudingen vergelijken met de periode 1919 tot 

1930 dan stellen we toch een belangrijke versèhuiving vast bin

nen de vier grootste richtingen van de faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte. 

Vóór 1930 boden zich, per academiejaar, hoogstens twee meisjes 

aan voor Germaanse filologie, zodat we nà 1930 gerust van een 

doorbraak van het aantal vrouwen in deze richting mogen spreken. 

De totale vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 en de wet op het 

taalgebruik in het middelbaar onderwijs van 1932 zullen ongetwij

feld een zeer belangrijke rol gespeeld hebben. 

Immers na 1932 was er in het onderwijs een verhoogde vraag naar 

geschoolde nederlandstaligen (zie: in het academiejaar 1933-34 

schreven zich acht (1) meisjes in voor Germaanse filologie). 

Deze richting veroverde aldus definitief een "pole-position", 
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terwijl ze dat voor 1930 nog moest delen met de Klassieke filo

logie. 

In de Klassieke filologie en de Geschiedenis schreven zich in 

de periode 1930-45 ongeveer evenveel meisjes in, maar in de eer

ste waren ze veel regelmatiger aanwezig. Voor 1930 boden zich 

reeds regelmatig vrouwen aan voor deze richting en deze trend 

zette zich gestadig door. De aanwas van de meisjesstudenten in 

de Geschiedenis verliep daarentegen in horten en stoten. 

Pas vanaf het academiejaar 1933-34 waren ze zonder onderbreking 

aanwezig in deze richting. (20) 

In de Romaanse filologie stelden we ongeveer dezelfde evolutie 

vast als bij de geschiedenisstudentes. Terwijl er voor 1930 

nog uiterst weinig vrouwelijke romanisten waren, steeg hun aan

tal vanaf het academiejaar 1932-33 dermate dat deze richting in 

de periode 1930-45 één van de vier richtingen aan de R.U.G. met 

de grootste vrouwelijke aanwezigheid werd (na farmacie, rechten 

en Germaanse filologie). 

Bij de keuze van deze drie filologische richtingen en de geschie

denis door meisjes, zullen, naast aanleg, ongetwijfeld neven

factoren een rol gespeeld hebben. 

Het feit dat deze richtingen typische opleidingen verschaffen 

tot het leraarsambt zal niet vreemd geweest zijn aan het succes. 

Na W.O. I was een grotere vraag ontstaan naar vrouwelijke licen

tiaten door de uitbreiding van en verdieping van: het hoger mid

delbaar onderwijs (zie hoger) . 

Het beroep van lerares werd trouwens door velen aanvaard als de 

uitweg bij uitstek voor een vrouw (zie verder) . 

Er was nog een bijkomende verklaring voor de belangstelling voor 

deze richtingen bij meisjes. 

Bij heel wat vrouwen was (is) immers het toekomstbeeld in ver

band met het kiezen en uitoefenen van een beroep heel wat vager 

dan bij mannen. Een aantal vrouwen kozen dan ook deze studies 

lauter om de algemene vorming die in dergelijke richtingen een 

ruime plaats innemen. Voor hen was dit een mogelijkheid om een 

culturele bagage te verwerven. 

Tot hier beperkten we ons tot de eigenlijke faculteit L. & W., 

maar aan deze faculteit waren in de periode 1930-45 reeds twee 
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instituten gehecht. 

Het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

(H.I.K.O.) was het oudste en werd opgericht bij Koninklijk 

Besluit van 20 augustus 1920. Tot in 1942 kon een student een 

licentiaatsdiploma in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde in 

drie jaar verwerven. Via het K.B. van 26 juni 1942 werd deze 

drie jaar durende studie evenwel verlengd tot vier jaar (twee 

kandidaturen en twee licenties). (21) 

Van de regelmatig ingeschreven meisjesstudenten in de totale fa

culteit waren er 16,4 % die in de periode '30-'45 een diploma 

wensten te behalen aan dit instituut. 

Door de korte duur van de studies (tot in '42) en het algemeen 

vormend karakter van het programma kon deze richting dus een re

latief groot aantal meisjes aantrekken. Het succes wordt tevens 

verklaard doordat in de hogere kringen het voor meisjes een mode

trend was om Kunstgeschiedenis te studeren (zie sociale herkomst) . 

Het was de richting bij uitstek die meisjes recruteerde die in 

een andere richting gefaald hadden (korte duur, relatief gemak

kelijk ... ): één vierde (!) kwam van een andere richting. 

En zoals A.M. Van der Meersch reeds opmerkte: het publiek was 

er zeer divers en van alle leeftijden. (22) 

Merken we op dat in het academiejaar 1942-43 een verdrievoudiging 

van het aantal inschrijvingen aan het H.I.K.O. van meisjes kun

nen vaststellen. We merkten reeds op dat een groot aantal jonge 

vrouwen zich inschreven aan de R.U.G. om te ontsnappen aan de 

verplichte tewerkstelling. Het H.I.K.O. bood hen een interessan

te kans: een brede vorming en niet zo zwaar als vele andere rich

tingen. 

De uitvaardiging van het K.B. in 1942 (dus onder de bezettende 

macht) past uitermate goed in de optiek studenten af te schrik

ken. 

Het tweede instituut, het Hoger Instituut voor Opvoedkunde (H.I.O.) I 

voorloper van de faculteit Psychologische en Pedagogische Weten

schappen, werd opgericht in 1927 (aan de U.L.B. in 1919 en aan 

de K.U.L. in 1923}. Ook aan deze bijhorende school kon een stu

dent(e) zijn/haar diploma in drie jaar behalen (personen met een 

diploma door een normaalschool afgeleverd, konden de studie zelfs 

in twee jaar tijd afwerken). 
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In 1937 werd het instituut volledig gereorganiseerd en werd 

de duur van drie op vier jaar gebracht. Er was bovendien geen 

verkorting meer mogelijk voor beroepsmensen. (23) 

Onmiddellijk na de oprichting van het H.I.O., kende dit insti

tuut een enorme toeloop die na 1930 niet meer geëvenaard werd. (24 

In de periode 1930-45 waren er 45 meisjes die zich aanboden als 

regelmatige studente, dit betekent 12,5 %. Deze vrouwen waren 

hoofdzakelijk gediplomeerde normalisten die een carrière wens

ten op te bouwen in de onderwijssector (zie vooropleiding van 

meisjesstudenten). Door de economische crisis en de daarbij ho

rende werkloosheid van onderwijskrachten midden de jaren dertig 

werd dergelijk bijkomend diploma beschouwd als een 'zet in de 

goede richting'. 

3.2.3. studies aan de faculteit van de Rechtsgeleerdheid 

Aan deze faculteit studeerden 13,9 % van de totale vrouwelijke 

studentenpopulatie. 

De studies die leiden tot het diploma van doctor in de rechten 

werden gekozen door 56 % van regelmatig ingeschreven meisjes 

aan deze faculteit. 

Pas vanaf het midden van de jaren '20 merken we een stijgende 

belangstelling van vrouwen voor deze richting. Zeer verwonder

lijk was dat niet als men weet dat pas in 1922 de eerste vrouw 

de eed van advocaat mocht afleggen (zie:inleidend hoofdstuk). 

Tot 1948 was het vooruitzicht op een boeiende carrière voor een 

vrouw onbestaande en pas in 1950 kregen zij de toelating om het 

beroep van notaris uit te oefenen. (25) 

Toch waren relatief veel meisjes aangetrokken tot deze studies 

In onze'hitlijst' van voorkeursrichtingen nam Rechten de derde 

plaats in, na Germaanse en Farmacie. 

De algemene vorming die er ruim aan bod kwam deden vrouwen voor 

deze richting kiezen. (26) Bovendien was geen speciale aanleg 

vereist en een aantal vrouwen vatten rechtstudies aan vanuit een 

optiek van geëngageerdheid om later eventueel in de politiek te 

gaan (27): de R.U.G. leverde in 1936 het diploma van doctor in 

de rechten af aan Marguerite Legot. Zij werd in 1965 de eerste 

vrouwelijke minister van België! (28) 
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Vooral de kinderrechtbank of correctionele zaken werden be

schouwd als uitstekende werkterreinen voor een vrouwelijke 

advocaat (zie verder) . 

Pas in 1949-50 behaalde het eerste meisje een aanvullend di

ploma in de notariaatstudies aan de R.U.G. In datzelfde jaar 

kregen zij trouwens de toestemming om het ambt effectief uit 

te oefenen. 

Bij K.B. van 11 oktober 1906 werd in de schoot van de faculteit 

der Rechtsgeleerdheid een zelfstandige Bijzondere Handelsschool 

opgericht. (29) In 1934 voorzag de wetgever een grondige reor

ganisatie van het instituut, samen met een nieuwe benaming. 

Hogere School voor Hande1s- en Economische Wetenschappen 

(H.S.H.E.W.), heette het voortaan. De studie werd van drie op 

vier jaar gebracht: twee kandidaturen en twee licenties, die 

vier keuzemogelijkheden omvatten. (30) 

Eén derde van de regelmatig ingeschreven meisjesstudenten aan 

de faculteit der Rechtsgeleerdheid studeerden aan deze school. 

Vooral door de soepele toelatingsvoorwaarden werden meisjes aan

getrokken: een diploma van oude humaniora was niet vereist op 

voorwaarde dat men slaagde in het toelatingsexamen (zie: voorop

leiding van de meisjesstudenten) . 

Ook het ruim aan bod komen van moderne talen en de algemene vor

ming maakten deze studies aantrekkelijk. (31) 

De Rechtsfaculteit omvatte tevens de wetenschappelijke studies 

in de politieke en sociale wetenschappen. 

In het academiejaar 1936-37 bood zich de eerste studente aan voor 

deze richting. Vooral door de beperkte beroepsuitwegen spraken 

deze studies weinig meisjes aan: de openbare administraties waren 

de grootste afnemer van gediplomeerden in de staats-, de socia-

1e-, de bestuurs-, of de diplomatieke wetenschappen. 

In deze diensten was het uiterst moeilijk voor een vrouw om werk 

te vinden, laat staan om en een carrière op te bouwen. Vooral in 

de jaren '30 bestond er een wervingsstop ten aanzien van vrouwe

lijk personeel (zie: inleiding deel I). 

Deze studies werden meer gevolgd als enige proef, door vrouwen 

die reeds een volwaardig diploma op zak hadden. 
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In 1938 werd aan de R.U.G., de School voor Criminologie opge

richt. Belangstellenden dienden reeds de kandidaturen in de 

Letteren en Wijsbegeerte met vrucht te hebben beëindigd. (32) 

De enige vrouw die vóór 1945 een diploma aan deze school behaal

de, was reeds doctor in de rechten. 

3.2.4. De faculteit Wetenschappen 

Aan deze faculteit studeerden in de periode 1930-45 nog geen 

10 % vrouwen. 

We wezen reeds op de drastische verschuivingen die plaatsvonden 

in de belangstelling van vrouwen ten aanzien van universitaire 

studies. Op het einde van de 19de eeuw tot aan W.O. I kenden 

deze exacte wetenschappelijke richtingen een grote aantrek bij 

vrouwen (vooral door het gebrek aan kennis van de dode talen 

zagen vele vrouwen zich verplicht deze richtingen te volgen) 

maar vanaf de jaren '20 oriënteerden de meesten zich naar de 

literaire richtingen. 

Het kleine aantal meisjes dat de afdelingen Latijn-Wetenschap

pen en Latijn-Wiskunde in de humaniora volgde, verklaart de 

minieme doorstroming naar deze universitaire studies in de pe

riode 1930-45. (Deze richtingen vereisten een bijzondere aan

leg) . 

Wiskunde en scheikunde genoten de grootste belangstelling bin

nen deze faculteit, waarschijnlijk omdat deze richtingen de mo

gelijkheid boden in het onderwijs terecht te komen. Bovendien 

volstond het toelatingsexamen voor de wettelijke graad van in

genieur, een diploma van oude humaniora werd niet vereist (zie: 

vooropleiding van de meisjesstudenten) . 

We wijzen even op de ruimere aandacht voor de afdeling scheikun

de in vergelijking met de periode vóór 1930. Vooral door de op

komst van chemische nijverheden werd vanaf het einde van de ja

ren '20 een intensievere reclame gemaakt voor deze studies. (33) 

Ook vrouwen zijn daar op afgegaan. 

Het kleine aantal belangstellenden voor de afdeling Aardrijks

kunde, toch een typische richting afgestemd op het onderwijs, 

was te wijten aan de beperkte aandacht die deze wetenschap toe

bedeeld kreeg. In de middelbare scholen werd dit vak vaak gedo-
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ceerd door een historicus (-a). (34) 

3.2.5. De meisjesstudenten in de faculteit Geneeskunde 

Na de Letteren en Wijsbegeerte, was het de faculteit Genees

kunde die het grootste aantal meisjes aantrok: deze faculteit 

vertegenwoordigde 27,8 % van de totale vrouwelijke studenten

populatie aan de R.U.G. in de periode 1930-1945. 

Binnen deze faculteit studeerden meer dan de helft van de regel

matig ingeschreven vrouwen, farmaceutische wetenschappen. Wat 

de inschrijvingen betreft was het die afdeling, van al de mo

~elijke richtingen aan de universiteit, die de g~ootste aan

trekkingskracht uitoefende op meisjes. 

Trouwens, reeds vanaf de openstelling van universitaire studies 

voor vrouwen merken we, aan alle Belgische hogescholen, een uit

gesproken belangstelling voor deze tak ·va.n de geneeskunde. 

Dit grote overwicht kan op geen andere manier verklaard worden 

dan door factoren, naast aanleg of interesse, erbij te betrek

ken. 

Door de wet van 1890 was het een vrouw toegestaan om zich als 

apotheker te vestigen (zie: inleidend hoofdstuk). Na enig wan

trouwen was er jegens dit beroep een uitgesproken vertrouwd

heid ontstaan betreffende de uitoefening ervan door een meisje. 

Deze professie werd als een verlengstuk van haar zorgende ca

paciteiten beschouwd: 

"Meisjes die de studie van apotheker wensen te be

ginnen, dienen te weten welke sociale rol hen wacht. 

~et geduld zult gij de noden aanhoren van hen die 

moedeloos zijn en die alleen reeds door de aandacht 

die ge hen verleent, weten dat ze niet gans verla

ten zijn. Met uw vrouwelijke intuItie zult ge onuit

gesproken leed aanvoelen, en een begrijpend woord 

van u zal soms al de opgekropte ellende of zelfs 

verbetering brengen en troost schenken". (35) 

Bovendien vormde dit beroep een ideale combinatie met een gezins

taak doordat het thuis kon beoefend worden. (36) 
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Het percentage vrouwen dat dokter in de geneeskunde wenste 

te worden bedroeg 13,8 %. Dat cijfer kan gerust hoger geweest 

zijn, daar een aantal meisjes niet slaagden in de kandida

turen 'Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen' en we dus on

wetend zijn in verband met de specialisatierichting die zij 

wensten te volgen. 

Na een vijf tiental jaren van zeer lauwe belangstell~ng van vrou

wen voor geneeskundige studies merken we vanaf de tweede helft 

van de jaren '30 een hernieuwde interesse. (37) 

De lange studieduur en de streng wetenschappelijke aanleg die 

vere~st werd, waren ongetwijfeld argumenten in het nadeel van 

deze studies. Vrouwen werden vaak niet in staat geacht deze 

zware studies aan te kunnen. 

De onvertrouwdheid van het publiek ten aanzien van een vrouwe

lijke arts en de grote inzet die een huisartsenpraktijk vergde, 

maakten het beroep weinig aantrekkelijk voor meisjes. (38) 

Aan de faculteit Geneeskunde werd in 1908 een Hoger Instituut 

voor Lichamelijke Opvoeding (H.I.L.O.) gehecht. Dit instituut 

was het voorwerp van enkele grondige hervormingen. (39) 

Door het K.B. van 10 oktober 1931 werd het vigerende stelsel 

van twee kandidaturen en één licentie afgeschaft en dienden de 

toekomstige licentiaten in de lichamelijke opvoeding eerst drie 

kandidaturen in de geneeskunde af te leggen vooraleer ze zich 

konden inschrijven aan het H.I.L.O. (vanaf 1934-35 boden zich 

dus enkel licentiestudenten in deze hogere school aan). (40) 

Het K.B. van 30 april 1932 regelde de toelatingsvoorwaarden en 

de programma's. De aggregatie van het hoger middelbaar onderwijs 

voor het vak L.O. werd bij dit besluit ingericht. (41) 

Een tweede komplete reorganisatie van het instituut kwam er via 

het K.B. van 20 april 1942. Aldus kon een schoolverlater zich 

opnieuw rechtstreeks aanbieden aan het H.I.L.O. en er zijn/haar 

licentiaatsdiploma in ten minste vier jaar behalen. (42) 

De eerste hervorming bracht in elk geval een drastische vermin

dering van het aantal vrouwelijke belangstellenden met zich mee. 

Voordien studeerden relatief veel meisjes aan dit instituut om 
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twee redenen: de studieduur was kort en iedereen kon deze stu

dies aanvatten op voorwaarde dat men slaagde in het toelatings

examen. Voor vrouwen was dit een belangrijke factor omdat 

sommigen geen diploma van volledige humaniora konden voorleg

gen. (43) 

De reorganisatie van 1931 maakte komaf met deze gunstige voor

waarden en amper twee meisjes boden zich in de loop van tien 

jaar aan. De studies heetten zwaar te zijn. (44) 

Na 1942 merken we een hernieuwde belangstelling vanwege vrouwen 

voor de studies in de lichamelijke opvoeding. 

De eerste vrouw die naar de R.U.G. kwam met de intenties om 

tandarts te worden, maakte haar bedoelingen waar en promoveer

de in 1935-36. Ongeveer dezelfde oorzaken als voor de studies 

in de geneeskunde, lagen aan de basis voor het lauwe enthousias

me van meisjes voor de studies in de tandheelkunde. 

Een tandartsenpraktijk kon practisch niet gecombineerd worden 

met de taak van echtgenote en moeder. Daarenboven was het voor 

hen lastiger om ergens tewerkgesteld te worden dan voor artsen 

die ruimere mogelijkheden hadden om bijvoorbeeld in een hospi

taal te werken. Dit laatste was bij vrouwelijke dokters in trek 

om de simpele reden dat zij veel regelmatiger uren konden 'klop

pen'. (45) 

Het niet-vertrouwd-zijn van het publiek met een vrouwelijke tand

arts, een zelfstandig optredende vrouw, maakte dat pas na 

W.O. 11 meisjes in iets grotere mate deze studies aanvatten. 

De enige richting aan de Gentse Rijksuniversiteit waar niet één 

meisje zich inschreef, was de veeartsenijschool (vóór 1945) . 

Deze school kwam tot stand in 1934. (46) 

Pas in 1954 (!) studeerde de eerste vrouwelijke dierenarts af. (47) 

3.2.6. De Polytechnische Scholen (Oe Speciale Scholen) 

De faculteit Toegepaste Wetenschappen kon van alle universitai

re afdelingen het minst de vrouwelijke nieuwsgierigheid prikke

len. 

Tot het begin van de jaren '30 waren het in hoofdzaak vreemde 
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meisjes die te Gent burgerlijk ingenieur wensten te worden. 

De internationale vermaardheid van de professoren die er do

ceerden was daar een gedeeltelijke verklaring voor. 

Deze vrouwen waren trouwens veel beter opgeleid om deze zware 

studies aan te vatten en hun feministische ingesteldheid sti

muleerde hen om het beroep uit te oefenen. (48) 

Door de wereldcrisis in de jaren dertig bleven deze vreemde

lingen echter weg en ook de ingenieurs van Belgische nationali

teit hadden de grootste moeite om werk te vinden. De Polytech

nische Scholen hadden bijgevolg te kampen met een ware ontvol

king. 

Vrouwelijke ingenieurs hadden het nog veel lastiger om een job 

te vinden. Zij hadden immers af te rekenen met een negatieve 

mentaliteit ten aanzien van dit beroep. Daarom bleven zij zeer 

lang een beperkte groep aan de universiteit. (49) 

Geen enkele vrouw behaalde vóór 1945 een diploma aan de landbouw

school. Ook hier was de minieme aantrekkingskracht te verklaren 

door de mentaliteit ten aanzien van deze studies. 

3.2.7. De vrije meisjesstudenten 

Wij beschouwen deze meisjes als een afzonderlijke groep omdat 

zij om totaal andere redenen dan de regelmatig ingeschreven 

meisjesstudenten aan de universiteit studeerden. Deze laatsten 

hoopten een diploma te verwerven, terwijl de eerste groep vrou

wen één of meerdere cursussen uitkoos en slechts sporadisch aan 

de universiteit verschenen. Zij vormden dan ook een aparte groep 

en waren weinig geintegreerd in het studentenmilieu. 

De vrije cursisten vormden 12,7 % van de totale vrouwelijke po

pulatie aan de R.U.G. (zie: tabel 4). 

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte trok een verbazend groot 

deel van deze meisjes aan, namelijk: 3/4. 

Aan deze faculteit bood het H.I.K.O. de interessantste mogelijk

heid voor vrouwen die slechts een verruiming van de algemene 

kennis op het oog hadden. De meesten volgden er muziekgeschiede-
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schiedenis en zeer vaak betrof het leraressen of artistiek 

geschoolde vrouwen (afkomstig van het conservatorium) die zich 

inschreven voor deze cursus. Een bijkomende reden zal ongetwij

feld 'snobisme' geweest zijn. De hogere kringen beschouwden het 

als een middel om 'in' te zijn en zeer nuttig om de kennissen

kring uit te breiden (zie ook: sociale afkomst van de meisjes

studenten) . 

De meisjes die een vrije cursus aan het H.I.O. volgden, waren 

allemaal gediplomeerde onderwijzeressen, sociaal assistenten of 

licentiaten in de opvoedkunde. Zij schreven zich in voor de 

lessencyclus 'beroepsoriintering' die vanaf 1941-42 ingevoerd 

werd. (50) Deze aanvullende studie was zeer geschikt voor vrou

wen die wensten tewerkgesteld worden in een P.M.S.-centrum. (51) 

,Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid waren het de cursussen 

moderne talen, gedoceerd aan de H.S.H.E.W., die een aantal vrou

wen kon bekoren. 

De faculteit Geneeskunde trok een aantal meisjes aan die wensten 

te werken in een laboratorium en zich inschreven als vrije leer

linge. 

In de beide andere faculteiten, Wetenschappen en Toegepaste We

tenschappen, was het aantal vrije meisjesstudenten te verwaar

lozen omdat de vakken er veel specifieker waren en dus weinig 

mogelijkheid boden om de algemene kennis te verdiepen. 

We wijzen tenslotte nog even op de verviervoudiging van het aan

tal vrije cursisten in het academiejaar 1941-42. Een poging tot 

ontsnapping aan de verplichte tewerkstelling zal wel niet vreemd 

geweest zijn aan deze plotse verhoging van belangstellenden 

(zie hoger) . 

Retoricastudenten die voor de keuze stonden welke richting ze aan 

de universiteit zouden volgen, hadden dus af te rekenen met menta

liteitsfactoren die er in de maatschappij leefden ten aanzien van 

bepaalde studies. 
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Onbewust, maar zeer waarschijnlijk zullen die hun keuze beïnvloed 

hebben. 

Deze factoren zijn moeilijk exact en kwantitatief te meten maar 

het grote aantal meisjes in de Letteren en Wijsbegeerte is daar 

reeds een aanwijzing voor. 

De richting die de meeste vrouwen aantrok was de farmacie. Vooral 

de interessante beroepsperspectieven deed vrouwen voor deze stu

die kiezen. 

Voor de meeste studenten die aan een universitaire studie begon

nen, is het hun vurigste wens een diploma te behalen. 

Hoe brachten onze meisjesstudenten het ervan af? 

Op tabel 4 zijn enkel de gediplomeerden tussen '30 en '45 opge

nomen, maar meisjes die zich inschreven in het academiejaar 1942-

43 voor Geneeskunde bijvoorbeeld, haalden ten vroegste hun diplo

ma in '4B-'49. In de cijfers die hierna volgen, hebben we deze 

vrouwen wel gerekend. Dat betekent: op de B71 meisjesstudenten 

die zich in de periode 1930-1945 aan de R.U.G. als regelmatige 

studente inschreven (inbegrepen de meisjes die zich niet in 1ste 

kandidatuur inschreven en dus reeds elders 1 of meer jaren gestu

deerd hadden), haalden 443 hun diploma (=50,1 %). 

Het hoogste slagingspercentage stellen we vast aan de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte: 52,7 % van de meisjes behaalden hun 

diploma. Daarna volgden de Rechten (51,1 %), dan de Geneeskunde 

(50,2%), daarna de Wetenschappen (47,4%) en tenslotte de Toege

paste Wetenschappen met slechts 33,3%. 

In absolute cijfers studeerden meest vrouwen af als apotheker en 

in de tweede plaats als germaniste. 
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Tenslotte vermelden we nog dat de overgrote meerderheid van de 

meisjesstudenten die in richtingen zaten met een mogelijkheid 

tot het afleggen van aggregaatsexamens, deze examens effectief 

aflegden. Dit wijst er ons insziens op dat het diploma bedoeld 

was om er gebruik van te maken. 

Relatief beschouwd, promoveerden er meest klassici (65,9%) en stu

denten in de handels- en economische wetenschappen (64,4%). 

Het laagste percentage gediplomeerden vinden we terug aan het Ho

ger Instituut voor Kunstgeschiedenis (38,3%). Zeer verwonderlijk 

was het niet als we weten dat een aantal nevenfactoren een rol 

speelden on deze studies aan te vatten (zie hoger) . 

Deze relatief hoge slagingscijfers van onze meisjesstudenten be

wijzen dat zij er niet zaten als 'toeristen'. 

En van intellectuele inferioriteit van de vrouw was dus zeker 

geen sprake. 

De mondelinge bronnen bevestigen dat de meeste meisjes hun studies 

zeer ernstig opnamen vooral omdat ze de kans die ze geboden kregen, 

wensten waar te maken. 
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omdat door het prille begin van de democratisering van het 

onderwijs een nood ontstaan was aan betere voorlichting en 

begeleiding werden een aantal P.M.S.-centra ingericht. 

Gediplomeerden in de beroepsoriëntering konden daar terecht. 

J.E. VERijEYEN, Op. Cit., p. 56-63 
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HOOFDSTUK 11: De vooropleiding van de meisjesstudenten . 

l.I. De middelbare studies 

Het middelbaar onderwijs voor meisjes was een echte 'laatbloeier'. 

Tot diep in de 19de eeuw bleef het onderwijs voor meisjes uit

sluitend in handen van geestelijken of particulieren. Aan deze 

instellingen was van een intellectuele vorming nauwelijks sprake. 

Trouwens, waarom zou de overheid zich bekommeren om de opleiding 

van de vrouw? Alle leidinggevende posities in de maatschappij, de 

vrije beroepen en het kiesrecht waren immers voorbehouden voor 

mannen. 

Maar naar het einde van de vorige eeuw, onder invloed van de bur

gerlijke feministen en mede dankzij enkele radikale liberalen, 

won de idee veld dat de bevrijding en emancipatie van de vrouw via 

de laIcisering en verdieping van het onderwijs kon plaatsgrij

pen. Voor deze liberalen was het belangrijk om tevens de vrouw, 

naast de man, aan de kerkelijke voogdij te onttrekken .. 

Er werd vanaf deze periode dan ook een aanvang genomen met de sys

tematische ontwikkeling van het meisjesonderwijs: via de wet van 

15 juni 1881 richtte de overheid een aantal rijksmiddelbare scho

len van de lagere graad in (1) en in 1925 werden de bestaande 

middelbare scholen omgevormd tot lycea zodat voortaan middelbaar 

onderwijs van de hogere graad voor vrouwen wettelijk geregeld 

was. (2) 

Ondertussen hadden de katholieken ingezien dat zij werk dienden 

te maken van de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden voor 

meisjes, wilden zij voorkomen dat gelovigen noodgedwongen naar 

niet-confessionele scholen zouden trekken. De wet van 1890 op het 

hoger onderwijs had namelijk de toegang tot universitaire stu

dies afhankelijk gesteld van een volledige klassieke humaniora

opleiding en een bekwaamheidsdiploma. (3) 

Kort vóór W.O.I werd aldus begonnen aan verscheidene katholieke 

onderwijsinstellingen voor meisjes, met een klassieke humaniora

opleiding. 
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Door het organiek reglement van 31 augustus 1887, uitgevaardigd 

onder het katholiek bewind van minister Beernaert (4), werd de 

basis gelegd voor de structuur van de humaniora-opleiding zoals 

die gedurende de periode 1930-1945, gold. Deze structuur zag er 

als volgt uit: 

- de oude humaniora die uit twee afdelingen bestond: de Grieks-

Latijnse afdeling met de nadruk op de literaire vakken en de 

Latijnse afdeling met de nadruk op de wetenschappelijke vakken. 

- de moderne humaniora die eveneens in twee afdelingen gesplitst 

werd: de wetenschappelijke sectie en de handels-industriële 

sectie. Deze afdeling poogde leerlingen een opleiding te schen

ken, die beantwoordde aan de snel evoluerende maatschappij. 

De minieme wijzigingen, aangebracht aan deze structuur door de 

reglementen van 31 augustus 1897 en 24 september 1924 (5), wer

den ongedaan gemaakt door het organieke reglement van 1 mei 1928: 

voortaan werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de oude 

humaniora (met een Grieks-Latijnse en een Latijns-wiskundige afde

ling) en de nieuwe humaniora (met een wetenschappelijke en een 

handelsafdeling) . (6) 

In verband met de toelatingsvoorwaarden tot universitaire studies 

eiste de wet van 10 april 1890 dat de student in het bezit was 

van een gehomologeerd diploma van volledig middelbaar onderwijs 

en een bekwaamheidsgetuigschrift. 

Tot in 1946 (7) bleef de oude humaniora omzeggens de enige recht

streekse toegangsweg tot universitaire studies. Een aantal achter

poortjes bleven evenwel open (8): 

- De centrale examencommissie te Brussel. Wie om een of andere 

reden zijn middelbare studies niet voltooid had, kon via deze 

weg toch toegang krijgen tot de universiteit. De commissie on

dervroeg de studenten over zes jaar stof en de proef heette 

zwaar te zijn.' 

- Aan de toegevoegde scholen: het Hoger Instituut voor Lichame

lijke Opvoeding (aan de faculteit Geneeskunde), het Hoger Insti

tuut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (aan de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte) en de Hogere School voor Handels- en 
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Economische Wetenschappen (aan de Rechtsfaculteit) , konden 

de leerlingen een toelatingsproef afleggen die hen de kans 

bood, zonder een klassieke vooropleiding, toch deze univer

sitaire studies aan te vatten. (9) 

- Het toelatingsexamen tot de wettelijke graad van burgerlijk 

ingenieur bood de kans om toegelaten te worden tot de studies 

in de wis- en natuurkunde. 

Het was dan ook in deze richtingen dat studenten met een diplo

ma van middelbaar onderwijs, afdeling moderne humaniora, te si

tueren waren (zie verder) . 

Een ander belangrijk aspect aangaande het middelbaar onderwijs, 

was de langzame vernederlandsing ervan in Vlaanderen. 

Op 15 juni 1883 werd voor de eerste maal een wet ondertekend 

met betrekking tot de bevordering van het gebruik van het Neder

lands in de middelbare staatsscholen. Deze beperkte maatregelen 

werden uiterst zwak toegepast. (10) 

Pas op 12 mei 1910 kende bovenstaande wet enige uitbreiding: 

voortaan werd de uitreiking van het bekwaamheidsdiploma af

hankelijk gemaakt van de kennis van het Nederlands. Vrije- en 

rijksscholen werden op dezelfde manier behandeld. (11) 

Vanaf 1922 voerden een aantal staatsscholen het Nolf-principe 

in: de leerlingen konden kiezen tussen een Franstalige, een 

Nederlandstalige en een gemengde afdeling. (12) 

De wet van 14 juli 1932 op het taalregime in het lager en middel

baar onderwijs maakte komaf met dit halfslachtige systeem en er

kende het principe 'streektaal is onderwijstaal' . De wet was 

zowel van toepassing op het vrij als op het officiëel onderwijs. 

( 13) 

1.2. Het Niet-Universitair Hoger Onderwijs 

Vooral de inrichting van de normaalscholen is hier van belang. 

Heel wat feministen van het eerste uur en een groot aantal van 

de eerste generatie meisjesstudenten waren onderwijzeressen. 

Het was trouwens tot halfweg de 19de eeuw de hoogste vorm van 

onderwijs dat door de vrouw kon genoten worden. (14) 



99. 

Van overheidswege waren het opnieuw de liberalen die inzake 

de organisatie van het lager normaalonderwijs het initiatief 

namen. In 1879 werd bij Koninklijk Besluit aan de Rijkskweek

school van Luik een afzonderlijke afdeling voor vrouwen opge

richt. Andere initiatieven v,olgden snel. (15) 

Het rijksmiddelbaar normaalonderwijs, dat een opleiding tot 

regentes verschafte, werd georganiseerd door het Koninklijk 

Besluit van 28 oktober 1927. Er waren voortaan drie afdelingen: 

een letterkundige, een wetenschappelijke en een afdeling Ger

maanse talen. De studieduur bedroeg telkens twee jaar. (16) 

Een ander belangrijk initiatief inzake onderwijs voor vrouwen 

was de inrichting van hoger handelsonderwijs. Dit gebeurde in 

1898 aan de katholieke instelling O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te 

Eeklo (17), en in 1919 werd te Antwerpen, onder impuls van 

Marie-Elisabeth Belpaire, de Katholieke Vlaamse Hogeschool 

voor Vrouwen opgericht. (18) 

Al deze verwezenlijkingen op het vlak van onderwijs vormden be

langrijke schakels in de bewustwording van de vrouw-. Een aan

tal achtten het interessant om, na een diploma aan een hoge

school te hebben behaald, hun kans te wagen aan de R.U.G. (zie 

verder) . 

Via de inschrijvingsbulletins konden wij voor h~t grootste ge

deelte van de meisjesstudenten achterhalen waar zij middelba

re school liepen. 

Op deze formulieren luidde de vraag: "1. Gesticht welke het ge

tuigschrift van volledige humaniora of voorbereidende proef heeft 

afgeleverd; of 2. dat welk vorig diploma heeft afgeleverd." 

Deze formulering had soms tot gevolg dat de meisjes die nà hun 

middelbare studies een ander diploma behaalden, deze instelling 

noteerden zodat we onwetend bleven in verband met hun humanio

ra-opleiding. Andere vulden niets in. 
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Het werk van A.M. Simon-Van der Meersch over de Gentse meisjes

studenten vóór 1930 stelde ons in de mogelijkheid om bepaalde 

trends vast te stellen. Enig vergelijkingsmateriaal voor de pe

riode 1930-1945 konden wij evenwel niet achterhalen. 

Wij vonden het belangrijk even stil te staan bij de middelbare 

vooropleiding van onze Gentse meisjesstudenten om volgende re

denen: wij haalden reeds een paar maal aan dat middelbare stu

dies voor vrouwen zeer lange tijd naar het tweede plan werden 

verwezen in vergelijking met het jongensonderricht en precies 

de late uitbouw van deze studies was één van de redenen voor de 

trage doorstroming van vrouwen naar de universiteit. Hoe was 

het gesteld met de generatie meisjes die school liepen in de 

jaren '20 en '30? Welke scholen droegen hun voorkeur weg? 

Zeer benieuwd waren wij ook naar de verhouding tussen de dames 
die naar een staats- of rijksschool geweest waren en de dames 

die een vrije onderwijsinstelling frequenteerden. Vanuit welk 

schoolnet was er de grootste drop-out naar de R.U.G. toe? 

Daarmee verband houdend, achterhaalden we welke meisjes het 

hoogste slagingspercentage aan de universiteit haalden: die 

uit het vrije of die uit het officiële net? 

Het materiaal stelde ons eveneens in staat om in het kort aan

dacht te besteden aan het aantal meisjesstudenten die een mo

derne of nieuwe humaniora-opleiding genoten hebben. 

We vroegen ons ook af hoe de situatie in het middelbaar meisjes

onderwijs was, op het vlak van het taalregime, en toetsten dat 

aan de mondelinge informatie. Had deze situatie enige invloed 

op de doorstroming naar de ondertussen vernederlandste R.U.G. 

(1930) ? 

Tenslotte richtten we onze aandacht op de vrouwen die reeds 

een diploma van hoger onderwijs behaalden, alvorens zij de stap 

naar de universiteit waagden. Hierbij aansluitend gingen we na 

hoeveel vrouwen van een andere universiteit naar Gent kwamen 

studeren in de periode 1930-1945. 
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3.1. Het cijfermateriaal 

De onderverdeling in staats- en vrije scholen en de benaming 

van de diverse instellingen werd overgenomen uit het Jaarver

slag van de Dienst voOr Hogeschoolstatistiek, 1946, pp. 5-15. 

De Belgische scholen; niet in het jaarverslag vermeld, werden 

apart genomen, alsook de middelbare scholen gelegen in het bui

tenland ên de scholen die niet verder werden gespecifieerd. 

Hierbij volgt Tabel 1, waarbij telkens het aantal meisjesstu

denten wordt vermeld, afkomstig van deze scholen. 

1: de officiële scholen 

2: de vrije scholen 

3: de Belgische scholen, niet opgenomen in het jaarverslag 

4: de buitenlandse scholen 

5: de scholen zonder verdere specifiëring 
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Koninklijk Atheneum 

Koninklijk Atheneum 

Rijksatheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Koninklijk Atheneum 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

Rijksatheneumafdeling 

Koninklijk Atheneum 

Rijksatheneumafdeling 

TOTAAL 

Stedelijk Atheneum voor 

meisjes 

Rijksatheneumafdeling 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

E. Jacqmain Lyceum (stedelijk) 

Rijksatheneumafdeling 

Stedelijk Atheneum voor 

meisjes 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

Rijksmiddelbare school met 

atheneumafdeling 

E. Max Lyceum (stedelijk) 

A. Diderich Lyceum (stedelijk) 

Rijksatheneumafdeling 

TOTAAL 

aantal meisjes 

Aalst 

Brugge 

Diest 

Hasselt 

Kortrijk 

Mechelen 

Oostende 

Ronse 

St.-Niklaas 

Tienen 

Visé 

Antwerpen 

Bergen 

Brussel 

Brussel 

Charleroi 

Gent 

Laken 

O.-L.-Vrouw-Waver 

Schaarbeek 

St.-Gilles 

St.-Jans-Molenbeek 

17 

22 

3 

3 

11 

9 

15 

5 

5 

3 

1 

94 

109 

2 

3 

2 

1 

220 

7 

2 

7 

1 

14 

368 



Instituut van de Dames van 

Maria 

Instituut van de Religieuzen 

van het Christelijk Onderwijs 

St.-Lutgardisschool 

Etablissement des Soeurs de 

Notre-Dame 

Dames de l'instruction 

Chrêtienne ~Hemelsdaele" 

O.-L.-Vrouw-ten-Doorn 

Instituut der Zusters van 

O.-L.-Vrouw-Nieuwen-Bosch 

Sint-Bavo inrichting 

Institut du Sacré-Coeur et 

de l'Immaculée Conception 

O.-L.-Vrouw-van-Vlaanderen 

Paridaens Instituut 

Instituut der Ursulinnen 

Instituut van de Heilige 

Familie 

Instituut Heilig Graf 

Institut des Dames de Marie 

TOTAAL 

aantal 

Aalst 

Antwerpen 

Antwerpen 

Berchem 

Brugge 

Eeklo 

Gent 

Gent 

Heverlee 

Kortrijk 

Leuven 

O.-L.-Vrouw-Waver 

Tielt 

Turnhout 

Ukkel 
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meisjes 

12 

5 

7 

6 

2 

27 

52 

72 

6 

8 

3 

7 

9 

4 

4 

224 
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St.-Vincentius 1\ Paulo 

Q. -L.-Vrouw-Visitatie 

(beroepsschool) 

Karel de Kerchove-Instituut 

(stadsschool) 

St . -Pietersinstituut 

conservatorium 

TOTAAL 

Nederland ---------
Midde lbare School 

Stedelijk Gymnasium 

Gertrudis Lyceum 

Koningin Wilhelmina 

(kweekschool) 

St.-Maria Lyceum 

Gymnasium St . Angele 

Lyceum 

Gymnasium 

~!:!~~E~_!~ !:!2~!:! 
Baccalauréa t 

Baccalaurêat 

Braemar Atheneum 

TOTAAL 

Dendermonde 

Gent 

Gent 

Gent 

Gent 

Bilthoven 

Den Haag 

Roosendaal 

Rotterdam 

aantal metsjes 

1 

5 

3 

2 

4 

15 

1 

1 

1 

1 

' s Hertogenbosch 1 

Venray 

Zutphen 

Nederla.nd 

Parijs 

Roemenië 

Schotland 

1 

1 ., 

1 

1 

1 

11 



Middelbare School 

Lager Middelbaar Onderwijs 

Middelbare School 

Beroepsschool 

Lager Middelbaar Onderwijs 

Atheneum 

Privaatlessen 

TOTAAL 

105. 

aantal meisjes 

Antwerpen 

Gent 

Geraardsbergen 

Mechelen 

Wetteren 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

12 
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3.2. Evaluatie 

a. algemeen 

We zijn ingelicht over 724 meisjes in verband met hun middel

bare studies (dit is 78,3 %). 

Onmiddellijk in het oog springend is het grote aantal meisjes

studenten dat middelbare school liep aan het meisjesatheneum 

va·n Gent. (20) Deze school was voor bijna één derde de spring

plank naar de R.U.G. zodat we gerust kunnen spreken van een 

"kweekschool"-effect, zoals Mevr. Simon-Van der Meersch dit 

reeds opmerkte in haar studie over de eerste generatie meisjes

studenten. De school oefende een grote aantrekkingskracht uit 

in het Gentse en was een belangrijke katalyserende factor in 

de onderwijspolitiek ten aanzien van de vrouw. (21) 

Te Antwerpen bestond een soortgelijk meisjesatheneum met eve

neens een relatief grote uitstraling naar de Gentse universi

teit. Als we het aantal meisjesstudenten die hun humaniora vol

tooid hebben aan één van beide inrichtingen, samentellen, dan 

komen we dicht bij de helft van het totale aantal waarover we 

ingelicht zijn (zie tabel 1.1). 

De twee middelbare scholen die de derde en vierde plaats inne

men op de lijst van inrichtingen die hun leerlingen 'uitzonden' 

zijn allebei Gentse scholen en allebei te situeren in het vrije 

net: de inrichting Sint-Bavo en het Instituut der Zusters van 

O.-L.-Vrouw-Nieuwen-Bosch (22) (zie tabel 1.2). 

We dienen er toch even op te wijzen dat v66r 1930 geen enkele 

vrouw aan de R.U.G. studeerde afkomstig van Sint-Bavo. (23) 

In een relatief korte periode heeft deze school zich dus kun

nen opwerken als dé katholieke instelling te Gent met de groot

ste doorstroming naar de universiteit. 

Als we de niet-Gentse scholen als rekruteringsveld even bekijken, 

dan merken we het grote belang van het meisjesatheneum te Ant

werpen op, waar we hoger reeds op wezen. Het belangrijk aandeel 

meisjesstudenten afkomstig van de Sinjorenstad is daar natuur

lijk een verklaring voor (zie: geografische afkomst van de meis

jesstudenten). We moeten echter wijzen op de monopoliepositie 



107. 

die dit atheneum innam: slechts veertien vrouwen die naar de 

R.U.G. kwamen studeren, volgden hun humaniora in een andere 

Antwerpse school. (24) 

Het instituut O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Eeklo (25) leverde reeds 

vóór 1930 meisjesstudenten af. (26) Ook in de periode 1930-1945 

leverde deze school een aantal meisjes die universitaire stu

dies aanvatten (zie tabel I.2). 

b. de verhouding vrije net- officiële net 

Zeer scherp tekent zich het overwicht af van de middelbare rijks

scholen ten opzichte van de vrije scholen als rekruteringsveld 

voor meisjesstudenten aan de Gentse Rijksuniversiteit: meer dan 

het dubbele had een humaniora-opleiding aan een staatsinstel

ling achter de rug (zie: grafiek 1). 

Dit grote overwicht is enigszins logisch daar onze Alma Mater 

een universiteit van het rijk is. Vooral voor de meisjes die op 

een aanzienlijke afstand van Gent woonden, zal deze factor 

'Staatsuniversiteit' van belang geweest zijn: diegenen afkomstig 

uit een gelovig milieu konden immers sinds 1920 aan de Katholie

ke Universiteit van Leuven hun studies verder zetten. (27) 

Dit zal trouwens wel een gedeeltelijke verklaring zijn voor de 

relatief sterke ondervertegenwoordiging van meisjes die een mid

delbare opleiding aan een niet in Gent gelegen vrije school ge

noten hebben, ten aanzien van die in een niet in Gent gelegen 

officiële school (zie grafiek 2). We kunnen hierbij ter illus

tratie nog even het voorbeeld van de Antwerpse middelbare vrije 

scholen aanhalen: het hoge scoringscijfer van het meisjesathe

neum in vergelijking met de andere, kathol~eke meisjesinstel

lingen (Instituut van de Religieuzen van het Christelijk Onder

wijs en de St.-Lutgardisschool) zal ongetwijfeld te maken heb

ben met de verdeling Gent/Leuven als 'afzetgebieden' van res

pectievelijk vrijzinnige en gelovige meisjesstudenten (afkom

stig uit Antwerpen) . 

Hoe verklaren we echter de veel grotere doorstroming van het 

Gentse meisjesatheneum in vergelijking met de Gentse katholieke 

scholen? Hier zal de factor 'mentaliteit' een niet onbelangrijke 
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rol gespeeld hebben. Universitaire studies voor vrouwen waren 

in katholieke middens nog geen schering en inslag. Ze wilden 

de vrouw allerminst dom of onwetend houde n, maar studies als 

voorbereiding op de toekomstige taak als moeder e n huishoud

ster waren beter geschikt (meestal studies van kortere duur) . 

(28) Ook het feit dat school lopen aan een katholieke middel

bare school in deze periode nog zeer kostelijk was en bijgevolg 

een elitair publiek aangetrokken werd, kan een verklaring in

houden. 

Het waren eerder 'intellectuele' milieus en een middenklasse 

die het vlugst vertrouwd raakten met de idee van universitai

re studies voor meisjes (zie: sociale afkomst van de meisjes

studenten). Trouwens in de jaren '20 en een stuk van de jaren 

'30 was de voer- en onderwijstaal in de katholieke meisjespen

sionaten, het Frans (29), terwijl er aan het meisjesatheneum 

reeds een sensibiliteit voor de Vlaamse taal aanwezig was (zie 

verder) en de totale vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 

daar veel minder als een remmende factor optrad. 

Al deze aspecten werden aange haald of beaamd door d e mondelinge 

getuigenissen. 

Volgens prof. Gaus waren er in de periode 1914-1940, globaal 

meer meisjes te vinden in het katholieke onderwijs dan in het 

officiële onderwijs, en wel om volgende redenen: 

- het vrije onderwijs was meestal in handen van religieuzen 

- aan deze instellingen werd voornamelijk in het Frans les ge-

geven 

- zij boden een grotere bescherming en beschutting tegen de 

"gevaren van de wereld". (30) 

Hier blijkt dus dat, niettegenstaande er minder meisjes naar 

staatsscholen gingen, zij toch de meerderheid uitmaakten aan 

de R.U.G. We kunnen misschien een zeer voorzichtige conclusie 

naar voren schuiven: de meisjes werden in de staatsscholen meer 

gestimuleerd en meer opgeleid in functie van eventuele universi

taire studies. Als dat zo was, dan leek het ons logisch dat deze 

laatsten betere resultaten behaalden aan de R.U.G. 
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We hebben dat even gekontroleerd aan de hand van onze ge

gevens. Om de resultaten van dit 'mini'-onderzoekje niet te 

beïnvloeden, beperkten we ons tot een vergelijking van de 

resultaten, behaald door meisjes afkomstig uit de Gentse staats

en vrije scholen. 

meisjesatheneum 

Sint-Bavo en 

Nieuwen-Bosch 

Totaal 

220 

124 

geslaagd 

124 

62 

nt-geslaagd 

88 

59 

vri j e 11. 

a 
3 

De tegenstelling is wel niet érg opvallend, maar een verschil 

is er wel degelijk: 58 % van de vrouwelijke studenten afkoms

tig van het meisjesatheneum behaalden een diploma aan de R.U.G. 

terwijl dat voor de leerlingen afkomstig uit de beide katho

lieke scholen maar voor 51,2 % het geval was. 

Vanuit de gesprekken gevoerd met de verschillende dames, kwam 

duidelijk naar voren dat ze allen tevreden waren over hun mid

delbare opleiding. De dames die op de schoolbanken zaten van 

het meisjesatheneum legden daar evenwel veel meer nadruk op dan 

zij die school liepen aan een katholieke school. Deze laatsten 

vertrouwden ons toe dat ze een strenge opleiding genoten hadden 

met een sterke nadruk op discipline en omgangsvormen, terwijl 

de atheneumleerlingen hoog opliepen met de degelijkheid, op 

inhoudelijk vlak, van hun opleiding. 

c. de moderne humaniora 

Van de 724 meisjes waarover we ingelicht zijn in verband met 

hun middelbare studies, weten we voor 691 welke afdeling ze aan 

die middelbare school gevolgd hebben. 

Practisch allemaal, ongeacht welke school of welk net, hebben 

zij een Grieks-Latijnse opleiding genoten. Dat was trouwens tot 

na W.O. II omzeggens de enige voorbereidingsweg naar universi

taire studies (zie hoger) . 

De moderne afdeling daarentegen was erop gericht leerlingen op 

te leiden tot administratieve taken: een job in een bank of een 
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bedrijf. Deze sectie moest beantwoorden aan de noden van een 

snel evoluerende maatschappij. 

Een dame die de nieuwe humaniora-afdeling tijdens haar mid

delbare studies gevolgd had, bevestigde bovenstaande stelling. 

Haar ouders vonden deze richting beter geschikt omdat deze een 

beroepsgerichte opleiding verschafte. 

Enkel omdat ze op de middelbare school schitterende resultaten 

behaalde, kreeg ze de toestemming universitaire studies te be

ginnen. (31) 

En zo waren er, in de periode 1930-1945, 50 meisjes die op de 

middelbare school de moderne humaniora hadden gevolgd en nadien 

hun kans waagden aan de Gentse Rijksuniversiteit (zie tabel 2 a). 

We dienen op te merken dat deze meisjes een beperkte keuzemo

gelijkheid hadden in verband met de richtingen waarin ze konden 

verder studeren (zie hoger). 

Schema 6b toont ons inderdaad dat deze moderne afdeling een zeer 

gerichte opleiding verschafte in tegenstelling tot de algemeen 

vormende klassieke opleiding. Als je de sectie handel gevolgd 

had, kon je praktisch uitsluitend verder studeren in deze branche 

Een beperkt aantal vatte studies aan in de exacte wetenschappen. 

Zij dienden daartoe het toelatingsexamen tot de wettelijke graad 

van ingenieur af te leggen. 

De slagingscijfers bewijzen dat het voor de leerlingen met een 

moderne opleidingsbagage toch moeilijk was om met een kans op 

welslagen dergelijke exact wetenschappelijke studies aan te vat

ten (zie tabel 2b). 

Grafiek 3 toont ons dat we pas naar het einde van de jaren dertig 

en tijdens de oorlog kunnen spreken van een 'doorbraak' met be

trekking tot de doorstroming van niet-klassiek opgeleide stu

denten naar de universiteit. 
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TABEL 2 a 

Moderne afdeling (zondere verdere speciiiëring) 24 

Wetenschappelijke afdeling 6 

Handelsafdeling 20 

TABEL 2 b 
aantal vrije llo nt.-ges~aagd geslaagd 

FI.S . H.E.W. 23 3 5 15 

Natuurkunde 5 / 4 1 

Wiskunde 8 / 5 3 

Scheikunde 3 / 1 2 

Biologie 1 / 1 / 
Technische Schol. 2 / 1 1 

H. I.L .O. 2 / 2 / 
Pol. & SQc. Wet. 1 / 1 / 
H.I.K.O. 5 3 0 2 

TOTAAL 50 6 20 24 
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d. de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs 

We achten het interessant om aan dit aspect even aandacht te be

steden daar we tijdens ons onderzoek ervaren hebben dat de lang

zame vernederlandsing van het middelbaar onderwijs enige invloed 

uitoefende op de doorstroming naar de universiteit. Vooral om
dat in 1930 de Gentse Rijksuniversiteit totaal vervlaamst werd. 

De periode waarin een groot deel van onze meisjesstudenten school 

liepen (de jaren '20), werd gekenmerkt door een nog steeds diep

geankerde en complete verfransing van het middelbaar onderwijs in 

Vlaanderen. (32) 

Vooral het vrije net dat onder curatele van het episcopaat stond, 

bleef halstarrig weigeren het Frans uit te bannen, hoofdzakelijk 

omdat deze katholieke meisjespensionaten onderwijs verschaften 

aan kinderen uit de hoge burgerij. 

"Als de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs 

voor meisjes zo langzaam verlopen is, dan ligt een voor

name reden in de onwil van de meisjespensionaten zelf, 

die op hun beurt luisterden naar de verlangens van de 

verfranste burgerij". (33) 

De katholieke scholen die op de wet van 1932 op het taalgebruik 

in het middelbaar onderwijs vooruit liepen, zijn op één hand te 

tellen: de St.-Lutgardisschool te Antwerpen, het Heilige-Grafin

stituut in Turnhout, de Heilige Familie in Tielt en het O.-L.

Vrouw-van -Vlaanderen Instituut in Kortrijk. (34) Het betrof in

dividuele initiatieven tegen de wil in van kardinaal Mercier, 

aartsbisschop van Mechelen en primaat van Belgiä tot 1926. (35) 

Zelfs na de taalwet van 1932, die zowel gold voor het officiële 

als voor het vrije net, was er een zekere terughoudendheid te mer

ken vanwege de katholieke instellingen. Schoorvoetend voerden zij 

naast de franstalige afdeling, een nederlandstalige afdeling in. 

Dat 'schoorvoetend' hier niet misplaatst is, lezen we onder ande

re in het jubiliumboek van Nieuwen-Bosch. Pas in 1963 (!) was de 

totale vernederlandsing er een feit. (36) 

In het officiële net was de situatie iets anders. De staats scholen 

werden verplicht de taalwetten toe te passen. Reeds vanaf 1922 
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bestond in praktisch elke rijksschool een nederlandstalige af

deling. Door de mondelinge getuigenissen zijn we vrij goed inge

licht over de situatie aan het Gentse meisjesatheneum. De meesten 

kozen voor de Vlaamse afdeling en beweerden dat er vanuit deze af

deling een veel grotere doorstroming naar de universiteit plaats

vond. Dit is logisch, als we weten dat de R.U.G. in 1930 totaal 

vernederlandst werd. 

We ontdekten aan dit atheneum zelfs sporen van enig flamingantisme . 

Op het einde van het schooljaar 1929-1930 werd er een afdeling 

van het Algemeen Vlaams Studentenverbond Gewest Gent opgericht: 

'Goedendag'. Deze meisjeskring verenigde de vlaamsgezinde leer

lingen van het atheneum. (37) 

Hun activiteiten waren zeer 'onschuldig': het inrichten van een 

'koekebak', uitstapjes, fietstochten .... Vooruitstrevend waren wel 

hun principes over coëducatie. (38) 

In het schooljaar 1934-1935 stopte de kring haar activiteiten. 

Hun ledenaantal overschreed nooit de 35 en meermaals klaagde het 

bestuur over een povere opkomst bij de activiteiten. (39) 

Alle leden van het bestuur, waarvan de namen vermeld werden in hun 

krantje, vonden wij terug als meisjesstudenten aan de B.U.G. (40) 

e. coëducatie aan de middelbare school 

Tenslotte wijzen we nog op het aantal meisjes dat samen met jongens 

op de schoolbanken zat. Zij vormden een groep meisjesstudenten 

die bij de vorige generatie nog totaal afwezig was: pas in 1924 

werd bij Koninklijk Besluit beslist dat meisjes in een beperkt 

aantal tot de athenea werden toegelaten. (41) 

We staan hier aan het prille begin van coëducatie. (42) 

Dat dit een bepaalde mentaliteitsverandering teweeg bracht, staat 

buiten kijf: meisjes die reeds zes jaar samen "met jongens school 

liepen, stonden zeer waarschijnlijk veel meer open voor contact 

met hun mannelijke collega's aan de R.U.G., dan diegenen die zes 

jaar pensionaat hadden gelopen. (43) 

f. factoren die de doorstroming naar de R.U.G. bepaalden 

Om deze vraag te beantwoorden, dienden we ons te baseren op de in-
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terviews. 

Volgens de dames was het reeds een geselekteerd publiek dat de retori 

ca bereikte. Vooral de financiële situatie van het gezin speelde 

een aanzienlijke rol. Kinderen uit arbeidersmilieus waren in de 

humaniora-afdelingen nog uitzonderingen. Maar ook de zeer gefortu

neerde middens wensten hun dochters niet verder te laten studeren. 

Zij kozen hoofdzakelijk de franstalige afdeling in de middelbare 

school om hoogstens kunstgeschiedenis aan de 'Ecole des Hautes 

Etudes' te Gent aan te vatten. 

Het was dus vooral een middenklasse, een 'intellectuele' burger

rij die hoopte hun dochters een voorbereiding op verdere studies 

te geven. 

Eenmaal de retorica bereikt, gaven de kapaciteiten van de leer

linge de doorslag. Dat aspect speelde meisjes van buiten Gent en 

meisjes uit katholieke scholen echter meer parten. 

De ouders van een meisje die op een aanzienlijke afstand van Gent 

woonden, zullen langer getwijfeld hebben om hun dochter naar de 

universiteit te sturen, dan een Gents gezin. 

Hetzelfde geldt voor meisjes uit een katholiek milieu. Hier echter 

was de nog heersende mentaliteit ten aanzien van hogere studies 

voor vrouwen een belangrijk element (zie hoger en zie ook de stu

die van M. Deneef over de Leuvense meisjesstudenten in de periode 

1920-1940) . 

4.1. Het cijfermateriaal 

Hierna volgt tabel 3 met telkens het aantal meisjesstudenten ver

meld, afkomstig van deze scholen: 

1: Normaalonderwijs 

2: Ander niet-universitair onderwijs 

3: Universitair onderwijs 
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Officiëel onderwijs 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Stedelijke normaalschool 

- Rijksnormaalschool 

- Rijksnormaalschool 

TOTAAL 

Vrij onderwijs 

- Normaalschool Zusters O.-L.-V. 

- Normaalschool O.-L.-V.-ten 

Doorn 

- erombeen 

- Technisch Instituut 

- Normaalschool Heilig Hart 

- Normaalschool Ursulinnen 

- Normaalschool der Visitatie 

- Normaalschool Dames H. Familie 

TOTAAL 

Antwerpen 

Brugge 

Brussel 

Diest 

Gent 

Gent 

Hasselt 

Laken 

Berchem 

Eeklo 

Gent 

Gent 

Heverlee 

O.-L.-Vrouw-Waver 

st.-Amandsberg 

Tielt 

Onbepaald (zonder vermelding van instituut) 

België 

- Hogeschool voor Vrouwen 

- Katholieke Sociale School 

- Provinciale School voor 

Verpleegsters 

- Instituut voor Journalistiek 

- Hogere Nijverheidsschool 

Antwerpen 

Brussel 

Brussel 

Brussel 

Brussel 

5 

14 

7 

1 

2 

9 

1 

1 

40 

4 

1 

1 

4 

2 

2 

4 

4 

22 

7 

2 

1 

1 

1 

1 



- Institut à l'Avenir 

- Katholiek Hoger Instituut 

voor Pedagogische Wetenschappen 

TOTAAL 

Buitenland 

- Psychologisch en pedagogisch 

Instituut 

België 

- Rijkshandelshogeschool 

- Handelsschool voor meisjes 

- Saint-Louis Instituut 

- Vrije universiteit 

- Katholieke Universiteit 

- Rijksuniversiteit 

TOTAAL 

Buitenland 

- Roomskatholieke Universiteit 

- Universiteit 

- Sorbonne 

TOTAAL 

Brussel 

Gent 

Tilburg 

A.ntwerpen 

Antwerpeh 

Brussel 

Brussel 

Leuven 

Luik 

Nijmegen 

Wenen 

Parijs 

1 

3 

10 

1 

4 

3 

1 

11 

18 

2 

3!1 

1 

1 

1 

3 
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aantal vrije leerl. 

Germaanse filologie 3 / 
Wiskunde 1 / 
H.I.K.O. 3 / 
H.I.L.O. 2 / 
H.S.H.E.W. 1 4 

H.I.O. 45 I 
Letteren en Wijsbegeerte / 3 

Geneeskunde / 3 

Wetenschappen / 3 

TOTAAL 55 14 

4.2. Evaluatie 

Ons onderzoek wees uit dat 122 meisjesstudenten reeds aan een 

andere instelling dan de R.U.G. gestudeerd hadden. 

De regentessen en onderwijzeressen vormden de grootste groep 

(50,5%). Ook zij kwamen hoofdzakelijk uit staatsinstellingen 

(zie tabel 3.1). Ongeveer 65% van de gediplomeerde onderwijze

ressen en regentessen hoopten via een licentiaatsdiploma in de 

opvoedkunde hün diploma te valorizeren (zie tabel 4). 

Het Hoger Instituut in de Opvoedkunde (H.I.O.) was een relatief 

recente school, aangehecht aan de faculteit Letteren en Wijsbe

geerte in 1927. Het doel van het centrum bestond er in de studen

ten een algemeen vormende basis mee te geven, maar het was er voor

al op gericht de beroepsopleiding van onderwijsmensen te verfijnen. 

De voorwaarden voor gediplomeerde normalisten waren zeer voordelig: 

zij konden, tot in 1937 de studie afwerken in twee jaar (nà 1937 

verdwenen deze gunstmaatregelen) . 

Voor de afgestudeerden bood het instituut zeer gunstige benoemings

perspectieven, zodat zij op deze manier een stevigere positie in 

de benoemingsstrijd verwierven. (44) 
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De overige normalisten boden zich voor het overgrote deel aan 

als vrije studenten, terwijl slechts la het behalen van een vol

waardig aanvullend universiteitsdiploma op het oog hadden 

(zie tabel 4). 

De meisjes met een ander niet-universitair diploma maakten een 

zeer kleine minderheid uit, en het betrof personen afkomstig uit 

zeer diverse instellingen (zie tabel 3.2). 

In de periode 1930-1945 kwamen 42 meisjesstudenten van een ande

re universitaire instelling naar Gent: dit is 27,6% van 122 (zie 

tabel 3.3.). Zeer waarschijnlijk betrof het individuen met een 

persoonlijke reden. (45) 

Besluit 

Middelbaar onderwijs voor meisjes bleef lange tijd het zwakke '" 

zusje van het jongensonderricht. Voor de meisjes met universi

taire ambities was dat een zware handicap. 

Pas na de eerste wereldoorlog werden, zowel in het ~rije als 

in het officiële net, ernstige initiatieven genomen om deze si

tuatie te verbeteren. 

De generatie meisjes die vanaf de jaren '20 op de schoolbanken 

zaten, profiteerden duidelijk van de relatief gunstige politiek 

gevoerd ten aanzien van het vrouwenonderricht. 

Onze onderzoeksresultaten wijzen dan ook op een progressieve ver

betering (zowel kwantitatief als kwalitatief) van de middelbare 

vooropleiding van onze meisjesstudenten in vergelijking met de 

vorige generatie (zie:onderzoeksresultaten ~an A.M. Simon-Van der 

Meersch) . 

Het is onafwendbaar dat deze verruiming van het middelbaar meis

jesonderricht de doorstroming naar de universiteit zal in de hand 

gewerkt hebben. 

Als we echter aan de vooravond van de jaren '30 dit positief ge

luid horen, dan lezen we, en we schrijven het jaar 1946, het vol

gende: 
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"Het middelbaar onderwijs is erop gericht 

'mannen' te vormen in de volste zin van het 

woord". (46) 

(zie reeds: inleidend hoofdstuk) 
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(20) Door het gebrek aan middelbaar onderwijs voor meisjes 

te Gent werd onder impuls van Rosa de Guchtenaere (lid 

van de Société des Fernrnes Gantoises), en met de finan

ciële steun van enkele liberale families in 1907 gestart 

met een 'Athenée de jeunes filles'. Om het leerlingen

aantal te verzekeren, richtte men naast een klassieke en 

moderne humaniora, tevens een regentessenafdeling in. In 

1911 werd deze laatste overgenomen door de staat en in 1922 

nam de stad de middelbare school over. Op pedagogisch vlak 

hielden de lesgevers en initiatiefnemers er relatief voor

uitstrevende methodes en opvattingen op na. 

L. DEBACKER-DE VLEESCHOUWER, Rijksscholen 'Lyceum' Gent 

(75 jaar) .passim. 

A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 23-26 
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meisjesatheneum Gent 

Nieuwen Bosch Gent 

( zie verder) 

jaar 

1939 
1941 

1933 
1935 
1940 

aantal lln. 
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317 

147 
187 
179 

We dienen er evenwel op te wijzen dat het meisjesatheneum 

een monopoliepositie bezat terwijl Nieuwen Bosch concur

rentie ondervond van o.a. Sint-Bavo. 
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175 jaar Nieuwen Bosch (1810-1986), p. 65 
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(23) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Op. Cit., pp. 28-31 

(24) St. Lutgardisschool : 1 

Instituut Religieuzen van het Christelijk Onderwijs: 5 

Onbepaalde middelbare school: 1 

(25) In 1832 werd te Eeklo een armenschool ingericht die 

voorzag in kosteloos onderricht voor meisjes. Deze school 

startte in 1942 met een oude humaniora en pas in 1945 

hechtte men er een moderne afdeling aan. In 1922 ver

kreeg deze school de homologatie. 

Belangrijk is dat op 4 oktober 1898 een handelsschool 
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HOOFDSTUK 111: De sociale afkomst van de meisjesstudenten 

In het kader van deze verhandeling is het belangrijk te weten 

in welke milieus men langzamerhand vertrouwd raakte met de idee 

van universitaire studies voor meisjes. 

Men moet echter steeds in het oog houden dat vrouwen, tot zelfs 

diep in de jaren zestig een kleine minderheid vormden aan de 

R.U.G. (1) Als uit deze deelstudie zou blijken dat bijvoorbeeld 

van een groot deel van de meisjesstudenten de vader een vrij be

roep uitoefende, dan betekende dat nog niet dat deze milieus 

volledig open stonden om hun dochters in grote getale hogere 

studies te laten aanvatten. Het kan hoogstens beduiden dat in 

deze socio-professionele groep een iets 'grotere gevoeligheid 

bestond om vrouwen een kans te bieden een hogere intellectuele 

vorming te bereiken. 

Het beroep van de vader was voor ons de belangrijkste indica

tor om het milieu waaruit deze vrouwen kwamen te karakterize

ren. Uit de mondelinge bronnen konden we een weinig aanvullen

de informatie loskrijgen. Het archiefmateriaal liet ons toe om 

na te gaan hoeveel studenten een staatsbeurs aanvroegen en hoe

veel er een ontvingen. Daar dit in enig mate als een indicator 

voor het milieu waaruit de studenten afkomstig waren, beschouwd 

kan worden, hebben we nagegaan hoeveel meisjes een dergelijke 

beurs kregen. 

Via de inschrijvingsformulieren konden we slechts zeer beperkt 

het beroep van de vader achterhalen. Pas vanaf het academiejaar 

1944-45 werd in Gent samen met de inschrijving het beroep van de 

vader gevraagd. Zo konden de namen van de meisjes die zich in de 

academiejaren 1941-42, 1942-43, 1943-44 ingeschreven hadden en 

in 1944-45 een nieuwe inschrijving namen, achterhaald' worden 

samen met het beroep van de vader. 

om deze gegevens aan te vullen, hebben we de Gentse bevolkings

dienst uitgeplozen. Niet alleen diegenen die in Gent geboren wa

ren maar ook voor de meisjes die vanuit een andere stad naar Gent 
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waren komen wonen, hebben we getracht het beroep van hun vader 

te achterhalen. 

Nadien hebben we de bevolkingsdiensten van enkele steden aange

schreven met een relatief groot aantal meisjes onder hun inwo

ners die aan de R.U.G. studeerden: Antwerpen, Aalst, Brussel, 

Gentbrugge, St.-Amandsberg, Ledeberg en Kortrijk. 

Alleen van de bevolkingsdienst van onze hoofdstad hebben we tot 

nu toe nog niets ontvangen. 

Zo kon een lijst met 667 namen samengesteld worden, dus 72,1% 

van het totale aantal, waarvan we min of meer het beroep van de 

vader konden vaststellen. 

Met 'min of meer' willen we aanduiden dat we er ons terdege van 

bewust zijn dat elke administratie fouten maakt. De registers van 

de bevolkingsdiensten worden in de eerste plaats bijgehouden om 

adreswijzigingen van de bewoners van een stad te noteren. Het 

beroep van de ingeschreven personen geldt eerder als bijkomende 

informatie en wordt dus niet met dezelfde nauwgezetheid geno

teerd. Zo kon uit de vermelding 'empl.' moeilijk uitgemaakt wor

den of het hier gaat om het hoofd van een bepaalde dienst of een 

klasseerder, een opsteller. 

Bij de beroepen, achterhaald via de inschrijvingsformulieren, 

die door de studenten zelf werden ingevuld, kan men de bedenking 

maken dat in geval van belangrijke functies (functies die gewoon 

'bediende' of 'ambtenaar' overstijgen) de meisjes dit wel zullen 

vermeld hebben. 

Om de sociale afkomst van de meisjesstudenten overzichtelijk te 

stellen, hebben we volgende classificatie doorgevoerd (2): 

(1) Arbeiders (geschoold en ongeschoold) 

(2) Landbouwers 

(3) Ambachtelijke beroepen (bakker, slager, diamantslijper, 

uurwerkmaker, ... ) 

(4) Lage ambtenaren (treinwachter, bankbediende, ontvanger der 

belastingen, ... ) 



(5) Ambtenaren van een middenklasse (stationschef, bureel

overste, gemeentesecretaris, ... ) 

(6) Handelaars, handelsvertegenwoordigers (kolenhandelaar, 

bierhandelaar, koperhandelaar, ... ) 

(7) Militairen 

(8) Onderwijzers en regenten 

(9) Licentiaten (ook schooldirecteurs) 
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(10) Hogere ambtenaren (bankdirecteurs, inspecteurs, volksver-

tegenwoordiger, ... ) 

(11) Professoren 

(12) Ingenieurs, architecten, (tekenaar, aannemer) 

(13) Vrije beroepen (apotheker, geneesheer, chirurg, veearts, 

tandarts, advocaat, notaris) 

(14) Industriëlen, nijveraars 

(15) Zonder beroep (eigenaars, renteniers) 

(16) Allerlei en artistieke beroepen (kunstenaars, masseur, 

journalist, ... ) 

(17) Overleden, gepensioneerd, onbekend 

Opmerkingen bij deze classificatie: 

- de bedienden zonder verdere bepaling werden bij de lage ambte

naren gerekend; 

- we konden de onderwijzers en regenten bij de middenklasse van 

ambtenaren geplaatst hebben en de professoren en licentiaten 

bij de hoge ambtenaren, maar we deden dit niet omdat deze be

roepen een typisch intellectuele burgerij vertegenwoordigen. 

Het leek ons interessant deze apart te nemen. 

- die 'allerlei' bundelt de beroepen die eenmalig voorkwamen en 

bij geen enkele andere categorie te plaatsen waren; 

- bij de overleden of gepensioneerde personen vermelden we diege

ne die door de bevolkingsdiensten als onvindbaar werden aange

duid. 

~è~~b_!: Q~_~2~~~!~_~;~2~~~_Yè~_~~_~~!~i~~~~~~~~~~~L_Y~E~~~!~ 

2Y~E_~~_Y!E~2~~!!!~~!_E~~~!~~g!~~1!~~Q:!~~~) 

Als eenheid werd hier genomen, de meisjes die zich in het eerste 
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jaar voor deze of gene richting een inschrijving namen. 

Alleen als ze na het eerste jaar een andere richting kozen en ze 

in die richting hun einddiploma behaalden, werd deze laatste aan

duiding genomen. 

De meisjes die voortijdig stopten in de kandidaturen 'Weten

schappen en Geneeskunde' werden apart geplaatst daar het in dat 

geval niet duidelijk was welke specialisatie ze zouden zijn uit

gegaan indien ze wel slaagden. 

De kandidaturen rechten behoorden in deze periode tot de facul

teit Letteren en Wijsbegeerte doch voor de duidelijkheid plaat

sten we die bij de eigenlijke faculteit rechten. 

Het was niet mogelijk om de sociale afkomst van de meisjesstu

denten voor te stellen per academiejaar, daar we in grotere ma

te geïnformeerd zijn over de professie van de vader wiens doch

ter zich aan de R.U.G. kwam inschrijven vanaf het academiejaar 

1941-1942. (zie hoger) . 

3. Evaluatie ---------

Als we eerst even de totaalcijfers analyseren, dan valt onmiddel

lijk het lage percentage van meisjes afkomstig uit de laagste 

inkomensklasse (landbouwers en arbeiders) op. 

Een verklaring ligt voor de hand. Zij waren weinig bereid om te 

investeren in hogere scolarisatie doordat studiekosten zwaar door

wogen op het gezinsbudget. Vooral voor meisjes werd dit als geld

verspilling ervaren. Immers, meisjes laten studeren om na het 

verwerven van hun diploma te trouwen en hun beroep nooit uit te 

oefenen, zou toch pure verkwisting zijn? 

Bovenstaand denkpatroon was reeds aanwezig bij de keuze van hun 

middelbare studies. Bescheiden milieus waren minder geneigd meis

jes algemeen vormend onderwijs te laten volgen. (3) 

Bij de landbouwers speelde bovendien nog een mentaliteitsfactor 

mee. Typerend voor hen was hun honkvastheid en het denken in 

'kleine afstanden', zodat zij weinig bereid waren hun kinderen en 

vooral hun dochters, in een relatief ver gelegen stad hogere stu

dies te laten aanvatten. (4) 





WETENSCHAPPEN GENEESKUNDE 

0:1 Ul ~ Z ~ ~ Gl "l 
H () H ~ til til til ~ 
0 ::r: Ul >-3 >-3 >-3 Z 

~ t-' til :>;: C til 
0 H C C til 
Gl :>;: Z :<J Gl Ul () 
H ~ 0 :>;: <: til :>;: H 
til til ~ Z C til 

0 t-< Z 
til 0 0 

til ~ 

~ til . 

Z 
0 

rbeiders - - - - - - 3 2 
andbouwers - 1 - - - - - -
nbachtelijke beroepen 1 1 - 1 - 1 1 3 
age ambtenaren 3 4 5 1 - 6 5 13 
nbtenaar middenklasse 2 - 1 - 1 2 5 10 
andelaars - 2 2 - 1 7 3 12 
ilitairen - - - - - 1 - 6 
~derwijzers/ Regenten 1 2 1 - - 1 6 8 
icentiaten 1 4 - 1 - 3 4 13 
Jge ambten 1 1 - 1 - - 3 5 
rofessoren - - 1 - 1 - 1 3 
1genieurs 2 1 - - - - 4 2 
)othekers 

1 vrije beroepen 

- - - - - - - 4 
~neesheer - - - - - 1 3 1 
l.vocaat - - - - - - - 2 

ldustrieel - - 2 - - 1 - 6 
mder beroep - - - - - - - -
~tistiek beroep - - - 1 - - 2 2 

rerleden of gepensioneerd 1 1 1 1 - 1 5 10 

TOEGEP. 

WETENSCH. 

>-3 ::r: Gl >-3 t-' 
~ til til ~ 
Z H Z () Z 
0 til ::r: 0 ::r: t-' til 0:1 
til Ul 0 
til 0 :>;: Ul C 
t-< (J ~ 
:>;: ::r: 
C 0 
Z <: 0 
0 t-' 
til t-< 

~ 

- - - - -
- - - - -
- 1 - - -
2 5 - 1 2 

- - - 1 -
1 - - - -
- 2 - - -
- 3 - - 1 

- 1 - - 1 

1 - - - -
- - - - -
- 2 - - 1 

- - - - -
2 - - - -
- - - - -
- - - - -
1 - - - -
- - - 1 -
1 - 1 2 -

>-3 
0 
>-3 

~ 
t-' 

9 

2 

20 

123 

61 

66 

21 

37 

54 

35 

25 

28 

5 

16 

8 

33 

2 

22 

91 

% 

1, 

0, 

3 

18 

9 

10 

3 

5 

8 

5 

3 

4 

0 

2 

1 

5 

0 

3 

13 

3 

3 

.... 
w ..,. 

6 

,2 

,1 

,6 

,2 

,3 

,7 

,2 

,7 

,4 

,2 

,3 

,3 

,8 



135. 

Het percentage lage ambtenaren dat een studerende dochter aan 

de universiteit had, dient wel met enig voorbehoud benaderd te 

worden doordat de bedienden zonder enige vermelding in dit cijfer 

(18,6%) ingecalculeerd werden. Ons insziens kunnen deze 'onbe

paalden' echter hoogstens behoord hebben tot een middenklasse van 

ambtenaren en daar deze laatsten meestal gepromoveerde lage be

dienden zijn, behandelen we ze als één groep. 

In vergelijking met de arbeiders en landbouwers maakten de ambte

naren dus een zeer uitgebreide groep uit, alhoewel hun sociale 

status niet zo véél hoger ligt. 

Als we de groep van 'gepensioneerden en onbekenden' terzijde la

ten dan maken de beide groepen ambtenaren, de lage en de midden

klasse, samen 32,4% uit. Dit cijfer kan enigsziens verklaard wor

den doordat ' het 'white-collar' milieu activerend werkte op verder 

studeren. Doorgaans verschilde (verschilt?) de waardengericht

heid van de ambtenaar grondig van die van de arbeider of land

bouwer: het cultureel klimaat was er meestal gunstiger en een di

ploma werd er hoger aangeslagen, ook voor meisjes. 

Hetzelfde gold voor het onderwijzersmilieu. Als we de percentages 

samentellen, van het aantal meisjes van wie vader les gaf (onder

wijzer, regent, licentiaat, professor), dan komen we aan 20,4%, de 

laatste groep onbekenden niet meegerekend. 

Volgens Dr. Bonte behoort de culturele sfeer tot één van de belang

rijkste milieufactoren die de deelneming aan voortgezet onderwijs 

bevorderen. Een zeer belangrijk element dat deze culturele sfeer 

bepaalt, naast vrienden, familie, de middelbare school, is het sco

larisatiepeil van de vader. (5) 

Als we dat even controleren voor onze vrouwelijke studenten, dan 

had 25,7 % van de vaders een universitair diploma nodig voor de 

uitoefening van z'n beroep. (6) 

Tot dezelfde socio-professionele laag als de ambtenaren en de on

derwijzers of regenten, behoren de handelaars en de zelfstandige 

ambachtslieden (bakker, uurwerkmaker, ... ) maar zij waren aan de 

R.U.G. in de periode 1930-1945 zwakker vertegenwoordigd(13 %). 

Waarschijnlijk ging van de eerste groep een sterkere stimulans uit 

naar hun dochters om verder te studeren, dan bij de laatsten, die 
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meer 'geldgericht' en niet zo zeer 'diplomagericht' dachten. 

Dochters met een vader die een vrij beroep uitoefende, waren 

minder talrijk aanwezig dan we op het eerste zicht zouden ver

wachten (4,3 %). De oorzaak daarvoor is moeilijk te vinden. 

Globaal gezien waren er in deze periode nog practisch geen meis

jes uit de laagste inkomensklasse (7) die aan de R.U.G. stu

deerden, slechts 1,6 %. 

Vooral in de middenklasse (8) was er, ten aanzien van de vroUw, 

een onderwijsgerichte mentaliteit aanwezig (62,5 %) . 

De hogere burgerij (9) was relatief minder 'gewonnen' voor de 

idee van hogere studies voor de vrouw. Zij vertegenwoordigden 

35,7 %. 

Het verschil tussen beide laatste groepen lag waarschijnlijk in 

de mentaliteit. 

Voor de middenklasse was het belangrijk dat men op eigen benen kor 

staan, ook de vrouwen. Deze klasse had niet het fortuin om hun 

kinderen een onbezorgde toekomst te verzekeren. I 'n hogere kringen 

daarentegen heerste nog een bepaalde opvatting dat een vrouw 

voorbestemd was om de kinderen op te voeden en een goede echtge

note te worden. 

Studeren om later een beroep te kunnen uitoefenen hield voor deze 

klasse nog vaak een degradatie in. 

Onze mondelinge bronnen bevestigen bovenstaande. Een vrouw van 

wie beide ouders onderwijzers waren, stelden het zeer op prlJs 

dat hun dochter aan de universiteit studeerde. Zij wilden dat 

zij meer bereikte dan zij zelf. Zo ook de dochter van een be

diende. Aan de universiteit studeren hield een statusverhoging 

in. (10) Een andere dame, verloofd met een medestudent afkomstig 

uit de hoge burgerij, vertelde ons dat het milieu van haar aan

staande echtgenoot het niet erg op prijs stelde dat zij haar di

ploma in de rechten wilde behalen. In universitaire studies voor 

een vrouw zag deze klasse veelal een uiting van progressisme dat 

niet paste in het sociaal aanvaarde gedragspatroon. Deze dame be

weerde nog dat de vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 niet 

goed onthaald werd in deze hoge kringen. (11) Misschien lag ook 
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daar een gedeeltelijke verklaring voor de relatief lagere deel

neming van vrouwen aan universitaire studies afkomstig uit de 

hoge burgerij. 

Doch als we echter de studie van A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH (12) 

er op na slaan, dan merken we dat er eigenlijk géén evolutie 

plaatsvond. De verhoudingen waren ei zo na dezelfde en van enige 

democratizeringstendenzen in vergelijking met de periode v66r 

1930 was in elk geval geen sprake I 

De toename van het aantal vrouwelijke studenten in het algemeen 

was alvast niet te wijten aan een ruimere deelname van de meisjes 

uit de lage klaasen aan universitair onderwijs. 

Trouwens, uit een aantal studies blijkt dat meisjes afkomstig 

waren uit sociaal-economisch beter gesitueerde kringen dan 

jongens. De relatieve spreiding van studenten naar de positie 

van het milieu van herkomst op de maatschappelijke ladder, lie

pen vrij sterk uiteen tussen jongens en meisjes in het laagste 

beroepsmilieu en in de hogere milieus. (13) 

Het had ons te ver geleid om dat voor deze periode te bewijzen, 

maar een studie van C. Leplae wees uit dat voor het academie

jaar 1930-31 13% van de jongens die zich inschreven aan de K.U.L. 

zonen waren van arbeiders en landbouwers. Bij de jongens was er 

tevens een meer evenredige verdeling over de verschillende be

roepen. (14) 

We stellen dus vast dat de vrouwelijke studenten te Gent hoofd

zakelijk gerekruteerd werden uit een intellectuele middenklasse. 

Het leek ons evenwel interessant om na te gaan of er ook een ver

band bestond tussen het beroep van de vader en de keuze van een 

bepaalde studierichting. 

De laagste klasse was te weinig vertegenwoordigd om van een voor

keur te kunnen spreken. 

Eén derde van de dochters van ambtenaren (lage én middenklasse) 

studeerden filologie en geschiedenis, 20 , studeerde geneeskunde 

en farmacie en één tiende ving rechtenstudies aan. 

In het onderwijzersmilieu was het farmacie die de voorkeur weg

droeg boven de filologische richtingen, terwijl de dochters van 
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wie de vader een vrij beroep uitoefende hoofdzakelijk in het 

spoor van hun vader traden ( 4 op 5 dochters van apothekers 

studeerden farmacie, terwijl rechtenstudies voor de helft van 

de dochters van een advocaat de voorkeur wegdroegen) . 

Algemeen waren er in de rechten en de geneeskunde méér meisjes 

uit de hogere kringen dan in de andere richtingen (dit zijn 

trouwens de studies die een hogere sociale waardering genieten) . 

Meisjesstudenten afkomstig uit een middenklasse waren sterker 

vertegenwoordigd in de farmacie en de filologische richtingen 

(én geschiedenis) . 

De exact wetenschappelijke richtingen werden het drukst bezocht 

door een lagere burgerij, terwijl er in de kunstgeschiedenis, 

relatief beschouwd, veel meisjes zaten uit de hoge burgerij 

( dit werd bevestigd door enkele getuigenissen: kunstgeschie

denis was een modeverschijnsel in hogere kringen) . 

Nog twee opmerkingen 'in de marge': de eerste vrouw die studies 

in de filosofische wetenschappen aanvatte aan de R.U.G. was de 

dochter van een journalist, de vrouw die voor het eerst een di

ploma in de Politieke en Sociale Wetenschappen behaalde, was de 

dochter van de conservator van het folkloremuseum te Antwerpen. 

4.1. Inleiding 

Via de bevolkingsdienst was het mogelijk om de naam en het 

beroep van de moeder van onze universiteitsstudentes te achter

halen. 

In verband met het beroep van de moeder als indicator voor het 

sociaal milieu in het algemeen werd echter nog uitermate weinig 

onderzoek verricht. Een gefundeerde en diepgaande evaluatie 

was hier dan ook zeer moeilijk. 

We herleidden onze opzoekingen daarom tot de vorm van een steek

proef en enkel in de Gentse bevolkingsdienst hebben we de naam 

en eventueel het beroep van de betrokkenen opgespoord. 
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4.2. Tabel 2 

- onbekend 198 (allêên de naam werd vermeld) 

- huisvrouw 101 

- lerares/onderwijzeres 13 

- schoolinspectrice 1 

- bestuurster van een 1 

kostschool 

- winkelierster 

- kleermaakster 

- journaliste 

TOTAAL 

4.3. Evaluatie 

6 

3 

2 

325 

De resultaten van deze steekproef kunnen dus erg matig én één

duidend genoemd worden. 

Over ongeveer twee derde zijn we onwetend in verband met het 

beroep van deze vrouwen. Waarschijnlijk ging het om huisvrouwen 

die 'zonder beroep' werden beschouwd. 

Als we deze groep ter zijde latenJdan nog kunnen we spreken van 

een overgrote meerderheid moeders die niet uit werken gingen. 

De Gentse studenten van wie hun moeder een beroep uitoefende 

vormden uitzonderingen. 

Ook in de interviews lieten we dit aspect even aan bod komen 

en deze dames bevestigden door hun uitlatingen bovenstaand beeld. 

5.1. Inleiding 

In de ingekomen en uitgaande briefwisseling van de rectoraats

diensten konden we nagaan aan hoeveel studenten en aan wie staats

studiebeurzen werden toegekend. 
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De informatie over de stadsbeurzen was zo onvolledi~ en frag

mentarisch, dat we hier enkel de staatsbeurzen behandelen. (15) 

De uitreiking van universitaire beurzen werd voor het eerst gere

geld door de wet van la april 1890 die vervangen werd door die 

van 30 april 1921. (16) 

In de wet van 1929 op het toekennen der academische graden en 

het programma der universitaire examens werden opnieuw een aan

tal artikels gewijd aan de 'aanmoedigingsmiddelen' . Artikel 45 

bepaalde dat 200 beurzen jaarlijks door de regering konden worden 

verleend aan 'minvermogende Belgen die hogere studieën willen 

voltrekken en het bewijs hebben gegeven van een bekwaamheid wel

ke behoorlijk vastgesteld werd ten gevolge van een wedstrijd 

waarvan de voorwaarden door de regering worden geregeld.' (17) 

Verder bepàalde dit artikel nog dat " bij gelijke verdienste 

de beurzen bij voorkeur werden toegekend: 

1. aan diegenen welke universitaire studieën aangevangen 

hebben en wegens financiële tegenslagen in de onmoge

lijkheid verkeren om ze voort te zetten; 

2. aan de strijders, de weggevoerden en slachtoffers van 

den oorlog, alsmede aan hun kinderen; 

3. aan de studenten die behoren tot een gezin met ten min

ste vier kinderen." (18) 

Helemaal anders dan nu, werden staatsbeurzen dus toen verdeeld 

volgens een schiftingssysteem. Een kandidaat-beursstudent(e) 

moest eerst zijn/haar intellectuele capaciteiten bewijzen voor

aleer hij/zij aanspraak kon maken op een dergelijke geldelijke 

steun. 

Voor de hogerejaarstudenten werd het bekomen van een beurs af

hankelijk gemaakt van het behalen van een graad in de voorafgaan

de proef. 

Toen in 1954 het Nationaal Studiefonds tot stand kwam werd de 

schiftingsproef, iets later herleid tot een maturiteitsproef 

voor de eerstejaarsstudenten afgeschaft vanaf het academiejaar 

1957-1958, terwijl sinds het academiejaar 1958-1959 de vereiste 

graad voor studenten van het tweede en volgende jaren afgeschaft 

werd. (19) 
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Deze studietoelagen zouden de toegang tot het hoger onderwijs 

voor de lagere sociale klassen in de hand werken, alhoewel 

men weet dat deze eerst en vooral bijgedragen hebben om de fi

nanciële last van de universitaire studie te verlichten, voor 

die bevolkingslagen waarvan de kinderen reeds in ruime mate deel

namen aan hoger onderwijs. (20) 

Nog een verschil met de huidige regeling is het feit dat de beur

zen moesten terugbetaald worden, zoals artikel 45 van de wet 

van 1929 nog bepaalde, 

"wie een beurs aanvaardt, verbindt zich op 

zijn erewoord het bedrag ervan aan den staat 

terug te betalen." (21) 

5.2. Probleemstelling 

Het leek ons interessant om na te gaan in welke mate de meisjes

studenten deze beurzen aanvroegen en al dan niet kregen. 

Men kan zich hierbij vooraf de volgende twee zaken afvragen: 

- Hoe is de verhouding beursgerechtigde meisjesjbeursgerechtig

de jongens? 

Is deze verhouding te verklaren doordat de meisjes uit een 

hogere of lagere sociale groep kwamen? 

- Kan men spreken van een bewuste ontmoedigingspolitiek van 

hogerhand in verband met het toekennen van beurzen aan meis

jesstudenten? 

Voor de academiejaren 1930-31 en 1931-32 bedroeg zo'n staatsbeurs 

2.500 fr. Door het feit dat voor het academiejaar '32-'33 een 

kleiner bedrag voorzien was, opteerde het ministerie van kunsten 

en wetenschappen om het aantal te verdelen beurzen te behouden 

maar het bedrag van één beurs tot 1.600 fr. te verminderen. Dit 

bleef zo tot en met het academiejaarI941-42. Doordat de univer

siteit van Brussel kort na het uitbreken van de oorlog gesloten 

werd, besloot de overheid dat de beurzen die anders ter beschik

king van deze universiteit gesteld werden, verdeeld moesten wor

den over de overige universiteiten. Een staatsbeurs bedroeg dus 



142 . 

!~!2~L~ 

totaal aanvragen toekennen aanvragen toekennen 

beurzen jongens jongens meisjes meisjes 

1930-31 47 50 46 1 1 

1931-32 52 54 SJ 1 1 

1932- )) 50 77 4. 4 2 

1933-)4 51 70 49 3 2 

19 3 4-35 50 65 4. 7 2 

1935-36 4. 5' 46 3 2 

1936-37 50 56 47 • 3 

1937-38 46 40 40 6 6 

1938-39 50 53 45 6 5 

1939-40 50 66 47 4 3 

1940-41 50 100 44 1. 6 

1941-42 50 100 44 11 6 

1942-43 67 .7 60 7 7 

1943-44 67 63 63 4 4 

1944-45 50 50 45 5 5 

194 5-46 40 42 3. 2 2 
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tot het einde van W.O. II 3.000 fr. en in plaats van 50 werden 

er 67 toegekend aan de Gentse studenten. Voor de academiejaren 

1944-45 en 1945-46 werd het bedrag van 3.000 fr. behouden, maar 

het aantal werd respectievelijk op 50 en op 40 gebracht. (22) 

5.3. Evaluatie 

Wij beschikten niet over enig ander materiaal, noch over de no

dige lectuur om een grondige bespreking van deze tabel mogelijk 

te maken. Het is pas vanaf de oprichting van het Nationaal Stu

diefonds in 1954 dat men aandacht is beginnen schenken aan dit 

specifiek onderwerp. 

Vanaf de jaren '50 groeide het besef dat universitaire studies 

toegankelijk moesten gemaakt worden voor bredere lagen van de 

bevolking . De oprichting van dergelijk fonds werd dus noodza

kelijk geacht. 

"Door op ruime schaal financiäle hulp ter beschik

king te stellen van alle begaafde jongeren - en 

niet meer uitsluitend van de zo moeilijk aan te 

wijzen 'meestbegaafden' - werd één der meest essen

tiäle voorwaarden vervuld tot een ruime activering 

van alle talenten van de natie." (23) 

Niet enkel het verwezenlijken van gelijke kansen voor alle so

ciale lagen van de bevolking lag in de bedoeling van het studie

fonds, maar evenzeer voor beide geslachten gelijke mogelijkheden 

tot deelname aan hogere studies bieden, was één van de hoofdbe

trachtingen. (24) 

Maar zoals wij reeds vermeldden werd dit democratiseringsproces 

pas in gang gezet vanaf de jaren vijftig. In de periode 1930-

1945 was er weinig sprake van deelname van de lage bevolkings

kiassen aan het universitair onderwijs (zie hoger). 

Door het systeem van toekenning, het beperkte aantal en het terug

betalingsprincipe van de staatsbeurzen in deze periode, was het 

evident dat dergelijk beurzenstelsel moeilijk kon leiden tot e

nige democratisering. Dit gold zowel voor jongens- als voor meis

jesstudenten. 
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Als men echter tabel 3 bekijkt dan valt het toch op dat uitzon

derlijk weinig meisjes dergelijke beurs ontvingen. 

De discrepantie tussen het totaal aantal beurzen die werden 

toegewezen en het aantal meisjes dat een staatsbeurs kreeg, was 

natuurlijk te wijten aan het feit dat er veel minder meisjes 

studeerden. 

Uit een aantal publikaties van de universiteit zelf en uit boven

staand punt blijkt evenwel dat meisjes op elk socio-professio

neel niveau uit sociaal beter gesitueerde milieus afkomstig wa

ren (dit blijkt nu nog altijd zo te zijn) dan jongens. (25) 

Dit zou dus een bijkomende reden kunnen zijn waarom meisjes

studenten zo weinig beurzen ontvingen. 

Het verschil tussen de aanvragen tot het bekomen van een beurs 

door mei~jes en diegenen die er effectief ~~n toegewezen kregen, 

was naar onze mening té klein om van een discriminatie of een 

bewuste ontmoedigingspolitiek te kunnen spreken. Men zou zelfs 

kunnen beweren dat in het overgrote geval de verhouding tussen 

een beurs aanvragen en er een ontvangen, gunstiger was voor meis

jes. Enkel de academiejaren 1934-1935 en 1936-1937 vormden hier

bij belangrijke uitzonderingen. 

Volgens ons was deze gunstige verhouding te wijten aan het feit 

dat meisjes, als ze de kans kregen om verder te studeren, ze die 

kans wilden waar maken en zo probeerden een goede beurt te ma

ken bij de schiftingsproeven die verbonden waren aan het toeken

nen van de staatsbeurzen. 

Als laatste opmerking nog dit: in de hier bestudeerde periode 

waren de vaders van deze beursgenietende meisjesstudenten hoofd

zakelijk bedienden. Enkelen waren onderwijzer, één was kunste

naar en de rest was gepensioneerd of overleden. 

6. Besluit ------

Studeren was in de periode 1930-1945 nog in hoofdzaak voorbe

houden aan een intellectuele middenklasse. Dat werd aangetoond 

door het kwantitatieve materiaal én door de getuigenissen. 
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Als we dat vergelijken met het type meisje dat universiteit 

liep te Leuven in de periode 1920-1940 en te Luik in de periode 

192<)-1948, dan me;rken we dat ook zij in hoofdzaak afkomstig wa

ren uit een middenklasse. 
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NOTEN 

(1) A. BONTE, R.U.G., Profiel van een Vlaamse universiteit, 

pp. 16-28 

L. COETSIER, De evolutie van de studentenbevolking, het 

onderwijzend en wetenschappelijk pers one el aan 

de R.U.G., in: Rijksuniversiteit Gent (1817-1967), 

p. 52 

(2) Als vergelijkingspunt was er de studie van: 

C. LEPLAE, Recrutement et mobilité sociale des universi

taires, in: Bulletin de l'institut de Recherches 

Economiques et Sociales, pp. 680-700 

(3) L. COETSIER, Problemen gesteld door de bevolking van uni

versitair en middelbaar onderwijs, p. 14 

zie ook hoger: 'Vooropleiding van de meisjesstude nten' 

(4) A. BONTE, Democratisering van de toegang tot het hoger 

onderwijs, p. 74 

(5) A. BONTE, Op. Cit., pp. 82-85 

(6) De hoge ambtenaren werden eveneens bij deze groep gerekend. 

(7) Tot de laagste klasse rekenden we de arbeiders en de land

bouwers. 

(8) Tot de middenklasse werden gerekend: ambachtelijke beroepen, 

lage en middenklasse ambtenaren, handelaars, militairen, on

derwijzers, regenten en de restgroep (allerlei en artistieke 

beroepen) . 

(9) Tot de hogere klassen rekenden we: licentiaten, hoge ambte

naren, professoren, ingenieurs, de vrije beroepe n, de indus

triëlen en de eigenaars en renteniers. 
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pp. 61-62 
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M. DE NEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen de beide 
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HOOFDSTUK IV: De geografische rekrutering van de meisjes

studenten. 

Een geografisch rekruteringsprofiel opstellen met betrekking 

tot de meisjes die in de periode 1930-1945 te Gent studeerden, 

biedt een aantal mogelijkheden. 

We kunnen de meisjes groeperen naargelang van de grootte van 

hun geboorteplaats en deze plaatsen rangschikken volgens hun 

stedelijk of landelijk karakter. 

We zijn in de mogelijkheid om te achterhalen hoe groot de uit

straling van de R.U.G. in de Gentse regio zelf was en hoe groot 

daarbuiten, en deze tegenover elkaar afwegen. 

Daarbij aansluitend kunnen we achterhalen hoe de verhouding was 

tussen de verschillende provincies als herkomstgebieden van onze 

meisjesstudenten; nam Oost-Vlaanderen een monopoliepositie in? 

De meisjes met een Belgische nationaliteit, maar geboren in het 

buitenland werden apart geteld. 

De opzet van dit onderzoek komt hoofdzakelijk hier op neer: ver

toont de R.U.G. een geografische concentratie in haar rekru

teringspatroon? En, is er enige invloed te merken van de aard 

van de regio (landelijk of stedelijk, ver van of dicht bij de 

universiteitstad) op het aanvatten van universitaire studies van 

meisjes in de periode 1930-1945? 

Als eenheid namen we de geboortestad die de meisjesstudenten op

gaven bij hun inschrijving aan de R.U.G. We zijn er ons terdege 

van bewust dat dit een lichte vertekening van de resultaten met 

zich meebrengt, daar sommige meisjes op het moment van hun in

schrijving misschien in een andere stad woonden. (1) Op de fiches, 

aanwezig in het rectoraat, werd echter alleen de geboorteplaats 

vermeld, niet de woonplaats. 

Dat wat de meisjesstudenten van Belgische nationaliteit betreft. 
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De vrouwen van vreemde nationaliteit werden apart geteld. We 

vroegen ons af welke de verhouding was tussen het aantal Bel

gische en het aantal vreemde meisjesstudenten. Voor deze groep 

gingen we nog na of er een evolutie plaats vond in hun aanwe

zigheid en welke studies hun voorkeur wegdroegen. 

Wij ondervonden een aantal problemen om deze laatste groep te 

achterhalen. Zoals wij reeds aanstipten in de inleiding bestaat 

er geen enkele aanduiding op de inschrijvingsbulletins in ver

band met het geslacht van de student(e). 

Door het niet vertrouwd zijn met de diverse vreemde talen, 

schiep dat veel meer moeilijkheden voor de meisjesstudenten 

van vreemde origine dan voor de Belgische. In elk geval was het 

voor heel wat Oosters klinkende namen voor ons onmogelijk om 

uit te maken of we met een jongen of met een meisje te maken 

hadden (vb. Pesea, Arcadi, Jevorade ... ). Wij noteerden alle 

twijfelgevallen en klopten aan bij Prof. Vyncke, diensthoofd 

van het seminarie voor Slavistiek. Zorgvuldig selecteerde hij 

de vrouwelijke studenten. Dit procédé herhaalden we voor de an

dere nationaliteiten en gingen naar de desbetreffende diensten 

aan de R.U.G. (Seminarie voor Griekse Taalkunde, Seminarie 

voor Sinologie en Japanologie, Seminarie voor Egyptische Filo

logie) . 

We hielden een zeer klein aantal namen over, maar daarover ver

der meer. 

!~~:!_~: ~~~~~!:~~~~~~~~!~:!_~~~_~~_~:!2~~=~:_~:~~j~~~~~~~~~~~_ 
(1930-1945 ) 

Deze tabel werd opgesteld aan de hand van de Annuaire Statistique 

de la Belgique et de Congo-BeIge (1931), pp. 13-18. 

Hierin wordt een overzicht geboden van alle Belgische steden 

boven de 5.000 inwoners en gerangschikt volgens het aantal in

woners. Apart vermeld worden de studentinnen van Belgische natio-



naliteit, maar in het buitenland geboren. 

l. Steden met 100.000 inwoners en meer 

2. Steden met 100.000 tot 50.000 inwoners 

3. Steden met 50.000 tot 25.000 inwoners 

4. Steden met 25.000 tot 20.000 inwoners 

5. Steden met 20.000 tot 15.000 inwoners 

6. Steden met 15.000 tot 10.000 inwoners 

7. Steden met 10.000 tot 5.000 inwoners 

8. Dorpen met minder dan 5.000 inwoners (+ ) 

9. Belgische meisjesstudenten geboren in het buitenland 

1. Steden met 100.000 inwoners en meer 

Antwerpen 107 

Brussel 11 

Gent 262 

Schaarbeek 8 

Luik 1 

2. Steden met 100.000 tot 50.000 inwoners 

Anderlecht 

Borgerhout 

Brugge 

Mechelen 

St.-Jans-Molenbeek 

2 

6 

25 

7 

6 

3. Steden met 50.000 tot 25.000 inwoners 

Aalst 

Berchem 

28 

4 
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(+) Door het enorme aantal dorpen en dorpjes, resorterend onder 
deze rubriek, met praktisch altijd 1 individuele studente 
geboren in deze plaats, wordt hier alleen een totaalcijfer 
gegeven. 
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Deurne 1 

Etterbeek 3 

Gilly 
Kortrij k 16 

Leuven 4 

Lier • 
Bergen 1 

OOstende 22 

Roeselare 2 

Seraing 1 

St.-Niklaas 

Doornik 2 

Turnhout 1 

Ukkel 4 

4. Steden met 25 . 000 tot 20.000 inwoner s 

Hasselt 

Lokeren 

Tienen 

Vi l voorde 

Wilrijk 

2 

• 
6 

1 

1 

5 . Steden met 20 . 000 tot 15.000 inwoners 

Boom 2 

Gentbrugge 15 

Gee l 1 

lIalle 1 

Ieper 2 

Izegem 1 

St. -Amandsberg 2. 

St. -Truiden 1 

Wate~aal-Bosvoorde 1 

We tteren 4 
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6. Steden met 15.000 tot 10.000 inwoners 
- - - - - - - - - - - - - -

Oudergem 2 

Beveren 2 

Ekeren 2 

Eeklo 3 

Evere 1 

Geraardsbergen 2 

Hamme 2 

Harelbeke 1 

Heverlee 1 

Koekelberg 1 

Ledeberg 20 

Maldegem 1 

Mortsel 1 

Niel 4 

Ninove 3 

Poperinge 3 

Roux 1 

Schoten 1 

Temse 4 

Tongeren 3 

Waregem 3 

Wevelgem 1 

Willebroek 2 

7. St eden met 10 . 0 00 t ot 5.000 i nwoner s 
- - - - - - - - - - - - - -

Berlare 1 

Boechout 1 

Kalmthout 1 

Kapelle 2 

Edegem 1 

Essen 1 

Putte 2 

Diest 2 

Ganshoren 1 

Lembeek 1 
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Assebroek 4 

Bredene 2 

Knoki(e 8 

Lau\.;a 1 

Lichtervelde 1 

Hoor s lede 
oost)(amp 2 

Vcur:te 5 

Wingene 
Aa!ter 3 

Asse:"lede 1 

Oudenaarde 9 

Baasrode 1 

Dende rleeuw , 
De ndermonde 8 

Deinze 1 

Erembodegem 1 

Evergem 2 

Herelbeke 5 

He lle 2 

Hoer~eke 1 

Nederbrakel 1 

Zelzate 1 

Si naai 1 

St. - Glll1s-Waas 3 

Zottegem 2 

Stekene 1 

Waarschoot 2 

Gossel1es 1 

Leopoldsburg 1 

8. Dorpen met minder da n 5.000 inwoners 

110 ~eisjesstudenten ve rdeeld ove r 85 dorpen . 

9 . Belgische meisjesstudenten geboren in het bu i tenland 

Nede=land 10 



Frankrijk 
Belgisch Congo 

Duitsland 

Groot-Brittannië 

Groothertogdom 
zwitserland 

Java 

U.S.A. 

TOTAAL 

Gent 

Gentse reg'io 

St.-Amandsberg 

Ledel:lerg 

Gentbrugge 

Merelbeke 

Evergem 

Luxemburg 

Mariakerke 

St.-Denijs-Westrem 

Melle 

Zelzate 

Lovendegem 

Deinzé 

Moerbeke 
De,stelbergen 

Lochristi 

Heusden 

Wondelgem 

Zwijnaarde 

TOTAAL 

8 

3 

2 

2 

1 

I 

1 

1 

29 

262 

28 

20 

15 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

155. 

347 (= 38,9% van de Belgische 

meisjesstudenten) 
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±e~~1_1: Q~_~~~~~~~~!~g_~~~_9~_~~~~j~~~t~9~~t~~: 

!~~9~!~j~_~~_~t~9~!~i~_~~1~~~ 

aantal steden aantal meisjesstud. 

stedelijk 52 542 

20.000 inw.) 

landelijk 83 (20.000 en 120 

10.000 inw.) 

179 (10.000 en 89 

5.000 inw. ) 

? 110 

5.000 inw.) 

TOTAAL 860 

% 

62,9 

13,9 

10,3 

12,8 

100,0 

!~~~!_~: §~~g~~~~~~~~_~~~~~~~t_~~~_~~_~~~~i~~~~~~~~~~~, 

Y~~~~~!~_~Y~~_~~_9~Y~~~~_E~~Y~~~~~~_112~Q=12~~L 

aantal % 

Oost-Vlaanderen 471 52,9 

West-Vlaanderen 132 14,8 

Antwerpen 164 18,4 

Limburg 13 1,5 

Brabant 67 7,5 

Henegouwen 9 1,0 

Luik 5 0,6 

Belgische meisjesstudenten 29 3,3 

in het buitenland geboren 

TOTAAL 899 100,0 
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Nationaliteit aantal 

Nederlandse 20 

Poolse 3 

Roemeense 1 

Hongaarse 1 

Russische 1 

Franse 1 

Britse 2 

Oostenrijkse 2 

Italiaanse 1 

Duitse 2 

TOTAAL 35 

~~~~!_~~: E~~_~2~Q~~!~j~~~l_Q~_~!~~~~_~~!~~~!~~Qê~_~~!ê:_ 

j ~~ ê~~~~~~~!LI'!!~!:_~~Q_ ~E~E!:~_Y~~§!!~!Qg _ Y~Q_ ~§! 
~~Q~E!~9ê~_~~!êi~ê_i!:~êê~Q_h~~~i~êll_h~!:_!:2!:~~! 

~~Q!:~!_YE~~~9~_ê!:~9~Q!:~Q_~~Q_9~_~~Q~g~_~Q_~~Q_9~ 

E!i~~~Q!Y~E~!!:~!!:_Y~Q_~~!~· 

nieuwe inschri j vin9:en totaal vre"emde 1 in9:en 

R.U.G. Luik 

1930-31 3 (1) 624 721 

1931-32 4 ( 1) 515 664 

1932-33 3 (3) 406 603 

1933-34 1 (1) 300 458 

1934-35 1 (1 ) 212 379 

1935-36 1 (1) 158 311 

1936-37 5 (3) 115 281 

1937-38 0 (0) 77 263 

1938-39 10 (6) 69 319 

1939-40 1 (0) 39 205 

1940-41 1 (0) 27 57 

1941-42 2 (0) 24 69 
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î942-43 0 (0) 25 47 

1943-44 1 ( 1) 15 / 
1944-45 2 (1) 22 / 
1945-46 0 (0) ? 72 

~~e~1_2~~ Q~_y~~~~~~_~~!~i~~~~~~~~~~~_y~~~~~1~_2Y~~_~~_Y~~= 

~~~!!!~~~~_~!~~~!~g~~_l~E~~~_y~~~~!~~_~~_~~!j~ 

§~~~~~~~~) 

Germaanse 3 / 
Klassieke 1 / 
Letteren en Wijsbegeerte / 4 

H.l.O. 2 / 
H.l.K.O. 3 4 

H.S.H.E.W. 1 2 

Farmacie 2 / 
Natuur- en geneeskunde 4 / 
(kand.) 

Geneeskunde / 1 

Wetenschappen / 1 

H.l.L.O. 1 / 
Veeartsenijschool / 1 

Landbouwschool 1 / 
Technische Scholen 3 / 
Biologie 1 / 

TOTAAL 22 13 

3 . Evaluatie 

3.1. De Belgische meisjesstudenten 

Van de totale populatie Belgische meisjesstudenten aan de R.U.G. 

in de periode 1930-1945 was 29,4 % afkomstig van de stad Gent. 

Dat betekent dat bijna één derde van de meisjesstudenten hogere 

studies volgden in hun eigen stad. Het is moeilijk na te gaan of 
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deze meisjes - indien ze niet in Gent hadden gewoond - ook 

naar de universiteit zouden geweest zijn. De aanwezigheid van 

een universitaire instelling in de buurt zal echter ongetwij

feld meegespeeld hebben bij hun motivatie. (2) 

Deze 'stelling' wordt nog scherper gesteld als we de meisjes, 

afkomstig van de dorpen of steden grenzend aan Gent (=Gentse 

regio) erbij tellen. In dat geval komen we reeds aan 38,9 % 

van de Belgische meisjesstudenten die studeerden aan de R.U.G. 

(zie tabel 2). 

Zeer interessant leek ons de werfkracht van de R.U.G. verdeeld 

naar stedelijk en landelijk milieu te achterhalen (zie tabel 3). 

In 1930 waren er in België 52 steden met meer dan 20.000 inwo

ners. (3) Als we nu de Belgische meisjesstudenten geboren in het 

buitenland even terzijde laten, dan constateren we dat van de 

overige meisjesstudenten 62,9 % afkomstig was uit een stedelijk 

milieu. Daarvan kwam 3/4 uit de vijf grootste steden van België. 

Van de 37 % afkomstig uit een landelijk milieu, waren er slechts 

12,8 % geboren in een "echt" dorp (minder dan 5.000 inwoners). 

We moeten hier wijzen op de invloed die deze vrouwen ongetwij

feld zullen ondervonden hebben van het stedelijk milieu via 

hun middelbare studies (zie hoger) . 

Aansluitend bij de uitstraling die de R.U.G. binnen of buiten 

de Gentse regio kende, kunnen we de verhouding tussen de ver

schillende provincies als herkomstgebieden van onze meisjes

studenten achterhalen (zie tabel 4). 

Iets meer dan de helft was afkomstig uit de provincie Oost

Vlaanderen (52,9 %). 

Meer meisjes werden gerekruteerd uit de provincie Antwerpen dan 

uit de provincie West-Vlaanderen. Nochtans grenzen ze allebei 

aan Oost-Vlaanderen en hadden beide geen universitaire instel

ling op hun grondgebied. (4) 

We kunnen hierbij enkele bedenkingen naar voren schuiven: 

- Het cijfermateriaal dat voorbehouden is in verband 'met de 

werfkracht van de R.U . G. in de diverse provincies voor de 

totale studentenpopulatie in de diverse academiejaren, wijst 

in de richting van een negatieve balans ten nadele van Antwerpen. 
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0 00 00 00 00 00 00 0 

30-31 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 

% % % % % % % % 

West-Vlaanderen 25,9 22,2 21,1 22,4 23,4 25,1 21,9 23,7 

Antwerpen 5,8 14,9 15,0 15,7 14,3 4,6 14,8 12,9 

Het uitzonderlijk lage percentage, in het academiejaar 1930-

1931, van de rekrutering uit de Antwerpse provincie was vol

gens Prof. Bonte te wijten aan de zeer slechte treinverbinding 

met het grootste deel van deze provincie, terwijl Brussel en 

Leuven veel gemakkelijker te bereiken waren in deze periode. 

(5) Dat zal veranderen in de loop van de jaren '30. (6) 

Als we deze percentages echter uitsplitsen volgens het ge-

slacht van de studenten, dan krijgen we een totaal ander beeld. 

(We bezaten geen kwantitatieve gegevens voor de aFldere academie 

jaren) . 

West-Vlaanderen Antweq:>en 

jon9:ens - meisjes jongens - meisjes 

1938-39 23,6 % 13,3 % 12,8 % 27,7 % 

1939-40 22,9 % 9,2 % 13,2 % 26,1 % 

1940-41 23,8 % 12,0 % 14,4 % 25,1 % 

1941-42 24,7 % 14,3 % 13,6 % 19,7 % 

1942-43 26,6 % 15,5 % 14,0 % 17,9 % 

1943-44 22,9 % 14,0 % 14,4 % 18,1 % 

1944-45 25,3 % 13,9 % 12,8 % 13,6 % 

De percentages werden iedere maal apart berekend: bijv. voor 

het academiejaar 1938-39 waren 23,6 % van het totaal aantal 

Belgische jongens afkomstig uit West-Vlaanderen;" terwijl slecht 

13,3 % van de totale vrouwelijke studentenpopulatie, geboren 

in België, afkomstig was uit deze provincie. 

o : 

00 • 

gegevens uit A. BONTE, R.U.G. Profiel van een Vlaamse Uni
versiteit, p. 16 

procenten berekend op basis van de gegevens aanwezig in het 
archief: Bevolking en statistieken. A.R.U.G. 4A2/6, 233/10 
en 233/11 
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We merken dus dat de negatieve verhouding van de provincie 

Antwerpen in vergelijking met West-Vlaanderen te wijten was 

aan het veel groter aantal jongens afkomstig uit deze laatste 

provincie. 

Voor de meisjes stellen we precies het omgekeerde vast, wat ook 

te merken is op de overzichtstabel (zie: tabel 4). We moeten 

er wel op wijzen dat naar het einde van de oorlog de percen

tages meisjesstudenten afkomstig uit beide provincies naar 

elkaar toe evolueren, te wijten aan het dalend aantal af

komstig uit Antwerpen en het stabiel blijven van het percenta

ge meisjesstudenten geboren te West-Vlaanderen. 

- De oorzaken voor dit omgekeerde beeld (de mannelijke studen

ten in vergelijking met de vrouwelijke, afkomstig uit beide 

provincies) zijn moeilijk te achterhalen. 

Het is wel mogelijk om enkele veronderstellingen naar voren 

te schuiven: 

- West-Vlaanderen verkeerde in deze periode in een economisch 

nadelige positie in vergelijking met Antwerpen; terwijl de 

meisjesstudenten doorgaans afkomstig waren uit sociaal-eco

nomisch beter gesitueerde kringen dan de jongens (zie verder) . 

- We wezen reeds op de rol van het meisjesatheneum te Antwerpen 

als 'kweekschool voor meisjesstudenten' (zie hoger) . 

- Het dalend percentage Antwerpenaars naar het einde van de 

oorlog zal waarschijnlijk te maken hebben met het vervagen 

van bovenstaande effecten. 

Meisj es afkomstig uit de overige provincies VO,rmden een minder

heid aan de R.U.G. 

Besluit 

Er zijn dus duidelijke rekruteringstendenzen waar te nemen, met 

andere woorden: er is een samenhang tussen het aanvatten van uni

versitaire studies en de aard van de regio waaruit de vrouwen 

afkomstig waren: 

- 39 % was afkomstig uit Gent en omgeving. Als we dat uitbrei

den tot gans de provincie, dan komen we al aan de helft van de 
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meisjesstudenten. 

- Bijna twee derde was afkomstig uit een stedelijk milieu. 

De R.U.G. vertoonde dus een geografische concentratie in het 

rekruteringspatroon van haar vrouwelijk studentencont~ngent 

in de periode 1930-1945. 

Ook aan de Katholieke Universiteit van Leuven werd voor de pe

riode 1920-1940 eenzelfde patroon vastgesteld (7): 64,4 % van 

de meisjesstudenten was afkomstig uit een stedelijk milieu 

en meer dan de helft uit de provincie Brabant. Eén op de zes 

meisjesstudenten studeerden in de stad waar ze woonden: Leuven; 

als we echter de meisjes uit het Brusselse erbij nemen dan ko

men we reeds aan 28 %. 

3.2. De buitenlandse meisjesstudenten 

In de periode 1930-1945 namen 35 meisjes met een vreemde natio

naliteit een inschrijving aan de R.U.G., dat betekent 3,8 % van 

het totaal aantal meisjesstudenten die zich in de loop van deze 

periode aanboden aan onze Alma Mater (zie: tabel 5). Van deze 

buitenlandse meisjesstudenten waren er 20 Nederlandse (dit is 

iets minder dan twee derde) en de meisjes van Oosteuropese o.ri

gine waren met 6 (dat betekent ongeveer één zesde). 

In de periode na W.O. I tot 1930 vormden deze buitenlandse 

meisjes nog 20 % van het totale studentencontingent aan de R.U.G. 

De meesten kwamen uit Oost-Europa (82 %) en trokken weg uit hun 

geboortestreek, vooral om politieke redenen: de Russische revo

lutie, politieke onlusten in verschillende landen met vaak een 

desorganisatie van het onderwijs als gevolg ... 

Deze vrouwen verkozen in bepaalde gevallen België omdat de onder

wijstaal toen nog het Frans was en omdat beroemde professoren 

een magnetisch effect uitoefenden. 

De richtingen waarin zij verkozen te studeren waren voornamelijk 

Geneeskunde en Toegepaste Wetenschappen. (8) 

Om na te gaan of de terugval van de vreemde meisjesstudenten 

bruusk verliep, stelden we tabel Sb op. Deze geeft per academie

jaar het aantal nieuwe vreemde meisjesstudenten die zich aan de 
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R.U.G. inschreven, met een aparte vermelding V~n de Nederlandse 

en van de Oosteuropese vrouwen. 

De terugval gebeurde inderdaad vrij snel, maar vanaf het acade

miejaar 1936-37 steeg hun aantal lichtjes om een 'piek' te be

reiken in het academiejaar 1938-39. Deze relatieve stijging 

was bijna uitsluitend toe te schrijven aan de aanwas van de Ne

derlandse meisjes te Gent. Tijdens de oorlog werd het aantal 

buitenlandse vrouwen omzeggens tot nul herleid. 

Op deze tabel kunnen we tevens constateren dat de internationale 

aanwezigheid van studenten aan de R.U.G. een algemeen verschijn

sel was en niet enkel gold voor de meisjesstudenten. (9) 

Ter vergelijking plaatsten we op deze tabel het aantal vreem

delingen aan de Rijksuniversiteit te Luik in dezelfde periode 

en ook daar stellen we een scherpe daling vast. (10) 

Oorzaken voor de pijlsnelle daling van de aanwezigheid van 

vreemde studenten, zowel jongens als meisjes, te Gent, zijn 

niet ver te zoeken: 

- In 1930 werd de R.U.G. totaal vernederlandst. Alleen de 

Technische Scholen behielden tot 1935 het hybridische taal

stelsel (Nolf-stelsel). (ll) 

Voor de vreemdelingen, die meestal het Frans als voertaal 

hanteerden, was dat een flinke opdoffer. 

Door de vernederlandsing zien we trouwens de komst van het 

aantal Nederlanders stijgen (zie verder: de oprichting van 

een Nederlandse Universitaire Club aan de R.U.G. in 1936). 

- Een rapport, opgesteld door rector Fredericq in 1936, onder

zocht de mogelijke oorzaken van het dalend aantal vreemde~ 

lingen in de Technische Scholen. (12) 

Deze oorzaken waren gedeeltelijk toepasselijk voor de algehe

le terugval van deze groep studenten: 

- de wereldcrisis werd als mogelijke oorzaak naar voren ge

schoven; 

- ook het effect van het dalend geboortecijfer tijdens de oor

logsjaren (1914-1918); 

- de grotere controle in de landen zelf. Velen werden verplicht 

een aantal jaren in eigen land te studeren; 
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- specifiek voor de Technische Scholen: een reactie tegen 

de overvloed van aanbod, de afschaffing van het vereen

voudigd toelatingsexamen voor vreemdelingen; de vermeer

dering van het aantal studiejaren; 

- volgens dit rapport is de vernederlandsing van de Tech

nische Scholen vanaf 1935-1936 niet de hoofdoorzaak, daar 

te Luik het aantal vreemdelingen eveneens daalde. 

Tenslotte achterhaalden we in welke studierichtingen de buiten

landse meisjesstudenten gelnteresseerd waren (zie: tabel 5cY. 

Meer dan een derde was er niet op uit een universitair diploma 

te behalen en verkoos als vrije studente een aantal cursussen 

te volgen. 

Voor de overigen stellen we ongeveer een evenredige verdeling 

over de diverse richtingen vast met misschien een lichte voor

keur voor de Toegepaste Wetenschappen (geneeskunde, farmacie, 

technische scholen) . 

In 1935 studeerde de laatste vrouwelijke buitenlandse ingenieur 

aan de R.U.G. af. (13) 

Besluit 

In vergelijking met het decennium v66r de vernederlandsing, dat 

gekenmerkt was door een sterke toena~e van het aantal buiten

landse meisjesstudenten, daalde hun aantal echter gestadig nà 

1930. 

Deze dalende tendens in de internationale uitstraling van de R.U.G 

gold zowel voor de vrouwelijke als voor de mannelijke studenten 

en aan de andere Belgische universiteiten was eenzelfde fenomeen 

vast te stellen. 
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NOTEN 

(1) We controleerden voor 100 personen waarvan we wel de 

geboorteplaats én het adres op het moment van inschrijving 

kenden en slechts in 6 gevallen verschilden deze twee van 

elkaar. 

(2) . Een dame beweerde dat de ouders in veel meer gevallen 

twijfelden hun dochter naar de universiteit te sturen als 

ze niet in een universiteitsstad woonden. Dat bracht im

mers in bepaalde gevallen met zich mee dat de studente op 

kot diende te gaan en in die periode was dat de regel niet; 

en het kostte ook veel meer. 

Gesprek met G. DE BOCK (Rechten 1940-1945) . 

(3) Annuaire statistique de la Belgique et de Congo-BeIge (1931), 

LXI, PP. 13-18. 

(4) De geografische rekruteringstendenzen werden in de jaren 

~60 en '70 doorkruist door de inplanting van nieuwe uni

versitaire instellingen in Vlaanderen. 

De universitaire expansiewet van 1965 bepaalde de oprich

ting van nieuwe rijksuniversitaire centra (o.a. te Antwer

pen) en maakte het de Leuvense universiteit mogelijk om uit 

te breiden (o.a. naar Kortrijk) . 

A. BONTE, R.U.G. Profiel van een Vlaamse universiteit, 

pp. 15-~6. 

K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch 

onderwijs, pp. 159-160. 

(5) A. BONTE, Op. Cit., p. 16 

(6) Zoals we reeds aanstipten, was tot 1936 ( oprichting van 

de Dienst voor Hogeschoolstatistiek) het zeer mager gesteld 

met de aanwezigheid van statistisch materiaal in verband 

met de Vlaamse universiteiten. 
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(7) M. DE NEEF, Meisjesstudenten te Leuven tussen beide 

wereldoorlogen, onuitgegeven licentiaatsver

handeling, pp. 87-90 

(8) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930), pp. 63-65. 

E. SPERLING-LEVIN, Toespraak van Mevr. E. Sperling-Levin, 

in: Toespraken bij de opening van de tentoonstel

ling "De eerste generaties meisjesstudenten aan de 

R.U.G., pp. 13-20. 

E. STACHURSKI, Poolse studenten en navorsers aan de univer

siteit te Gent (1856-1980), in: Vlaams-Poolse 

tijdingen, pp. 121-130. 

(9) Deze gegevens vonden we in een door het rectoraat opgesteld 

mapje. 

(10) M. CAPELLE, Les jeunes filles à l'université de Liège et 

la carrière des diplomées, pp. 7 

(11) J. BOUCKAERT, G. SANDERS, L. COETSIER, Rijksuniversiteit 

Gent (1817-1967), p. 47 

(12) P. FREDERICQ, De ontvolking der Technische Scholen van de 

Rijksuniversiteit te Gent. In hoever is de vervlaam

sing er verantwoordelijk voor? 

(13) 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent 

(1835-1985), p. 308 
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HOOFDSTUK V: De universitair gediplomeerden in het beroepsleven 

De meeste meisjes zullen, ook in die periode, universitaire 

studies aangevat hebben met de bedoeling deze met vrucht te 

beëindigen. Heel wat onder hen zijn daar trouwens in geslaagd 

(zie hoger) . 

Wij vroegen ons bijgev.olg af of deze vrouwen hun diploma be

schouwden als een mooi souvenir of als het gezien werd als een 

springplank tot een beroeps loopbaan? 

Het beroep waartoe hun universitair diploma leidde, was een 

belangrijke factor in de keuze van de studierichting. Immers, 

niet alle beroepen werden even geschikt geacht voor een vrouw: 

haar job mocht geen gevaar opleveren voor de aansluiting 

met haar natuurlijke taak als moeder. Zelfs voor de ongehuwde 

dames waren carrières die de vrouwelijke aard loochenden, nog 

lange tijd uit den boze. 

Een onderwijzersloopbaan bleek dus als beroepskeuze, alles wel 

beschouwd, het best geschikt voor een meisje daar dit volledig 

in harmonie was met de talenten die men haar toeschreef als op

voedster. Om die redenen stonden geen wettelijke bepalingen hen 

in de weg om toegelaten te worden tot onderwijsfuncties (in tegen

stelling tot de vrije beroepen en de overheidsdiensten). (1) 

vrouwelijke sollicitanten voor een job als lerares aan een mid

delbare meisjesschool hadden over het algemeen niet af te rekenen 

met enige remmende factoren. 

Vooral door de snelle uitbreiding van het hoger middelbaar meis

jesonderricht in de jaren '20 kregen zij ruime tewerkstellings

aanbiedingen {sommige gaven reeds in het laatste jaar aan de uni

versiteit enige uren les!). (2) 

De stijgende werkloosheid onder de intellectuelen als gevolg van 

de economische crisis in de jaren '30 scheen hun kansen niet ne

gatief te hebben beïnvloed. Uit een rapport opgesteld door de 

'Commissie voor het onderzoek aangaande de overbevolking der uni

versiteiten en de werkloosheid der intellectuelen' bleek dat de 
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mannelijke leerkrachten heel wat zwaarder getroffen werden: door 

hun kleine aantal stonden de vrouwen in een steviger positie. (3) 

De feminisatie van het licentiatencorps was dus in deze periode 

volop aan de gang. 

Een minimum aantal vrouwelijke gediplomeerden opteerde voor een 

onzekere carrière in het universitair onderwijs, maar de weinigen 

die dan toch de weg van het wetenschappelijk onderzoek zijn in

geslagen, hadden het vaak lastiger dan hun mannelijke collega's 

om promotie te maken en kampten met heel wat meer tegenkantingen. 

(4) Een typerend voorbeeld aan de R.U.G.: na het beëindigen van 

haar studies aan de Hogere School voor Handels- en Economische 

Wetenschappen in 1939, diende M. Terryn eerst een paar jaar als 

leerling-assistente te werken, een onderbetaalde functie, alvo

rens ze tot assistente benoemd werd. Haar mannelijke collega's 

dienden deze 'leerschool' practisch nooit te doorlopen. (5) 

De vrije beroepen bleven zeer lang het exclusieve terrein van de 

man. De medische sector werd het eerst opengesteld voor vrouwen 

(gedeeltelijk in 1890), voornamelijk omdat het zorgende element, 

verbonden aan deze beroepen, een typerende karaktertrek was bij 

hen: dit beroep sloot aan bij de traditionele rolopvatting. (6) 

Apotheker, eerder dan arts, was een beroep waar de vrouw vlug ge

assimileerd werd: de accuraatheid, hun ordelijke natuur en vrien

delijkheid maakten van hen toegewijde beroepsmensen die het ver

trouwen van de medische wereld en het publiek voor zich wisten 

te winnen. (7) De afgestudeerde farmaciennes ondervonden zeer wei

nig problemen in de uitoefening van hun beroep. Eén dame beweerde 

dat er op het platteland, waar ze een paar maal optrad als gérante, 

er in de jaren veertig toch nog een lichte terughoudendheid aan

wezig was. (8) 

Uit getuigenissen bleek dat de achterdochtige houding ten aanzien 

van vrouwelijke artsen zeker nog levendig bleef tot na de Tweede 

l~ereldoorlog. In 1939 zag een afgestudeerd meisje in de genees-, 

heel- en verloskunde zich verplicht in een kliniek te gaan werken 

omdat ze niet in de mogelijkheid verkeerde een privé-praktijk op 

te bouwen: de patiënten namen haar niet ernstig! (9) 
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Dat was trouwens een veel gekozen oplossing door vrouwelijke 

dokters. Meestal specialiseerden ze zich om in een instelling 

te kunnen werken en zo een regelmatiger leven te leiden dan een 

praktizerende huisarts. (10) Gehuwde vrouwelijke huisartsen waren 

uiterst zeldzaam en zeer moeilijk aanvaard v66r w.o. 11: 

"Een gehuwde vrouw kan naar mijn mening, enkel 

praktijk uitoefenen zo haar man dokter is, in dat 

geval moet zij in haar huishoudelijke taak en 

haar geneeskundig werk evenwicht brengen, dat zij 

voor haar man toch hoofdzakelijk 'vrouw' is en 

geen 'collega' of nog erger 'concurrente'." (11) 

De juridische wereld bleef het langst gesloten voor "vrouwen. 

Pas in 1922 legde de eerste vrouwelijke advocaat haar eed af in 

België. (12) Nadien steeg de belangstelling voor dit beroep van

wege meisjes zienderogen. Heel wat onder hen ondervonden echter 

relatief veel problemen om een privé-praktijk uit te bouwen. (13) 

Helemaal moeilijk werd het wanneer vrouwen postuleerden bij de 

magistratuur. (14) 

Met zeer veel enthousiasme verhaalden de gelnterviewde advocates 

hun wedervaren: één onder hen, L. Sevens, was de eerste vrouwelijke 

magistrate te Gent. Zij besefte zeer goed dat de enige reden 

waarom ze benoemd werd, aan de rechtbank van koophandel, een poli

tieke propagandastunt was. (15) 

G. Moulin zag zich verplicht om het beroep van advocaat va~rwel 

te zeggen en te solliciteren naar een job in het onderwijs. (16) 

Eensgezind waren zij van mening dat een vrouw relatief goéd_aan

vaard werd in de juridische wereld op voorwaarde dat ze niet ambi

tieus waren, want dan gingen alle poorten dicht. 

Een relatief groot aantal meisjes behaalde een einddiploma aan de 

R.U.G. in de periode 1930-1945. Velen onder hen hadden wel degelijk 

de bedoeling om hun diploma waar te maken en bijgevolg een job te 

zoeken of zich ergens te vestigen als advocaat, apotheker ... 
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Het grote aantal meisjes dat een aggregaatsdiploma behaalde, wees 

in de richting van een grote georiënteerdheid van vrouwelijke stu

denten naar een onderwijsloopbaan. Zij hadden het relatief ge

makkelijk om benoemd te worden. 

Vrouwen die een vrij beroep uitoefenden, ondervonden meer moei

lijkheden, daar hun functie een zekere uiting van progresslsme 

en zelfstandigheid inhield: attitudes die in de jaren dertig en 

veertig nog weinig geappreciëerd werden bij vrouwen. 

volgens de mondelinge bronnen waren er wel heel wat vrouwen die, 

éénmaal gehuwd, hun carrière stopzetten om zich te wijden aan 

echtgenoot en kinderen. 
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(1) P. DEWIT, Het beroep van lerares in het middelbaar onder

wijs, in: Vorming aan de universiteit, p. 73-86 

M. H. GERONDAL, Le sort de l'enseignante, Ie recyclage de 

la femme universitaire, in: BFDU, 1967, 2, pp. 25-27 

G. CYFER-DIDERICH, Les jeunes diplomêes et les carrières, 

in: BDFU, 1966, 1, pp. 3-28 

(2) Gesprek met D. CAREEL (H.I.L.O 1939-1945) en S. DESMET 

(Germaanse 1940-1944) 

(3) Algemeen verslag van de Commissie voor het onderzoek aangaan

de de overbevolking der universiteiten en de werk

loosheid der 1ntellektuelen, pp. 4-15 

(4) Pas in 1934 werd de eerste vrouwelijke docente benoemd aan 

de Vrije Universiteit van Brussel. 

G. CYFER-DIDERICH, Les femmes dans l'enseignement en Belgique, 

problêmes gênêraux: enseignernent primaire, moyen, 

supêrier, pp. 30-32 

M. VAN PER AUWERA, Wetenschappelijke loopbaan aan de univer

siteit: niet zonder problemen voor vrouwen?, 

pp. 205-217 

(5) Gesprek met~. TERRYN (H.S.H.E.W. 1935-1939) 

(6) F. DAELS, De Vrouw in de Nieuwe Tijden, pp. 32-33 

G. CYFER-PIDERICH, Les femmes ... , in: FBDU, 1966,1, 

pp. 11-10 

(7) T. RENKIN, De vrouw in het beroep van apotheker, in: Vorming 

aan de universiteit, pp. 65-71 

G. CYFER-DIDERICH, Op. Cit., pp. 13-14 



172 . 

(8) Gesprek met H. GILLIS (Farmacie 1939-1944) 

(9) Gesprek met F. GOOSSENS (Geneeskunde 1932-1939) 

(10) G. CYFER-DIDERICH, Op. Cito , pp. 11-13 

A. HAUWEL, La fenune médecin, in: BFDU, 1946, pp. 25-43 

H. MATTHIJS-COLLE, De vrouw in de 2enee'skunde, in: BFDU, 

1955, pp. 65-81 

(11) o. GROMHEN-PATERNOSTER, De vrouw in het beroep va.n dokter, 

in: Vorming aan de universiteit, pp. 100 

(12) D. DE BUEGER-VAN LIERDE, A l'origine du mouvement féministe 

en Belgique: l'affaire Popelin, in~BTFG, 1972, 

pp. 1128-1137 

(13) G. CYFER-DIDERICH, Op. Cit., pp. 8-11 

J. STOPPIE, De vrouw in het beroep van advoka'at, in: 

Voming aan de universiteit, pp. 87-94 

Les avocats des Barreaux d' Anve'rs et de Gand, in: 'Femme , 

1933, p. 10 

(14) G. CYFER-DIDERICH, Op. Cit., p. 9 

(15) Gesprek met L. SEVENS (Rechten 1931-1936) 

(16) Gesprek met L. MOULIN (Rechten 1936-1940) 



173. 

BESLUIT DEEL I 

In 1945-46 maakten vrouwen nog steeds een kleine minderheid 

uit aan de universiteit v~n Gent: amper 11,5 % • 

In vergelijking echter met vijftien jaar vroeger (1930-1931) 

was een relatief sterke stijging opgetreden in hun aanwezigheid: 

in 1930-31 maakten zij 4,4 % uit. 

Deze meisjes kozen hoofdzakelijk voor literaire richtingen, 

maar het was de farmacie die in absolute cijfers het grootst 

aantal vrouwen kon aantrekken. 

De helft van de vrouwelijke studenten behaalden hun einddiplo~a. 

Om deze vrouwen te profileren, achterhaalden we hun geografische 

en sociale afkomst en hun vooropleiding. 

De helft van de meisjesstudenten was afkomstig uit Oost-Vlaan

der~n en twee derde woonde in een stedelijk milieu. Het over

grote deel (65,5 %) stamde uit een middenklasse, waarvan heel 

wat hun middelbare studies aan een atheneum hadden gelopen. 

Ziehier in een notedop het beeld van de vrouwelijke studenten 

aan de R.U.G. in de periode 1930-1945. 
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DEEL II: 

BEELD VAN DE GENTSE MEISJESSTUDENTEN (1930-1945). 
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Inleiding 

Een onderwerp als 'meisjesstudenten' is uitstekend geschikt 

om niet uitsluitend kwantitatief benaderd te worden. 

Vooral uit de contacten met enkele van de afgestudeerde vrouwen 

uit de periode 1930-1945 groeide het concept om bepaalde as

pecten, die niet genoeg via cijfers tot hun recht kwamen, wat 

nader toe te lichten. 

De bedoeling is vooral om een aantal sfeerschetsende beelden 

te presenteren en de voeling met de reële zijde van dit leven

dige onderwerp niet door het kwantitatieve te laten overweldi

gen (de vrouw achter de cijfers) . 

Eerst besteden we even aandacht aan de motivatie van deze vrou

wen om te gaan studeren in een periode waarin dat nog aller

minst een gewoonte was. 

Daarna vragen we ons af hoe de jongensstudenten hun vrouwelijke 

collega's benaderden. En welke de houding van de professoren 

ten aanzien van hun vrouwelijke toehoorsters was. 

In hoofdstuk 111 beschouwen we de meisjes als leden van de to

tale studentengemeenschap en proberen we te achterhalen hoe 

goed zij er zich thuisvoelen door drie typische aspecten van 

het universitaire wereldje de verenigingen, de uitgaansmoge

lijkheden en het kotleven) eens nader te bekijken en daarin de 

positie van het vrouwelijke deel van de studentenpopulatie 

te bepalen. 

Tenslotte behandelen we twee kernproblemen van de periode 1930-

45, nl. de vernederlandsing van de R.U.G. in 1930 en de univer

siteit tijdens de bezetting (1940-1944) in functie van de vrou

welijke houding in deze beide aangelegenheden. 

Twee zaken van bovengenoemde lijst behandelen we relatief uitge

breid, nl. de meisjes in de diverse studentenkringen en hun 

houding tijdens de oorlog, omdat we over beide onderwerpen ar

chiefmateriaal tot onze beschikking hadden en ook omdat het om 

zeer interessante materie gaat. 
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HOOFDSTUK I: De motivatie van de meisjes om te studeren 

Uit het vorig deel leren we dat milieufactoren een zeer belang

rijke rol speelden in het feit of een vrouw al dan niet ging 

studeren. 

Wie beantwoordde aan het profiel, in het eerste deel geschetst, 

maakte sowieso veel meer kans om na de retorica naar de uni

versiteit te gaan. Deze milieufactoren stonden compleet los 

van enige aan- of afwezigheid van de motivatie om te gaan stu

deren. 

Via de gesprekken die wij hadden met enkele afgestudeerde dames 

uit die periode, konden wij echter toch een aantal elementen 

afzonderen die een rol gespeeld hebben in hun beslissing. 

Uit de sociale afkomst van de meisjesstudenten bleek heel duide

lijk dat het de midden- en hogere klasse waren die gevoeliger 

bleken om hun dochters naar de universiteit te sturen. Naast 

het financiële aspect kwam bij velen evenwel de factor 'stimu

lans van hun vader' naar voren. Zij beweerden dat er bij hun va

der een bepaalde progressieve ingesteldheid aanwezig was, die 

veel te maken had met zijn intellectuele vorming, om zijn dochter 

te stimuleren verder te studeren. 

Bij een aantal, vooral onderwijzers en bedienden, wou de vader 

dat zijn dochter iets meer bereikte dan hijzelf. 

Een zeer belangrijke factor waren de resultaten op de middel

bare school. Sommigen mochten enkel verder studeren omdat ze in 

het laatste jaar bij de besten van de klas waren. In die periode 

was het nog zeker niet de gewoonte dat men eens ging 'proberen'. 
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studeren werd beschouwd als een sociaal voorrecht voor meer

begaafden. 

Voorzichtig schoven wij in de interviews naar voren of de 

motivatie soms niet te zoeken was in de richting van 'het zoeken 

van een man' . 

Dit werd door allen ten stelligste ontkend. We moeten hier wel 

opmerken dat wij, op één uitzondering na, gediplomeerde vrouwen 

hebben ondervraagd. Dit betekent dat deze meisjes hun studies 

ernstig opgevat hebben. 

Een aantal dames merkten op dat zij medestudentes gekend had

den die wel met dergelijke intenties universiteit liepen, maar 

meestal slaagden deze meisjes niet of in het andere geval ble

ven ze eindeloos studeren. 

Ze bevestigden dat de buitenwereld en de jongensstudenten vaak 

met de idee rondliepen dat vrouwen enkel studeerden om een man 

te zoeken. Dit vonden we o.a. in een studententijdschrift uit 

die periode: 

"précisant son point de vue, Herman affirme 

ne voir dans la pratique des études universi

taires par les jeunes filles, qu'une manière 

d'assurance contre un célibat toujours possible". (1) 

Doch alle geinterviewde dames waren het erover eens dat het 

grootste deel van de vrouwelijke studenten zeer ernstig waren, 

uiterst zelden contact zochten met de jongens en daarenboven 

streng gecontroleerd werden door hun ouders op dat vlak: studies 

stopzetten voor een man zou door vele ouders als een economisch 

verlies beschouwd worden. 

Wij dachten dat het interessant zou zijn om eens te peilen in 

welke mate het feministisch ideeëngoed bij deze vrouwen hun mo

tivatie kracht bij zette. Tenslotte waren ze uitzonderingen en 

leefden er heel wat opvattingen in de maatschappij die ~tuderen

de vrouwen niet zo gunstig gezind waren (zie: inleidend hoofd

stuk) . 
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Geen enkele vrouw echter beweerde dat het feministische ele

ment een bepalende factor vormde. Zij voelden zich in elk ge

val geen baanbreeksters en werden in hun omgeving evenmin zo 

benaderd. Aan de universiteit werd nooit over feministische 

onderwerpen gesproken. (Een dame beweerde dat het woord toen 

nog niet uitgevonden was) . 

Voor sommigen was het wel de bedoeling, reeds voor zij begonnen 

aan hun studies, een diploma te behalen en te gaan werken of 

zich te vestigen. 

Deze vrouwen beweerden, vooral de drie advocates en de beide 

dames professoren dat ze in hun loopbaan en hun pogingen om 

een carrière op te bouwen heel wat negatieve reacties onder

vonden hebben. Op professioneel vlak, dus nà hun studies, voel

den ze zich wel degelijk baanbreeksters en zijn feministische 

ideeën gegroeid. 

5. Besluit 

Samenvattend kunnen we stellen dat vooral het ouderlijk milieu 

en de idee dat voortstuderen een sociaal voorrecht voor intel

ligente kinderen was, een rol gespeeld hebben in de motivatie 

van de vrouwen om, in de vooroorlogse periode, te gaan studeren. 

Een evolutie was wel merkbaar bij meisjes die in het begin van 

de jaren dertig studeerden in vergelijking met diegenen naar het 

einde toe of tijdens de oorlog. Voor deze laatsten was het name

lijk al veel evidenter dat meisjes naar de universiteit gingen, 

de doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de hogeschool 

was in grote mate toegenomen. Daardoor speelden aanvullende fac~ 

toren een miniemere ~ol dan in de jaren '20 en '30. 
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NOOT 

(1) L'université est-elle à l'usage des jeunes filles, in: 

L'Appêl, XXI, 5, 1930, p. 5 
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HOOFDSTUK 11: De houding van de jongensstudenten en de profes 

soren. 

Enerzijds uit de interviews en anderzijds uit het doornemen 

van enkele studententijdschriften konden wij ons een beeld 

vormen van de houding van de mannelijke studenten ten aanzien 

van hun vrouwelijke collega's. 

De houding van de professoren was alleen af te leiden uit de op

merkingen gemaakt door de dames. 

Het toenemend aantal meisjes dat naar de ~.U.G. ging studeren, 

was in ieder geval het mannelijke deel van de studenten niet 

ontgaan. In de tijdschriften gaven ze, meestal op een humoris

tische manier, uiting aan hun meningen en gevoelens ten aanzien 

van de meisjesstudenten. 

Er waren twee verschillende tendenzen te onderscheiden in d e 

houding van de jongens. 

Een eerste was de complete idealisering. De meisjes werden op 

een voetstuk geplaatst en allerlei romantische ontboezemingen 

waren niet uit de lucht. 

Vooral doordat menselijke contacten in deze periode heel wat 

vormelijker verliepen, gaf dat gemakkelijk aanleiding tot ge

heime bewondering: 

"Een en ander stuurt ons per spoedbestel

ling het volgende verlokkend Meibeeld van een 

studentin, die in 't studentenhuis nestelt en 

wier hart bijna veroverd heeft: 

En uw blauw oog - 0 meisje schoon 

weerkaatst de zuivere hemelskroon 

en uw golvend krullend' haren 

deinen zachtjes als de baren." (1) 

Blijkbaar waren het vooral de ouderejaars die erop uit waren de 

'schachtinnekes' in te pikken: 



"Er werd heftig, luid en in snel tempo 

gespeecht over het schandige optreden der 

oudere-jaars, die met een stukje kaas de 

schachten in de val poogden te lokken om 

hen uit de armen van de eeuwige studenten

Eugenie te ontrukken ( ... 1 

( ... 1 Ook de studentinnen moogt ge niet 

betrouwen, ... en gij hebt kans uw liefje 

door een oudere broer te zien wegschaken."(21 
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Volgens S. Devloo, de enige mannelijke student die wij inter

viewden, kozen de ouderejaars de koketste meisjes uit. 

Maar sommige jongens hielden er een minder idealiserende mening 

op na in verband met studerende meisjes. Volgend stukje spreekt 

voor zichzelf: 

"Een andere kategorie dat zijn de studentinnen. 

Dit onderwerp is uiterst moeilijk te behandelen, 

want als men de waarheid zegt dan riskeert men 

een hoop lieftalligheden naar den kop te kr i jgen 

en daarom wil ik dat onderwerp slechts even met 

de toppen der vingeren aanraken. 

De studentinnen komen gewoonlijk naar Gent, 

gedrongen door Freudisme, om de studenten van de 

studie af te houden. Eén ding hebben ze gemeen: 

ze gebaren dat ze de studenten tot in de puntjes 

kennen, dat ze niet te bedotten zijn, en ze toonen 

zich zoo zelfstandig en ongenaakbaar mogelijk, maar 

ze zoeken zelf de studenten op om hun dat te laten 

zien. Ze kijken dikwijls een beetje Greta Garbo

achtig en trachten den indruk te wekken dat hun 

zieltje in onbestemde blauwe verten zweeft. 

Ze trachten zooveel mogelijk jongensmanieren aan te 

nemen en schijnen niet te weten dat voor een meis

je juist haar meisjesachtigheid haar grootste be

koorlijkheid is. 

Een andermaal zullen wij die raadselachtige wezens 

eens meer van nabij beschouwen: er zijn precies 

ook wel goei kanten aan, hoor!" (3) 
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Het beeld van de studente die door haar 'leergierigheid' 

haar vrouwelijke charmes verliest, lezen we eveneens in vol

gend gedichtje; 

"De Moderne Studentin 

Z'heeft niets van de vrouw dan rok en het~lijf 

In plaats van een hoed draagt ze een soort schijf 

In plaats van een handzakje een 'cours de chemie' 

In plaats van een boezem, wat ... philosoph.ie. " ( 4) 

De heer Devloo bevestigde bovenstaande visie door op te merken 

dat studerende meisjes iets te veel verstand en iets te wei

nig hart bezaten, terwij I dat laatste precies de charme 'y,an een 

vrouw uitmaakt. Blijkbaar waren de, jongens ook beInvloed door 

bepaalde in de maatschappij levende opvattingen over studerende 

vrouwen {zie hoger) . 

De vrouwen beweerden dat de omgang tussen jongens en -meisjes

studenten in de jaren '30 relatief afstandelijk maar zeer be

leefd en vriendelijk verliep. Meisjes werden wel eens gepest, 

vooral als er eentje te laat kwam of tijdens de praktijklessen 

in de richtingen geneeskunde, farmacie ... maar niets was kwaad 

bedoeld. 

In de oorlogsjaren vervaagden bepaalde barrières door de omstan

digheden: de contacten verliepen vlotter en gemengde Vrienden

g.rQepen werden vlugger gevormd. Ook doord.at een aantal vrouwen 

op een gemengde middelbare school gezeten hadden, benade.rden zij 

de jongensstudenten aan de universiteit met minder terugh.oudend

heid. Alleen het apart plaats nemen van de meisjes op de voorste 

rijen in de auditoria was een gewoonte die W.O. II ove;dee:J;de. 

Volgens de meeste vrouwen benaderden de professoren de meisjes

studenten in de periode 1930-1945 niet op een andere manier dan 

de jongens. 
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Alleen de oudere profs durfden wel eens de opmerking maken dat 

de meisjes beter thuis bleven om zich voor te bereiden op hun 

toekomstige taak van moeder, maar dat was meermaals als grap 

bedoeld. Een aantal vrouwen maakten de opmerking dat je als 

meisje precies betere antwoorden moest geven dan jongens om niet 

te moeten horen' 't is weer 'een meisje'. Studentes moesten 

meer bewijzen voor hetzelfde resultaat en een vrouw die goede 

resultaten behaalde werd wantrouwig benaderd. (5) 

De professoren stonden er wel op dat de vrouwelijke studenten 

vooraan zaten. Een studente had het eens gewaagd om tussen de 

jongens plaats te nemen en een prof maakte de opmerking: 'we 

zullen de geitjes eens van de bokken scheiden'. Daar de stu

dente in kwestie 'De Bock' heette, verwekte dat algemene hila

riteit. 

Over het algemeen waren de professoren zeer voorkomend ten aan

zien van hun vrouwelijke toehoorsters. 

4. Besluit -------
De jongens benaderden de meisjesstudenten op twee manieren: 

idealiserend en skeptisch. Naarmate meer vrouwen aan de uni

versiteit gingen studeren, vervaagde de afstand en verdwenen 

bovenstaande houdingen: jongens en meisjes gingen kameraad

schappelijk met elkaar om. 

De houding van de professoren was vriendelijk en voorkomend. 

Sporadisch werd een spottende opmerking gemaakt. 

Ter afronding van dit hoofdstuk drukken we hier nog enkele 

regels van de hand van A. Berkhof die in zijn studententijd 

de meisjes in ieder geval opmerkte: 

"Meisjesstudenten zijn onmisbaar aan de universi

teit vooral omdat ze in de kursus voor het decora

tieve element zorgen. Zij zitten in hun kleurige 

toilet jes samen op de eerste banken, als een dub

bel rijtje bloemen tussen de professoren en de stu 

denten. Er zijn er van alle soorten: tere vergeet-
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mij-nietjes, ronde dikke dhalia's, precieuze 

blapke lelies, . en bloeiende lachende veldmade

liefjes ( •.. ) 

( .•• ) Ik beschouw meisjes als een zegen voor de 

universiteit. Zonder de meisjes zou het leven aan 

de universiteit dor en saai en oud zijn. Wat zou 

er geworden zijn van ons mannen, die door harde 

studie, uitbundig plezier en st.raatlawaai, dagelijks 

onze zeden zien verwildere.n, zo de meisjes in onze 

kringen geen element brachten van hoofse verfijning 

en elegante levenslust". (6) 
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NOTEN 

(1) Schachtenliefde, in: Den UyI, IV , 1931, 3, p. 51 

(2) Schachtenliefde, in : Den Uyl, IV, 1931, 3 , pp. 49-50 

(3) Conunilitones , 1n: De Katrol, I,. 1935, 1, p. 7 

(4) De Moderne Studentin, in: AULA, I, 1934, 7, p. 5 

(5) Gesprek met G. DE BOCK (Rechten 1940-1945) en M. T~RRYN 

(H.S.H.E.W. 1935-1939) 

(6) A. BERKHOF, De student gaë!.t voorbij . Nutteloze beschouwingen 

over nutt1~e dingen, pp. 103-107 
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HOOFDSTUK III: De integratie van de meisjesstudenten in de 

Gentse studentenwereld 

A. Het verenigingsleven 

Inleiding 

Het archief van het kabinet van de rector liet ons toe om de 

namen van de studenten te achterhalen die een functie uitoefen

den in de diverse verenigingen die aan en om de Gentse universi

teit 'floreerden'. 

Een functie uitoefenen in een bepaalde studentenkring wees, naar 

ons gevoel, toch op een vorm van integratie in het universitaire 

leven. Daarom leek het ons interessant om even aandacht te beste

den aan het aantal meisjes dat dergelijke taak op zich nam. 

Door het totaal andere karakter van de studentenverenigingen in 

de oorlogsperiode komen de activiteiten van de meisjesstudenten 

tijdens de jaren 1940-1945 verder in onze verhandeling uitvoe

riger aan bod. 

Elk academiejaar stuurden de studentenverenigingen hun statuten 

en de namen van de bestuursleden naar de dienst voor academische 

aangelegenheden. Zeer waarschijnlijk waren er echter verschillen

de kringen die nalieten deze formaliteit te vervullen. (1) 

Verder was het uiterst moeilijk om aanvullende gegevens omtrent 

het Gents studentenwereldje te achterhalen. Een repertorium van 

de bewaarde tijdschriften, uitgegeven door studenten, was er niet . 

Noch konden wij algemene ~Ierken vinden waar er over diverse orga

nisaties meer achtergrondinformatie te vinden zou zijn. (2) 

De studententijdschriften die zich in het archief van de R.U.G. 

bevonden, hebben wij voor de periode 1930-1945 doorgenomen. (3) 

Via de interviews konden wij sfeerschetsende informati.e verkrij

gen. 
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Het academiejaar 1932-1933 vormde een belangrijke cesuur, daar 

op 24 maart 1933 de bestaande 'Vlaamse Studentenclub' omgevormd 

werd tot het 'Gents Studenten Corps' (GSC) 

V6ór 1933 konden de studenten terecht in een vijftal soorten 

verenigingen. 

a. De politiek en ideologisch gelnspireerde kringen 

- 't Zal Wel Gaan (4) 

- Liberaal Vlaams Studenten Verbond (5) 

- Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond (6) 

- Verbond Vlaamse Socialistische Studenten (7) 

- Verdinaso, afdeling studenten (8) 

b. De Faculteitskringen 

In de jaren '20 ontstonden aan de Gentse Rijksuniversiteit 

verschillende faculteitskringen. (9) 

Enkele waren op een franstalige leest geschoeid. Ons bekend 

uit deze periode waren de: 

- Sigma Phi (farmaciestudenten) 

- Cercle de Chimie (opgericht in 1928) 

- Association des élèves ingénieurs de l'université de Gand 

Andere faculteiten hadden reeds een Vlaamse kring: 

- Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke Kring (opgericht 

in 1922) 

- Vlaamse Technische Kring (opgericht in 1922) 

- Vlaamse Economische Kring (opgericht op 16 november 1923) 

Na de totale vernederlandsing van de universiteit werd prac

tisch aan elke faculteit een 'Vlaamse kring opgericht. Vóór 

1933 fungeerden er reeds meerdere. De datum tussen haakjes 

verwijst naar de oprichting van de kring, voor zover die 

bekend is. (10) 

- Vlaams Rechtsgenootschap (23 december 1930) 

- Germania (11 maart 1931) 
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- Vlaamse Geschiedkundige Kring (26 november 1931) 

- Vereniging van studenten en oud-studenten van het Hoger 

Instituut voor Opvoedkunde (28 december 1931) 

- Pharmaceutische Kring (27 maart 1933) 

Wetenschappelijke Kring voor studenten in de Geneeskunde 

(1933) 

- Vereniging voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1933) 

- Kring Klassieke filologie (1933) 

c. De studentenclub 

De studentenclub groepeerde de verschillende regionale clubs. 

Een 400-tal studenten waren er lid van gedurende het acade

miejaar 1932-1933. Deze organisatie was er vooral op gericht 

de studenten te animeren en 'hielp bepaaldelijk voor den 

stoffelijken mensch'. (11) 

d. De studentenkringen die de buitenlandse studenten groepeerden. 

Door de zeer hoogstaande kwaliteit van het onderricht onder

wezen aan onze Alma Mater, kende deze tot ver buiten de Bel

gische grenzen grote uitstraling. Vooral de studies burger

lijk ingenieur trokken heel wat buitenlanders aan. Zij voel

den zich bij hun aankomst uiteraard wat onwennig en zochten 

elkaars gezelschap op. Dit· resulteerde in de oprichting van 

een ganse resem kringën. Het was evident dat deze een frans

talige titulatuur aanwendden: 

- Association des étudiants Bulgares à Gand 

- Association des étudiants Juifs à Gand 

- Association des étudiants Russes à Gand 

- Association des étudiants Chinois 

- Cercle des étudiants Polonais 

- Cercle des étudiants Romains 

- Cercle des étudiants Espanols-Américains 

- Groupement des étudiants Macédonais 

Met het wegblijven echter van de vreemde studenten vanaf het 

midden van de jaren dertig, verdwenen tevens deze talrijke 

kringen. Die van de Joodse en Russische studenten overleefden 

het langst. 
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e. De sociale hulp 

Op initiatief van Prof. Daels werd in 1931 deze vereniging 

opgericht. (12) Naar aanleiding van de nood die zich bij de 

Gentse arbeidersgezinnen hoe langer hoe scherper liet voelen, 

organizeerden vele studenten en studentes ophaalacties en 

huisbezoeken. De Sociale Hulp was een complete organisatie 

met een bestuur, een secretariaat en voorraadmagazijnen. (13) 

1.2 . Q~_9~~~~~_~~~~~~~~Q~E!~q~Q_~~_~~_2EE!~~~!Qq_~~Q_~~~_9ê~ 

il~~~:l~~Q) 

a . Het Gents Studenten Corps (verder als GSC) 

Kort na de volledige vernederlandsing van onze Alma Mater 

groeide onder de studenten het concept van een overkoepe

lende organisatie. Deze zou dan tot doel hebben de invloed 

van de studenten te vergroten om vooral de Vlaamse eisen 

kracht bij te zetten. 

Op 24 maart 1933 werd dus de bestaande Vlaamse Studenten

club omgevormd tot een corporatie van Vlaamse faculteits

kringen namelijk het Gents Studenten Corps (de studenten

club kwam alzo te vervallen). (14) 

Alle studenten, lid van hun faculteitskring werden automa

tisch lid van het GSC. 

De bedoelde kringen waren: de Vlaamse Technische Kring (VTK) , 

het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) , de Vlaamse Economische 

Kring (VEK) , Germania, de Vlaamse Geschiedkundige Kring (VGK) , 

de Vlaamse Landbouwkundige Kring (VLK) , de Vlaamse Kring voor 

Klassieke Filologie (VVK) (15), de Vlaamse ~armaceutische 

Kring (VPK). (16) 

In een publicatie van het GSC van 1937 waren reeds 15 kringen 

aangesloten. Zo moet bovenstaande reeks uitgebreid worden met: 

de Faculteitskring voor Natuurwetenschappen (FKN) , de Vlaamse 

Diergeneeskundige Kring (VDK) , de Vlaamse Wiskundige Kring 

(VWK) I de Vereniging voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

(VKO) en de studenten en oud-studenten in de Opvoedkunde. (17) 

De Sociale Hulp en de Vlaamse Studenten-Akademie resorteerden 

eveneens onder het GSC. (18) 
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Naast het 'Corps' bleven een aantal onafhankelijke organis

men functioneren. Een deel van deze studentenkringen beston

den reeds voor 1933, enkele werden in de periode 1933-1940 

opgericht. 

b. Politiek- en ideologisch geïnspireerde organisaties 

- 't Zal Wel Gaan 

- Liberaal Vlaams studenten Verbond 

- De Rode Studentenbond 

- Vereniging anti-fascistische studenten 

- Vlaams Nationaal Verbond afdeling studenten 

- Verdinaso afdeling studenten 

- Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (19) 

- Het St.-Thomasgenootschap (met afdeling spoorstudenten) (20) 

c. Het Senioren Konvent 

Dit konvent groepeerden de gewestelijke clubs zoals Antwerpen 

Boven, Limburgia, Sinjoria, Oudenaarde se klub, enz. (21) 

d. Gentse Universitaire Sportbond 

Bij hun inschrijving op de rol werden de studenten automatisch 

lid van deze sportbond. (22). 

e. De studentenkringen die de buitenlandse studenten groepeerden 

- Association des élèves Juifs 

- Association des élèves Russes 

- Nederlandse Universitaire Klub 

De eerste twee verdwenen van het toneel in het academiejaar 

1936-1937 terwijl de laatste, die de studenten afkomstig uit 

Nederland groepeerde, het levenslicht zag in 1934. (23) 

Het studentenleven gedurende de jaren 1940-1944 wordt uitvoerig 

in een volgend hoofdstuk behandeld. De aandacht gaat er vooral 
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naar de kringen met een ideologische kleur. Het aandeel van de 

meisjesstudenten in deze politieke organisaties wordt er dan ook 

in functie van de al of niet collaborerende activiteiten van deze 

meisjes gezien. 

Wat nu de faculteitskringen in deze periode betreft, zij resor

teerden onder een nieuwe overkoepelende organisatie, in het le

ven geroepen ter vervanging van het GSC. 

Na de inval van de Duitsers, nam het KVHV, het initiatief en in 

november 1940 kwamen de studenten tot een akkoord om van start 

te gaan met het nieuwe Gents Studenten Verbond (verder als GSV). 

De statuten bepaalden dat het GSV alle aspecten van het Gentse 

studentenleven zou regelen. 

Belangrijk was dat in november 1942 zes van de veertien facul

teitskringen hun activiteiten stopten. Dit gebeurde naar aanlei

ding van een uitvaardiging van de bezetter die bepaalde dat en

kel de kringen aangesloten bij het GSV erkend werden. Daar deze 

bepaling naar collaboratie ging ruiken, beslisten de Natuurweten

schappelijke Kring, Romania (die een onafhankelijke faculteits

kring geworden was), de Technische Kring, de Geschiedkundige 

Kring en het Rechtsgenootschap hun activiteiten op te schorten. 

Deze laatste twee ontdubbelden zich waarbij er telkens één zich 

aansloot bij het GSV (zie verder) . 

Kort na de oorlog kwam het normale studentenleven langzaam terug 

op gang. (24) 

Ook alle faculteitskringen hernamen min of meer hun activiteiten. 

Veel informatie was daarover echter niet voorhanden. (25) 

Nagaan hoeveel en welke functies meisjesstudenten uitoefenden 

in de diverse verenigingen, leek ons een zeer geschikte manier 

om te achterhalen in welke mate deze vrouwen geïntegreerd waren 

in het Gents studentenleven. 
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Een verantwoordelijkheid op zich nemen in een bepaalde o~gani

satie was en is nog steeds een vorm van engagement die een 'thui! 

horen' weerspiegelt. 

Waren de studentes in deze periode meisjes die uitsluitend de 

cursussen bijwoonden, vlijtig studeerden en prachtige resulta

ten behaalden (zoals meermaals beweerd werd in de gesprekken 

die wij met een aantal vrouwen hadden)? Of grepen zij soms wel 

degelijk de kans die hen werd geboden om het uitsluitend-cur

sussen-bijwonen te overstijgen en zich in te zetten in een orga

nisatie? 

Hiernavolgend schema vermeldt per academiejaar : de naam van de 

studente, de vereniging waarvan zij deel uitmaakte en tenslotte 

de functie die zij uitoefende in het bestuur van die kring. 

Naam Vereniging Functie 

'30-'31. / / / 

'31-'32 Van Seyrnortier H. stud. en oud-stud. lid raad 
H.LO. 

Gabriël G. Vlaams Econ. Kring secretaresse 

De Beuckelaere A. Sociale Hulp schrijfster 

Van Der Donckt H. 't Zal Wel Gaan ondervoorzit-
ster 

Herremans S. Germania voorzi tster 

Van Slycke G. Gerrnania penningmeestere: 

'32-'33 Van Loo Y. Germania penningmeestere: 

'33-'34 Aernouts M. Germania penningmeestere: 

Van Der Donckt H. 't Zal Wel Gaan ondervoorzit-
ster 



Schnirelman R. 

'34-'35 Drost 1. 

Van De Weerd 

Carre N. 

Hendrickx L. 

'35-'36 De Beuckelaere A. 

Van Boeckel J. 

De Backer M.A. 

Bakker N. 

De Beuckelaere A. 

De Beuckelaere A. 

Hendrickx L. 

De Beuckelaere A. 

Hendrickx L. 

'36-'37 Deldycke G. 

De Beuckelaere A. 

Deldycke G. 

Dael E . 

De Beuckelaere A. 

Association des 
étudiants Juifs 

Vereniging Kunstgesch. 
en Oudheidkunde 

Kring Klassieke 

Liberaal Vlaams 
dentenverbond 

't Zal Wel Gaan 

Vlaams Rechtsge
nootschap 

Fil. 

Stu-
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? 

ondervoorzit-
ster 

? 

hulpsecreta-
resse 

ondervoorzit-
ster 

secretaresse 

Germania penningmees-
teres 

Studenten Academie secretaresse 

Nederlandse Universi- lid raad 
taire club 

Sociale Hulp secretaresse 

AULA (orgaan GSC) opstelraad 

AULA (orgaan GSC) opstelraad 

Dietsch Studenten- secretaresse 
verbond 

't Zal Wel Gaan ondervoorzit-

Corps senaat Farmaceu
tische Kring 

Corps senaat Rechtsge
nootschap 

ster 

/ 

/ 

Vlaamse Farmaceutische voorzitster 
Kring 

Vlaamse Natuurweten
schappelijke Kring 

Vlaamse Rechtskundi
ge Kring 

2de secreta
resse 

voorzitster 
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Hendrickx L. 

We1vaert D. 

Vertessen I. 

Laveyt J. 

Terryn M. 

Van Boeckel J. 

De Backer M. 

Devleeschouwer H. 

De Beuckelaere A. 

Carre N. 

'37-'38 De Groodt H. 

De Groodt H. 

Van Oye M. 

Dalzotto H. 

Terryn M. 

Poma J. 

De Groodt H. 

Vanden Broucke A. 

De Bondt J. 

Vlaamse Geschied
kundige Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Vlaamse Econo
mische Kring 

Germania 

Vlaamse Studenten 
Academie 

Vlaamse Studenten 
Academie 

Sociale Hulp 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

GSC (overkoepelende 
bestuulrraad) 

AULA (orgaan GSC) 

Vlaamse Rechtskun-
dige Kring 

Vlaamse Technische 
Kring 

Vlaamse Economische 
Kring 

Vlaamse Natuurweten-
schappelijke Kring 

Vlaamse Geschied-
kundige Kring 

Kunstgeschiedenis 
en Oudheidkundige K. 

Kunstgeschiedenis 
en Oudheidskundige K. 

ondervoorzit
ster 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

schrijfster 

hulpsecreta
resse 

bibliotheca-
resse 

opstelraad 

secretaresse 

2de secreta-
resse 

penningmees-
teres 

secretaresse 

ondervoorzit-
ster 

schrijfster 

raadslid 



Van Roy L. 

Aernouts M. 

Van De Waal P. 

Mevr. Demeestere 

Bakker N. 

Metselaar J. 

Vertes sen I. 

'38-'39 Van Qye M. 

Aernouts M. 

De Bondt J. 

Dael E. 

Dalzotto H. 

Van De Waal N. 

Nolf L. 

De Mol E. 

'39-'40 De Groodt H. 

De Bondt J. 

Van Roy J. 

Aernouts M. 

Vlaamse Klassieke 
Kring 

Germania 

Sociale Hulp 

GUSB- lichamelijke 
opvoeding Dames 

Nederlandse Univer
sitaire Club 

Nederlandse Univer
sitaire Club 

't Zal Wel Gaan 

Vlaams Rechtsgenoot
schap 

Germania 

Kring voor Kunstge
schiedenis en Oudh. 

Farmaceutische Kring 

Vlaamse Technische 
Kring 

Sociale Hulp 

't Zal Wel Gaan 

't Zal Wel Gaan 

Vlaamse Geschied
kundige Kring 

Kring voor Kunstge
schiedenis en Oudh. 

Kring voor Klassieke 
en Romaanse filologie 

Germania 
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raadslid 

penningmees
teres 

schrijfster 

sportleidster 

voorzitster 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

penningmees
teres 

penningmees
teres 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

2de secreta-_ 
resse 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

penningmees
teres 

penningmees
teres 
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Vermeulen e. 

Verkein L. 

Snissaert J. 

. Courtens J. 

Van De Weerdt P . 

Vermeulen e. 

'40-'41 Mevr. Haequart 

Vandeput E. 

'41-'42 Destanberg G. 

Vangheluwe N. 

'42-'43 Van Bergen E. 

Claeys J. 

Prils K. 

'43-'44 I 

'44-'45 stacino eh. 

De Moor J. 

't Zal Wel Gaan 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

Liberaal Vlaams 
Studentenverbond 

Jeugdfront Alge
mene Katholieke stu
dentenverenigingen 

Jeugdfront Alge
mene Katholieke Stu
dentenverenigingen 

Vlaamse Economische 
Kring 

Rechtsgenootschap 

Geschiedkundige 
Kring 

Klassieke Kring 

Klassieke Kring 

Wis- en Natuurkun
dige Kring 

Farmaceutische Kring 

Kring voor Natuurwe
tenschappen 

I 

Romania 

Roma.nia 

ondervoorzit
s t er 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

1 s t e secreta
r e sse 

2de secret a
resse 

penningmees
teres 

ondervoorzit
ster 

secretaresse 

schrijfster 

penningmees
teres 

secretaresse 

ondervoorzit
ster 

schrijfster 

I 

? 

verantwoordel. 
toneel, radio, 
kunst 
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2.3. E:::~!~~:!:!~ 

Tot halfweg de jaren dertig was het nog zeer zwak gesteld 

met de vrouwelijke aanwezigheid in het bestuur van de diverse 

studentenverenigingen 0. Vanaf het academiejaar 1935-36 evenwel 

zien we een aanzienlijke stijging en in 1937-38 werd een toppunt 

bereikt. Daarna waren er opnieuw minder meisjes aanwezig, met in 

de oorlogsjaren een echt dieptepunt. Hier moeten we wel zeer 

voorzichtig zijn daar we voor de periode 1940-45 niet voor elke 

kring de namen van de bestuursleden konden achterhalen en om

dat in deze periode een aantal politieke kringen hun werking 

dienden te staken. Ook diverse faculteitskringen hielden ermee 

op nà 1942 (zie hoger). 

Het aandeel van de vrouwelijke studenten in de diverse collabora

tiekringen wordt verder in deze verhandeling besproken. 

Het is natuurlijk zeer moeilijk om voor deze beweging een slui

tende verklaring naar voren te schuiven. Waarschijnlijk zal het 

toeval gedeeltelijk een rol gespeeld hebben. Ook de aanwezig

heid van bepaalde actieve meisjesstudenten die een aantal func

ties cumuleerden of enkele jaren na elkaar zich inzetten in één 

of andere kring, is van belang. (26) 

Het dient wel opgemerkt te worden dat in de jaren dertig veel 

meisjes zeer streng werden opgevoed. Waarschijnlijk waren er dus 

een aantal onder hen die zich wel wilden engageren maar aan wie 

het door hun vader ten strengste verboden werd zich in te laten 

met dergelijke activiteiten. Hier waren de interviews zeer ver

helderend: de controle van thuis was bij sommigen uitzonderlijk 

groot. Zij werden voortdurend in de gaten gehouden of ze niet 

al te losjes met mannelijke medestudenten omgingen. Voor bepaal

de vaders waren studentenverenigingen haarden van losbandigheid 

die door hun dochters best gemeden werden. 

Toch is de evolutie duidelijk: van weinig meisjesstudenten in 

het bestuur van studentenkringen in het begin van de jaren '30, 

naar heel wat meer op het einde van de jaren '30. Dus zal een 

o. zie grafiek 1 en 2 
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geleidelijke mentaliteitsverandering ongetwijfeld een rol ge

speeld hebben. 

Als men het soort kringen selecteert die succes kenden bij de 

meisjesstudenten dan is er een duidelijk overwicht van de facul

teitskringen te merken (zie grafiek 3). Germania en de Vlaamse 

Klassieke Kring hadden practisch ieder academiejaar een studente 

in hun bestuur. 

Het feit dat in deze richtingen een groot aantal meisjes stu

deerden, zal daar wel een gedeeltelijke verklaring voor zijn. 

Ook de farmacie was echter een druk gefrequenteerde richting 

door vrouwen en slechts gedurende drie academiejaren namen meis

jesstudenten een functie in het bestuur van de Vlaamse Farmaceu

tische Kring waar. 

Een politieke desinteresse zal wel niet vreemd geweest zijn aan 

dit aanzienlijke overwicht van de faculteitskringen. Deze kringen 

hielden zich vooral met culturele aangelegenheden bezig. Een ter

rein waar vrouwen zich traditioneel beter thuis voel(d)en dan op 

het politieke actieveld. 

De ideologisch gekleurde kringen die wel meisjes in het bestuur 

hadden waren deze van vrijzinnige en liberale strekking; namelijk: 

't Zal Wel Gaan en het LiberaalYlaams Studenten Verbond. 't Zal 

Wel Gaan was zelfs een van de verenigingen die ongeveer elk aca

demiejaar een studente in het bestuur van hun kring kon verwelko

men. Hoogstwaarschijnlijk studeerden aan de Gentse universiteit 

een groot aantal meisjes van vrijzinnige huize. Het sterke over

wicht van de meisjesstudenten die hun middelbare studies aan 

een atheneum liepen (zie hoger) is daar een aanwijzing voor. (27) 

Vrouwelijke aanwezigheid in het bestuur van een vereniging met 

een andere politieke kleur was uitzonderlijk. 

Enkel de liefdadigheidsorganisatie 'Sociale Hulp' kon eveneens 

meerdere malen rekenen op vrouwelijke inzet. Maar is liefdadig

heidswerk verrichten niet een van die typische vrouwelijke acti

viteiten? 

Als we nu eens het soort functies die vrouwen uitoefenden, door

lichten dan werd, op een totaal van 81, 20 maal de functie van 
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van secretaresse (of hulpsecretaresse of tweede secretaresse) 

waargenomen, 18 maal was het een vrouw die tot ondervoorzitster 

benoemd werd, 16 keer hield zij de financies bij, 12 keer trad 

zij op als schrijfster (of lid van de opstelraad) en enkel 4 

maal kreeg een meisjesstudente de eer toebedeeld om voorzitster 

te worden. 

De eenmalig uitgeoefende functies waren: bibliothecaresse, sport

leidster en verantwoordelijke voor het toneel (zie grafiek 4). 

Ook hier valt een duidelijke weerspiegeling van de zogenaamde 

vrouwelijke taken op. Secretaresse 'spelen', financiës bij

houden, ordelijk, net en accuraat zijn, deze talenten worden 

meestal geapprecieerd bij een . vrouw. 

Opmerkelijk is ook dat meisjes het wel 18 maal tot ondervoor

zitster brachten en slechts 4 maal tot voorzitster. 

Men kan zich afvragen of vrouwen liever deze 'underdog'-taken 

uitoefenden en bewust zichzelf minder vaak op het voorplan wil

den werken? Of dat het de jongensstudenten waren die de meisjes

studenten, die tenslotte een minderheid aan de universiteit vorm

den, niet zo graag de belangrijke functie van voorzitter toebe

deelden"? 

Waarschijnlijk is de eerste verklaring de meest plausibele. 

Tenslotte is het nog steeds zo dat zeer weinig vrouwelijke stu-
I , 

denten zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van een 

of andere studentenkring, niettegenstaande ze soms meer dan de 

helft van de populatie van bepaalde richtingen uitmaken. 

De tweede factor zal echter ongetwijfeld meegespeeld hebben, 

gecombineerd met de visie en mentaliteit die er in deze peri

ode ten aanzien van de meisjesstudenten nog heerste. 

om af te ronden vermelden we nog twee uitsluitend vrouwelijke 

initiatieven. 

Aan de R.U.G. fungeerde een vrouwelijke afdeling van het Alge

meen Vlaams Hoogstudenten-Verbond: Nele. 



"Nele wil student zijn, met de onbezonnenheid 

van een student, met z'n liefde en z'n jonge 

meisjesdrift, met al het jolige, maar ook met 

al het ernstige. Studie-ernst! 

Maar Nele wil ook meisje zijn, waardig voor de 

taak die ze nu te vervullen heeft als leidster 

van haar volk maar ook voor de taak, weggelegd 

in de toekomst: ze zal offeren, haar hele le

ven, Vlaanderen ten bate" (29). 

205. 

Deze Vlaamsgezinde meisjesbond startte het academiejaar 1930-

1931 met een 20-tal leden. (30) 

Zij fungeerde reeds enkele jaren aan de R.U.G. doch wij konden 

de exacte stichtingsdatum niet achterhalen. 

De activiteiten van 'Neie' waren voornamelijk het organiseren 

van gezellige samenkomsten en 'klets-namiddagen' over luchtige 

onderwerpen. 

Uit een gesprek met een van de leden uit deze periode, konden 

wij afleiden dat de kring niet de minste politieke inslag had. (31) 

\'I'el namen zij, als afdeling van het A. V.H. V., deel aan land

dagen en congressen. 

Op het 15de Dietse studentencongres dat te Gent plaats vond 

op 12, 13 en 14 april 1930 werd er voor de meisjes een aparte 

toespraak gehouden door de bekende flamingante Magda Gravez over 

"Nederlands onderwijs voor meisjes in Vlaanderen", (32) 

Op het 16de congres werd opnieuw aandacht besteed aan een onder-~

werp met betrekking tot de vrouw: "De rol van de vrouw in de ge

schiedenis van Zuid-Afrika". (33) 

In 1932 hield het A.V.H.V. Op te bestaan en dat voornamelijk 

door interne twisten. (34) Uiteraard zal dan ook de werking van 

'Neie' stil gevallen zijn. 

Helaas konden wij geen verdere informatie omtrent deze meisjes

bond achterhalen. Wel kunnen we stellen dat het kleine leden

aantal, de aard van de activiteiten, de beperkte aandacht besteed 
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aan 'NeIe' in het orgaan van het A.V.H.V. en het ontbreken 

van gegevens over deze specifieke kring in de Encyclopedie 

van de Vlaamse Beweging en in andere literatuur over deze 

problematiek, er toch op wijst dat 'NeIe' een zeer beperkte 

uitstraling en impact had aan de R.U.G. 

Een tweede initiatief, een 10-tal jaren later en van totaal 

andere aard, betrof de gebrekkige sportmogelijkheden voor 

meisjesstudenten. Zoals we reeds vermeldden, werd een student, 

door de inschrijving aan de R.U.G., automatisch lid van de 

sportbond (G.U.S.B.). De meisjesstudenten klaagden er: echter 

over dat hen zeer weinig faciliteiten op sportief vlak gebo

den werden. En tenslotte betaalden zij toch ook inschrijvings

geld!? 

Enkele meisjes namen dan maar zelf het initiatief en richtten 

gedurende de oorlogsjaren een basketbalploeg op die naar het 

scheen enkele schitterende overwinningen behaalde! (35) 

Besluit 

Meisjesstudenten maakten wel degelijk deel uit van het bestuur 

van verschillende studentenverenigingen in de periode 1930-

1945. Vooral vanaf het midden van de jaren dertig werd hun aan

wezigheid talrijker. 

Zij Waren evenwel niet in alle kringen evenredig vertegenwoor

digd. Vooral de faculteitskringen oefenden een bepaalde aantrek

kingskracht uit, terwijl in de kringen met een ideologische 

grondslag de meisjes veel minder vertegenwoordigd waren. 

In al deze verenigingen oefenden zij vooral de functies van se

cretaresse, penningmeester of ondervoorzitster uit. Een enkele 

keer was een vrouw voorzitster van een faculteitskring. 

Deze opmerkingen ten spijt, kan men toch wel stellen dat een 

relatief groot aantal meisjesstudenten zich van hun actieve zij

de lieten zien. 
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B. Het ui tg aans lev.en 

Inleiding 

Uitgaan heeft steeds bij het student-zijn gehoord. Ook in de 

jaren dertig bestonden er verschillende mogelijkheden om naast 

de studie, de vrije tijd op een aangename manier te spenderen. 

Het is evident dat elke man of vrouw, naar zijn of haar geaard

heid de studententijd op een verschillende manier beleefde. 

Het leek ons echter plezant en nuttig om even te achterhalen 

op welke manier de meisjesstudenten hun vrije tijd doorbrachten. 

Voor dit facet van het studentenleven laten we de vrouwen zelf 

aan het woord. De gesprekken die wij voerden met de verschil

lende dames waren trouwens de enige manier om dit aspect van 

het student-zijn te benaderen. 

Wat waren nu de uitgangsmogelijkheden van de universitairen, toen : 

1. De jaren dertig 

Zoals wij reeds aanstipten, had naar het midden van de jaren 

dertig practisch iedere richting zijn eigen kring. Deze facul

teitskringen zorgden ervoor dat de studenten op een gevarieerde 

wijze hun sociale contacten konden onderhouden. Naast wetenschap

pelijke en culturele activiteiten werden er meer luchtige avond

jes georganiseerd zoals een clubavond waar gezongen en gedron

ken werd (de ene student al meer dan de andere). 

T-dansants waren er practisch elke woensdag die, in tegenstel

ling tot nu, in de late namiddag plaats vonden, namelijk van 

16 u. tot ongeveer 19 u. 
De meest aanzienlijke faculteitskringen organiseerden in de win

ter een bal waar het er zeer gedistingeerd aan toeging: avond

kledij, smokings en balboekjes hoorden er bij. 

Iets minder plechtig ging het er in de zogenaamde bierclubs aan 

toe. Deze kringen, georganiseerd in het seniorenconvent, groe

peerden de studenten uit éénzelfde regio. De meest beroemde en 

beruchte onder deze clubs was ongetwijfeld 'Antwerpen Boven'. 
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Gedronken kon er ook in de vele cafés die Gent rijk Wqs. 

En in het begin van de jaren dertig nam het succes van het bios

coopbezoek bij de studenten een schuchtere aanvang. 

Uit de interviews konden wij afleiden dat menselijke contacten 

in deze periode heel wat vormelijker verliepen dan nu het ge

val is. Studenten en studentes gingen niet zo kameraadschappe

lijk met elkaar om. Er werd een zekere afstand bewaard. Ook de 

controle van thuis was veel groter, zeker bij de meisjes. Daarom 

is het belangrijk aan te stippen dat meisjes die op kot zaten 

een relatief grotere bewegingsvrijheid hadden dan de thuiswo

nendeh of spoorstudenten. 

De meisjesstudenten die dus wel enige vrijheid genoten, frequen

teerden beslist af en toe eens een T-Dansant, georganiseerd door 

een faculteitskring. Daar werd heel wat gedanst maar zeer weinig 

gedronken, althans niet door de meisjes. Jongens konden het zich 

veel beter veroorloven om grotere hoeveelheden alcohol te drinken. 

De meisjes die strenger werden opgevoed kregen dan meestal wel 

de toelqting om twee tot driemaal per jaar een bal bij te wonen. 

Zij werden daarbij vaak geëscorteerd door een oudere broer. 

Het was echter uiterst ongewoon dat 'vrouwelijke studenten lid 

werden van een regionale club. Dat vele drinken hoorde niet voor 

een meisje en meestal werden zij er door de jongensstudenten ge

weerd. 

Op café iets consumeren gebeurde sporadisch. Meestal na de exa

mens of als er een les wegviel, werd met de ganse richting iets 

gebruikt in een of andere gelegenheid. Alleen, als vrouw, of 

zelfs met een groepje vriendinnen op café gaan, gebeurde evenwel 

practisch nooit. 

2. De oorlogsjaren 

Met het uitbreken van de oorlog veranderde de uitgaanswereld 

van de studenten compleet. Vooral het feit dat om la uur nie

mand meer op straat mocht rondlopen, was er de oorzaak van dat 

de ontspanningsactiviteiten tot een minimum herleid werden. Ook 

het geldgebrek van velen in deze periode speelde een rol. 
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Toch beweerden de gelnterviewde dames die net vóór en tijdens 

de oorlog gestudeerd hadden dat de sociale contracten er niet 

minder talrijk om werden. 

Iedereen was meer op elkaar aangewezen, men voelde zich door 

eenzelfde lot verbonden en de vriendschappen werden hechter. 

Wij hadden de indruk dat gedurende de oorlogsjaren de contacten 

tussen meisjes en jongens vloeiender en vlotter verliepen. 

Vooral in de richtingen waar meisjes talrijker werden, vormden 

zich veel gemakkelijker gemengde vriendengroepen. 

3. Besluit 

Het is zeer belangrijk nog eens te onderlijnen dat iedere stu

dente, volgens haar eigen karakter, er een bepaalde mentali-

teit op na hield. Sommigen vonden het de normaalste zaak van de 

wereld om met jongensstudenten contact te zoeken (maar dat kwam 

pas sterker naar voren bij de vrouwen die gedurende de oorlog stu

deerden), anderen hielden zich liever wat op afstand. 

Voor het ene meisje was studeren het allerbelangrijkste, een 

ander vond dat nu en dan eens uitgaan best leuk kon zijn. 

Toch kan men stellen dat de meisjesstudenten eerder beperkt 

deelnamen aan de ontspanningsactiviteiten. Vooral de thuiswo

nende meisjes konden heel weinig rekenen op begrip van vader om 

eens een avond plezier te maken. Het volgend principe werd in 

zeer veel gezinnen gehanteerd: een meisje mocht blij zijn dat ze 

de kans kreeg om te studeren, dus moest ze die kans ook waar ma

ken (dit kwam in verschillende gesprekken naar voren) . 

Als we nu de jaren '30 afwegen tegenover de oorlogsjaren: vóór 

de oorlog was er in Gent een bruisend studentenleven met de gan

se waaier mogelijkheden, maar studentinnen, en dat vooral door 

de strenge controle van thuis, konden er maar in beperkte mate 

van genieten. 

Tijdens de oorlog vielen deze mogelijkheden weg, maar precies 

door deze omstandigheden vervaagde de barrière tussen jongens 

en meisjes en werden op eigen houtje contactmogelijkheden ge

creëerd met als gevolg dat er bepaald een mentaliteitsverande

ring plaatsvond: de studente zal het nà de oorlog heel wat gemak-
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kelijker hebben om met haar mannelijke collega's "een pint 

te gaan pakken". 

C. Het kotleven 

1. De jaren dertig 

Heel weinig meisjes zaten op kot. Enkel als ze te ver woonden 

om elke dag op en af te sporen, kregen ze de toestemming om op 

kamers te gaan. 

In de periode vóór de oorlog was het ondenkbaar dat een meisje 

in een huis waar ook jongens zaten een kamer zou huren. Meest

al woonde een studente in bij partikulieren die één enkele 

plaats verhuurden. Ze werd er onderworpen aan een streng huis

reglement. Zo kon ze zelden iemand op haar kamer ontvangen. 

Vriendenbezoek gebeurde in het salon, meestal onder het waak

zame oog van de hospita. De uren van thuiskomst werden eveneens 

strikt afgesproken. 

Als het enigszins mogelijk was, logeerde het meisje bij vrien

den, kennissen of familie van haar ouders en vaak werd volpen

sion aangeboden. 

Eén enkele keer huurden vriendinnen elk een kamer in hetzelfde 

huis. 

2. De oorlogsjaren 

Tijdens de oorlog kwam het wel eens voor dat een hospita kamers 

aan jongens en meisjes verhuurde, maar sommige van de dames be

weerden dat deze huizen meestal 'niet goed gezien waren'. 

Eén van de vrouwen, die gedurende de oorlog gestudeerd had, wist 

ons te vertellen dat een professor haar de opmerking maakte dat 

hij ervan op de hoogte was dat ze op een 'gemengd' kot zat. Hij 

liet dan ook duidelijk zijn afkeuring blijken! 

Diezelfde dame beweerde dat het voor meisjes moeilijker was een 

kot te vinden dan voor jongens. Sommige 'kotmadams' hielden er 

namelijk een bepaalde schrik op na, als zouden meisjes 'een 
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gevaar opleveren om onaangenaam verrast te worden'. Waarmee 

deze hospita's uiteraard bedoelden dat studentes kans liepen 

zwanger te worden. 

, 3. Besluit 

Het was zeker nog niet gebruikelijk dat meisjes op kamers woon

den. Indien dit wel gebeurde dan werden ze nauwgezet gecontro

leerd. 

Pas vanaf de jaren veertig kwam het wel eens voor dat jongens

studenten en meisjesstudenten in hetzelfde huis een kamer huur

den. 

Als we de situatie in Gent vergelijken met die in Leuven dan 

waren de Gentse studentinnen 'vrije vogels'. 

In Leuven waren meisjes verplicht om in een peda(gogie) te ver

blijven. Deze peda's werden geleid door religieuzen, waar de 

studentes behoed werden voor de gevaren van het universitaire 

leven. Deze instellingen vertoonden dan ook heel wat gelijke

nissen met een versterkte burcht. 
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NOTEN 

(1) Wij kunnen dit afleiden uit het feit dat bepaalde kringen 

die zeer zeker de ganse periode bestaan hebben, niet elk 

academiejaar de namen van hun bestuursleden doorgaven. 

vooral voor de oorlogsjaren is de informatie fragmentair. 

(2) Enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zie: 

H. BALTHAZAR, Het taalminnend studentengenootschap 't Zal 

Wel Gaan (1852-1977) 

(3) Deze tijdschriften waren: 

AULA (orgaan van het GSC) 

Gentse Studentenalmanak A.V.H.V. 

De Katrol (studentenblad van het seniorenconvent) 

Ons Leven (maandtijdschrift der Vlaamse studenten) 

Opkomst (maandblad van het Algemeen Vlaams Studentenverbond 

van het middelbaar onderwijs) 

Den Uyl (maándblad A.V.H.V.) 

Studentenalmanak van 't Zal Wel Gaan 

(4) Oudste studentenkring aan de R.U.G. Opgericht op 21 februari 

1852 door de poësisklas van het Gentse atheneum. J. Vuylsteke 

bracht tijdens het academiejaar 1853-1854 dit initiatief 

naar de universiteit. 

H. BALTHAZAR, Op. Cit., pp. 5-6 

(5) Opgericht op 8 december 1930 aan de vernederlandste univer

siteit, als tegenhanger van de franstalige liberale studen

tenkring. 

A.R.U.G., Ingekomen en uitgaande briefwisseling rectoraats

diensten. Verenigingen, 4A2/4, doos 235 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging . 11, pp. 854-855 
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(6) Te Leuven gesticht op 4 april 1919 door toedoen van Leuvense 

en Gentse studentenleiders. Het was de eerste overkoepelende 

Vlaamse studentenorganisatie die met gezag kon optreden. 

Het A.V.H.V. hield op te bestaan in 1932 door interne twis

ten. 

A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 244 

Encyclopedie van de' Vlaamse Beweging, I, pp. 81-82 

(7) Over deze kring vonden wij geen verdere informatie . 

(8) Joris Van Severen richtte op 6 oktober 1931 het Verbond 

voor Diets Nationaal-Socialisten op met de bedoeling een 

totale staats- en maatschappijhervorming door te drukken. 

Encyclopedie van d e Vlaamse Beweging, 11, pp. 1741-1749 

(9) A.M. SIMQN-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930) f p. 74 

(10) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4f dozen 235,238,241,244 

(11) Aan en om de Vl~amsche universiteit, pp. 3-4 

(12) R.U.G. Liber Mernorialis 1913-1960, 11, pp. 80-85 

FAANS DA.ELS: medicus en hoogleraar. Geboren te Antwerpen 

op 7 januari 1882 en studeerde geneeskunde te Gent en te 

Leuven. In 1911 kreeg hij de leiding van de gynaecologische 

en verloskundige klinieken van de Gentse universiteit. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, p. 361 

(13) Universiteit Gent, pp. 46-47 

(14) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 241 
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(15) Aan deze Kring voor Klassieke filologie werd in 1939 de Kring 

voor Romanisten gehecht en werd aldus de 'Kring voor Klassie

ke en Romaanse filologie'. 

(16) Aan en om de Vlaamse universiteit, pp. 1-9 

(17) Slechts één franstalige faculteitskring overleefde maar 

maakte natuurlijk geen deel uit van het G.S.C. Dit was de 

'Association des élèves ingénieurs'. Deze hield op te be

staan in 1937 toen ook de tecnische scholen totaal verneder

landst werden. 

(18) De structuur van het Corps zag eruit als volgt: een bestuurs

raad, een corps senaat waar een afgevaardigde van alle facul

teitskringen in zetelden en een opstelraad voor AULA, or

gaan van het G.S.C. 

A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, doos 241 

(19) Opgericht aan de Leuvense universiteit in 1902. De afdeling 

te Gent telde veruit de meeste leden van alle ideologisch 

gekleurde organisaties. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 11, pp. 735-738 

D. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting, 

p. 30 

(20) Pater Callewaert (1886-1964) was de grote bezieler van het 

St.-Thomasgenootschap te Gent. Dit genootschap werkte zeer 

nauw samen met het K.V.H.V. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 11, ,P. 271 

D. MARTIN, Op. Cit., p. 30 

(21) Gedenkboek, Clubcodex en Liederenboek der Vlaamse studenten, 

p. 73 

(22) Universiteit Gent, p. 61 
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(23) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/4, dozen 244, 249, 254, 260 

(24) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 142-143 

(25) A.R.U.G., Op. Cit., 4A2/6, doos 239/10 

(26) Zie: Aernouts M., De Groodt H., Hendrickx L. en De Beucke

laere A. 

(27) In één van de gesprekken beweerde een dame met 10 studenten 

in haar jaar te zitten: 5 meisjes en 5 jongens. Alle 5 de 

meisjesstudenten waren overtuigde vrijzinnigen terwijl de 

jongens van katholieke huize waren. 

Gesprek met SNISSAERT J. (Geschiedenis 1936-1940) 

(28) Zeer vaak werden de meisjes door hun mannelijke collega's 

op een pedestal geplaatst. Dergelijke romantische toestan

den waren schering en inslag. 

De jongens apprecieerden het meer als een meisje zich niet 

op het voorplan werkte omdat ze daar een groot gedeelte van 

haar charmes verloQr. Tijdens en na de oorlog zal daar toch 

geleidelijk verandering in komen. 

Gesprek met DEVLOO S. (Diergeneeskunde 1934-1938) 

(29) De meisjesstudenten afdeling A.V.H.V. "NeIe", in: Den Dyl, 

Ir, 3, 1930, p. 63 

(30) Op. Cit., p. 63 

(31) Gesprek met COMPERNQLLE M.L. (Scheikundig ingenieur 1928-

1933) 

(32) Verslag van het 15de Diets Studentencongres, in: Den Dyl, 

II, 4, 1930, pp. 17-19 

(33) Verslag van het 16de Diets Studentencongres, in: Den Uyl, 



IV, 1, 1931, p. 15 

(34) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 735-738 

(35) Gesprek met DESHET S. (Germaanse 1940-1944) 

en met DE BOCK G. (Rechten 1940-1945) 

217. 
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HOOFDSTUK IV: De vernederlandsing van de R.U.G. (1930) i de 

houding van de meisjesstudenten. 

Inleiding 

De wet van 5 april 1930 betreffende de vernederlandsing van de 

Rijksuniversiteit bepaalde dat van het academiejaar 1930-31 af, 

het Nederlands de taal van het onderwijs en van het bestuur zou 

zijn. (1) 

De vernederlandsing werd geleidelijk van jaar tot jaar doorge

voerd, maar voor de Technische Scholen werd pas in het acade

miejaar 1935-36 een aanvang genomen. (2) 

De strijd om de vernederlandsing was hiermee 'definitief' beslecht. 

De houding van de meisjesstudenten in die strijd werd reeds 

door A.M. Van Der Meersch onderzocht. (3) 

Eénmaal de strijd gestreden, betekende dat evenwel nog niet dat 

de Franstalige cultuur aan de R.U.G. op slag verdwenen was. 

Tot 1932, het jaar waarop de wet op het taalgebruik in het middel

baar onderwijs goedgekeurd werd, liepen vele studenten nog school 

in het Frans. In het vrije net bestond de mogelijkheid om in de 

Franse taal opgevoed te worden nog veel langer. We wezen er reeds 

op dat het vooral de katholieke meisjespensionaten waren die het 

langst weerstand boden aan de complete vernederlandsing van het 

onderwijs in Vlaanderen (zie: middelbare studies van de meisjes

studenten). Volgens sommigen was het de schuld van de vrouw dat 

de verfransing in Vlaanderen zo compleet en grondig gebeurd was: 

"Beweerde Prof. Cousin niet dat de vrouwen hier 

voor de vorderingen der Fransche taal meer tot 

stand hebben gebracht dan de legers van Napoleon?" 

( 4) 

Het ligt buiten het bestek van deze verhandeling om de rol van de 

vrouw in de verspreiding van de Franse cultuur in Vlaanderen en 

daaropvolgend haar rol in de Vlaamse Beweging uit de doeken te 

doen. We konden wel in beperkte mate nagaan welke de houding van 

onze meisjesstudenten in de naweeën, volgend op de vernederlandsing 

van de R.U.G. in 1930, was. 
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1. Q~_~2gQ~!i~g~_~~2g~~~ 

Uit de mondelinge bronnen konden we afleiden dat de Franse cul

tuur, in ieder geval tot w.o. 11, nog relatief sterk leefde onder 

de Gentse studenten. Vooral diegenen afkomstig uit de hogere bur

gerij, praatten nog vaak Frans onder elkaar. 

Het is natuurlijk artificieel om een taalbarrière te koppelen aan 

een onderscheid van beide geslachten, maar twee factoren wezen in 

de richting van een relatief zwakkere vertegenwoordiging van frans

sprekende meisjesstudenten aan de universiteit. 

We wezen er reeds op dat heel wat vrouwelijke studenten school ge

lopen hadden aan het meisjesatheneum van Gent of Antwerpen. Aan 

beide scholen functioneerde reeds geruime tijd een nederlands

talige afdeling en heel wat meisjesstudenten hadden deze afdeling 

gevolgd. 

Het bleek dat veel meer jongens dan meisjes aan de universiteit 

studeerden, die afkomstig waren uit het vrije net, waar, zoals 

reeds opgemerkt, de Franse taal veel langer gehanteerd werd. 

Een tweede factor lag in de sociale afkomst van de vrouwelijke 

studenten. Een zeer groot percentage stamde uit een middenklas

se. In deze milieus werd veel minder het Frans als voertaal gehan

teerd dan in de hogere burgerij. 

2. ~~~~~~~~_!~~!2!~!2~~ 

Nog een aantal jaren na de vernederlandsing werden op de inschrij

vingsformulieren keuzemogelijkheden voorzien, want ten vroegste 

in het academiejaar 1933-34, voor de vier jaar durende studies, 

waren alle jaren compleet vernederlandst. 

Ouderejaars studeerden in deze periode dus nog volgens het hybri

disch taalstelsel, afgekondigd door de wet-Nolf in 1923. 

Deze wet bepaalde dat twee taalafdelingen werden geschapen: een 

Franstalige met 2/3 van de cursussen in het Frans en 1/3 in het 

Nederlands (= Frans stelsel), en een Nederlandstalige met de om

gekeerde verhouding (= Vlaams stelsel). (Si 

Vanaf het academiejaar 1932-33 werd op de inschrijvingsformulieren 

een derde mogelijkheid voorzien; namelijk alle vakken in het 
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Nederlands (= Nieuw stelsel). 

De inschrijvingsbulletins vormden dus een mogelijkheid om te 

achterhalen welke keuze de meisjes maakten. 

We kunnen hier zeer kort zijn: allen kozen vanaf 1930-31 voor 

het Vlaams stelsel en in een volgende fase voor het Nieuw Stelsel. 

3- Q~_:§~2!~_~~~_~~~i~~_§i~~~~~_1§~~~§~) 

Een derde mogelijkheid zou geweest zijn: nagaan hoeveel vrouwen 

na 1930 een aanvullende inschrijving namen ofwel hun studies' 

aan de Gentse Rijksuniversiteit volledig stopten om die verder 

te zetten aan de Ecole des Hautes Etudes (Franstalige Hogeschool 

te Gent, opgericht in 1923). 

Een weigering om de ledenlijsten van de E.H.E. in te zien, ver

nietigde evenwel deze kans. 

Ook het archiefmateriaal in verband met deze instelling, aanwezig 

in het archief van de R.U.G., leverde niets op. (6) 

4. Besluit 

Niettegenstaande de Franstalige cultuur nog geruime tijd leefde 

onder de studenten, mogen we toch stellen dat we weinig of geen 

sporen teruggevonden hebben van meisjes die zich ostentatief 

positief opstelden ten aanzien van deze cultuur. uit vorig hoofd

stuk bleek evenwel dat vrouwelijke studenten zeer matig te ver

leiden waren om zich actief in te zetten voor een politieke 

kring, ook niet voor deze kringen met een Vlaamse inslag. 

En uit volgend hoofdstuk zal nog duidelijker naar voren komen 

dat in feite zeer weinig meisjesstudenten tot enige politieke 

kleurbekentenis overgingen. 



NOTEN 

(1) K. DE C-LERCK, Kroniek van de vernederlandsing van dé 

R.U.G., pp. 239-240 

221. 

(2) A. BONTE, R. U .G. Profiel van een Vlaamse univèrs,ite'it, p , 8 

(3) A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisJes

studenten aan de R.U.G. (1882-1930) , pp . 77-78 

(4) A. oosfel, Aan de Vlaamse Hoocjstudentinn'en, in: Den Uyl" 

III, 1, 1930, pp. 12-15 

(5) 1<' DE' CLERCK, Op . Cit., pp. 152- 154 

(6) Verzameling- "Ecole des Hautes Etudes", A.R.U . G. 
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HOOFDSTUK V: De meisjesstudenten tijdens de bezetting, hun 

politieke activiteiten. 

Inleiding 

Het zeer bijzonder karakter van de oorlogsjaren verklaart waarom 

aan het politieke verenigingsleven in deze periode een apart 

hoofdstuk gewijd werd. (1) 

Vorig jaar verscheen het werk van Martin D. over de R.U.G. tij

dens de Tweede Wereldoorlog. (2) Daarin werd een beeld geschetst 

van de verschillende facetten van het universitair leven in deze 

periode. Eén aspect, precies het verenigingsleven van de studen

ten kwam uitvoerig aan bod omdat, en dat is gemakkelijk te be

grijpen, de bezetter op dat vlak heel wat interesse aan de dag 

legde. 

Het is evident dat een deel van de studenten zich verder bleef 

organiseren in verenigingen van ideologische aard. Het verschil 

met de periode voor de bezetting was de scherpe polarisatie die 

zich aftekende: enerzijds diegenen die zich positief opstelden 

tegenover de bezetting en zo meestal in collaboratiekringen te

rechtkwamen. Deze groeperingen werden dan ook getolereerd. Ander

zijds waren er de studenten die zich onmogelijk konden verzoenen 

met de Duitse bezetter en noodgedwongen de activiteiten van hun 

kringen dienden stop te zetten. Sommige onder hen verzeilden in 

het georganiseerde verzet. 

In het kader van deze verhandeling leek het interessant om na te 

gaan of er sporen terug te vinden waren die het aandeel van de 

meisjesstudenten in deze politieke verenigingen naar voren brach

ten. 

Er bestaat wel degelijk een relatief uitgebreide reeks documenten 

in verband met het reilen en zeilen van onze rijksuniversiteit 

tijdens de oorlogsjaren. Dit archiefmateriaal dateert hoofdzake

lijk van kort nà deze periode daar vooral verslagen van de zuive

ringscommissie, opgericht in de schoot van de R.U.G. in '44, be

waard zijn gebleven. 

Deze commissie werd ondermee~ belast met de epuratie van studenten 
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die zich tijdens de oorlog niet bijzonder vaderlandslievend 

hadden opgesteld. (3) 

Het archiefmateriaal dat een weerslag vormt van de activiteiten 

van de studenten die zich in het verzet engageerden, is daaren

tegen zéér gering. (4) 

Een en ander kon nog in beperkte mate afgeleid worden uit de op

gave van de namen der bestuursleden van een aantal verenigingen, 

maar deze bronnen waren uiterst onvolledig. (5) 

Het gedrukte materiaal verschafte ons evenmin veel informatie, 

omzeggens geen. Naar de specifieke politieke activiteiten van de 

vrouw in de oorlogsperiade werd nog zeer weinig onderzoek ver

richt. 

Ook hier gebruikten we de mondelinge bronnen als aanvullende in

formatie. 

A. De politieke studentenkringen aan de R.U.G. (1940-1944) 

Zoals we reeds opmerkten leek het ons interessant om na te gaan 

welke de rol was van de meisjesstudenten in het politieke stu

dentenleven tijdens de oorlog. 

Het is gewenst om vooraf dit facet van het studentenwereldje 

even naar voren te brengen. (6) 

V66r de oorlog verenigde het Gents Studentencorps (G.S.C.) alle 

wetenschappelijke faculteitskringen. Daarnaast bestonden nog een 

aantal onafhankelijke politieke studentenkringen. Deze weer

spiegelden het ideologische en politieke spectrum in België 

(zie hoger) . 

Enkele maanden nà de inval van de Duitsers, toen het universitai

re leven langzaam terug op gang kwam, borrelde het oude ongenoegen 

over de werking van het G.S.C. weer op. Na heel wat heen-en-weer

gepraat en uren vergaderen, ging men van start met een nieuwe 

overkoepelende organisatie, het Gents Studenten Verbond (C.S.V.) 

Het was het K.V.H.V. die de besprekingen gedomineerd had. Daar

van getuigden de samenstelling van het bestuur, de opstelling van 

de statuten, de opbouw van de organisatie en het feit dat het 

L.V.S.V. niet tot de vergaderingen was uitgenodigd. (7) 
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Het G.S.C. wierp zich dus op als enige studentenorganisatie 

en zal meerdere pogingen ondernemen om ook officieel als zo

danig erkend te worden. 

Om dit overzicht van de studentenkringen te vervolledigen werd 

een onderscheid gemaakt tussen de kringen die zich in de colla

boratiesfeer bewogen en diegene die eerder bij het verzet aan

leunden. 

In wat nu volgt zal duidelijk blijken dat het G.S.V. evolueerde 

van een overkoepelende organisatie, vertegenwoordiger van alle 

studenten, naar een vereniging met vrij radicale Vlaams-Nationa

listische standpunten en dus bij de collaboratiekringen mag gere

kend worden. 

1. De collaboratiekringen 

1.1. Het Gents Studenten Verbond (verder als G.S.V.) 

Reeds vanaf de eerste werkingsmaanden bleek zeer duidelijk waar 

het G.S.V naar toe wilde: de mensen die vanuit deze organisatie 

naar buiten traden, wonden er geen doekjes om dat ze niet hoog 

opliepen met de parlementaire democratie en dat ze voorstander 

waren van tucht en discipline. (8) 

In februari 1941 telde het G.S.V. 934 leden. (9) Deelde deze 

enorme achterban echter de opvattingen van de kleine kern rond 

verbondspraeses Van den ~beele? 

Al gauw kwam reactie van enkele individuele faculteitskringen in 

verband met het niet respecteren van de eigenheid van iedere kring 

Vooral de geschiedkundige kring (V.G.K.) trok van leer. (10) 

De zaak resulteerde in een uitvaardiging van de 'Militärverwal

tung" (11) op 20 november 1942 waarin uitdrukkelijk gesteld werd 

dat de bezetter enkel die kringen erkende die tot het G.S.V. be

hoorden. (12) 

Zes van de veertien faculteitskringen stopten hun activiteiten 

waardoor het G.S.V. qua ledenaantal tot de helft gereduceerd werd. 

(13) De band tussen de bezetter en het G.S.V. kon nu nog aller

minst ontkend worden. 

De verdere verzwakking van deze 'overkoepelende' organisatie was 
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vooral te wijten aan interne twisten (gekibbel tussen diets-

en grootgermaansgezinde studenten) met als gevolg dat hun leden

bestand pijlsnel daalde. Van ongeveer 600 leden in 1943 (in 

1941 waren er dat nog bijna het dubbele) naar een 100-tal in 1945. 

(14) 

1.2. Het Vlaams Nationaal Verbond-Studenten front (VNV-Studen-

tenfront) . 

Het VNV-studentenfront (15) ging zich duidelijk profileren naar 

aanleiding van de verplichte tewerkstelling van de studenten en 

de oproep om aan het Oostfront te vechten. Zoals bekend hingen 

ze de dietse richting aan in het collaboratiespectrum. (16) 

1.3. De Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap (De Vlag) 

Deze kwam niet echt van de grond in Gentse studentenmiddens. Zij 

verenigde de Duitsgezinden onder de studenten. (17) 

1.4. Het Diets Studentenkeurfront (DSK) 

Eveneens dietsgezind maar de collaboratie-acties van het VNV

studentenfront veroordelend, richtte het DSK zich vanaf 1943 tot 

die studenten die zich geroepen voelden om voor 'orde, vrede en 

arbeidsvreugde te strijden'. (18) 

Deze studentenvereniging vergrootte de verwarde aanblik die de 

collaboratiekringen vertoonden. 

Besluit -------

Door het breed standpunt dat het G.S.V. aanvankelijk innam, kon 

zij in het begin van de bezetting het grootst aantal studenten 

bekoren. Naarmate deze overkoepelende organisatie haar nieuwe

orde-aspiraties echter duidelijker maakte en de innerlijke ver

deeldheid groter werd, daalde het ledenaantal zeer snel. 

De andere, meer politiek geïnspireerde collaboratiekringen die aan 

de R.U.G. ageerden konden evenmin de grote massa studenten mobi

liseren en naarmate de materiële toestand van de studenten ver

slechterde , groeide de onverschilligheid. 
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In het voorjaar van 1944 telden zij allen samen een 300- tal 

leder.. Dit was ongeveer 15% van de totale studentenpopulatie 

op dë.t ogenblik. 

2.1. ctet niet-georganiseerde verzet 

Daarrr.ee bedoelen wij dat naar aanleiding van twee belangrijke 

kwesties, de verplichte tewerkstelling van studenten en de zaak 

van èe 'ongehoorzame' faculteitskringen, de studenten spontaan 

blijk gegeven hebben van hun ongenoegen, zonder zich daarom bij 

het qeorganiseerde verzet te voegen. 

~ De verplichte tewerkstelling 

Op 7 maart 1943 werd via de pers bekend gemaakt dat de eers

~ejaars zich vóór 20 maart (kort nadien werd dit ultimatum 

verlengd tot 27 maart) moesten aanmelden bij de arbeids

ambten . (19 ) 

Zij werden verplicht om vanaf 1 mei zes maand in dienst van 

de bezetter te werken. Later werd meegedeeld dat vanaf het 

academiejaar 1943-1944 geen enkele schoolverlater zich mocht 

inschrijven aan een Belgische universiteit zonder voorafgaan

delijk één jaar arbeidsdienst vervuld te hebben. (20) 

De studenten reageerden zeer verontwaardigd en op 17 maart 

1943 werd een betoging georganiseerd. Vanuit de verzetsorga

~isaties werd herhaaldelijk tot ongehoorzaamheid of onder

duiken opgeroepen. Aanvankelijk werden deze parolen enigszins 

opgevolgd, maar tot een echte confrontatie kwam het in Gent 

~iet. De rust keerde terug en medio april hadden practisch 

alle studenten zich aangemeld. (21) 

j. De 'ongehoorzame' faculteitskringen 

Zoals reeds eerder vermeld, werden in 1942 een aantal facul

~eitskringen verplicht hun activiteiten te staken daar ze 

zich niet meer bij het overkoepelende G.S.V. wilden voegen, 

~adat de bezetter daartoe het bevel had gegeven. 
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Van georganiseerd politiek verzet kan ook hier nauwelijks 

sprake zijn. Het ging er vooral om dat de bewuste kringen 

zich niet wilden laten overvleugelen door een al te auto

ritair geworden G.S.V. (er was zelfs sprake geweest van het 

indienen van de eigen statuten) . 

2.2. Het georganiseerde verzet 

a. Op 15 maart 1941 werd door F. Demany de gewapende weer

standsbeweging het 'Onafhankelijkheidsfront' (O.F.) opge

richt. Deze beweging was zeer sterk belnvloed door de com

munistische partij. (22) 

Een groep van oud-studenten en wetenschappelijk personeel 

richtte een plaatselijke kern van dit O.F. op. Aanvanke

lijk waren hun activiteiten niet specifiek naar de univer

siteit gericht, maar medio 1942 werd hun uitstraling groter. 

(23) 

b. Naar aanleiding van de Duitse inval in Rusland kwam een 

versnellingsproces op gang inzake het optreden van verschei

dene verzetskringen. 

Aan de R.U.G. kwam een afdeling van de Nationale Studenten

groepering (N.S.G.) tot stand. Diezelfde mensen startten 

met de uitgave van het clandestiene blad 'Klokke Roeland'. 

(24) 

c. De conservatieve anti-duitsgezinden organiseerden zich 

rond het sluikblad 'TijI'. Zij waren heel wat gematigder in 

hun parolen. Daarvan getuigde het feit dat zij niet oprie

pen om, naar aanleiding van de Verplichte Tewerkstellings

kwestie, onder te duiken. (25) 

Besluit 

Naarmate de oorlog vorderde, werd het verzet groter. Men moet hier 

evenwel vooral spreken van een 'verzet van universitairen' en niet 

van een 'universitair verzet': de universitairen hadden een belang-
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rijk aandeel in het organiseren van het algemene verzet, maar 

aan de universiteit zelf kwam het er vooral op aan een mentali

teit van ongehoorzaamheid te propageren. 

Naar aanleiding van kwesties die de studenten zeer direct aanbe

langden, brak spontaan oppositie tegen de bezettende macht los. 

Na de oorlog bleek dat de verzetskringen allen samen een 100-tal 

studenten had aangesproken, waarvan er 20 hun leven lieten. (26) 

B. Meisjesstudenten actief in de collaboratie 

Het is uiterst belang~ijk om een onderscheid te maken tussen het 

materiaal verzameld door de Nationale Studentengroepering (N.S.G.) 

en dat, samengebracht door de zuiveringscommissie (7), daar we 

bij de eerste te maken hebben met een niet-officieel onderzoek: 

1. QQQEE~~!::h!!~LY~!!_ ~~!:._1}!~!:~E:h~~;!,_Y~~~§!1}!~!~_~QQ,!, _~~ _!:!.:. ê.:.§ . 

1.1. Algemeen 

De gelegaliseerde verzetsorganisatie N.S.G. werd, niettegen

staande hun uitdrukkelijk verzoek, dan toch niet vertegen

woordigd in de officiële zuiveringscommissie. (28) 

Meermaals klaagden zij de trage en inefficiënte werking 

van de commissie aan zodat ze dan maar zelf overgingen tot 

onderzoek. (29) Op eigen houtje belegden zij vergaderingen 

waar ze namenlijsten van verdachte studenten verzamelden 

en strafmaatregelen uitdokterden. (30) Iets later zijn ze 

zelfs overgegaan tot een oproep aan alle studenten om 

'collaborerende' individuen aan te geven. Deze werden op 

fiche gebracht met de naam van de beschuldigde, de feiten 

waarvan hij/zij verdacht werd en de naam van de aangever. (37) 

Het is aan de hand van deze fiches en enkele namenlijsten 

dat wij een paar bevindingen kunnen naar voren brengen. 

1.2. Concreet 

Het volledigst krijgt men een idee van het ledenbestand van 

De Vlag (deze was nochtans relatief zwak vertegenwoordigd 

aan de R.U.G.). 
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In de kelders van de 'Ecole des Hautes Etudes', destijds 

ingenomen door De Vlag, werd een ledenlijst gevonden van 

de Gentse afdeling. Er stonden 138 personen op waarvan 22 

meisjes. Via onze biografische gegevens van de Gentse meis

jesstudenten konden we diegenen selecteren die aan de R.U.G. 

studeerden. Dat waren er 6: 2 studeerden geneeskunde, 1 

tandheelkunde, 1 geschiedenis, 1 Germaanse en 1 rechten. 

Wat de bestuursleden van De Vlag betrof, konden wij nagaan 

dat er voor de academiejaren 1941-1942 en 1942-1943 géén 

meisjes waren (over de overige jaren werd ons geen informa

tie verschaft) . 

Door het N.S.G. werd er tevens een ledenlijst van de Duitse 

Academie naar het rectoraat gezonden. (32) Op een totaal 

van 101 personen, stonden er 20 meisjesnamen op, waarvan er 

12 aan de R.U.G. studeerden: 5 studeerden Germaanse filolo

gie, 2 geneeskunde, 3 rechten, 1 farmacie en 2 aan het 

H.I.K.O. 

Als we de fiches doornemen waarop de mensen staan die door 

medestudenten verklikt werden dan merken we dat er van de 

85 personen, 10 meisjes waren ... Als we deze 10 naar de 

aard van de beschuldiging onderverdelen dan komen we tot 

het volgende (33): 

lid VAVV 5 

lid De Vlag 4 

lid ONS (34) 2 

lid ~V ~ 

reis naar Duitsland 1 
ondernomen 

Als we ze rangschikken volgens de studies die zij volgden: 

H.I.K.O. 5 

Germaanse filologie 3 

geneeskunde 2 

Student H. Pauwels, praeses van het G.S.V. tijdens het aca

demiejaar 1942-1943, werd in '44 ondervraagd door h e t verzet 
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(niet nader bepaald). In zijn verklaring gaf hij een lijst 

vrij met personen die enigszins iets met de collaboratie 

te maken hadden (lijst met 140 personen). Op deze lijst 

stonden, voor zover wij konden nagaan, (soms werd enkel de 

familienaam bekend gemaakt), 19 meisjesstudenten (dit is 

ongeveer 14,5 %). 

Deze meisjesstudenten werden van volgende zaken beschuldigd: 

lid VNV 

lid De Vlag 

lid VAVV 

lid GSV 

lid NSJV 

allerlei 

11 (één was leidster geweest 
van een vrouwenafdeling van het 
VNV) 

3 

2 

1 

1 

5 (bewogen zich in het milieu 
of hadden betrekking met i e mand 
uit de collaboratie) 

Gerangschikt volgens de richting waarin ze studeerden: 

geneeskunde 5 

Germaanse 3 

rechten 3 

farmacie 3 

scheikunde 2 

natuurkunde 1 

klassieke 1 

H.I.K.O. 1 

Tenslotte werden op de vergadering van 20 maart 1945 een 

paar 'gevallen' onderzocht die volgens het N.S.G. streng 

genoeg werden aangepakt. Een 25-tal studenten onder wie 3 

meisjes moesten het ontgelden. Voor deze drie werd telkens 

een straf van 5 jaar uitsluiting voorgesteld in plaats van 

1 jaar, zoals de zuiveringscommissie besliste. Het ging hier 

om een propagandiste van De Vlag, om een studente die een 

studiereis naar Duitsland had ondernomen en tenslotte om een 

studente beschuldigd van lidmaatschap van het G.S.V. nà 1943 

(35) en tevens een reis te hebben ondernomen naar Duitsland. 
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Besluit 

Het is voorlopig nog zeer moeilijk om conclusies naar voren te 
schuiven. Vooral het onofficiële en diverse kar akter van het 

materiaal laat ons dat niet toe. Toch kunnen we reeds stellen dat 
vrouwen zich niet in grote getale bij de collaboratiekringen 
voegden. 
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2. ~c:9~I2-c:..h.!~n2 .2'~~ 2:=.t:. ~a!e.:~a~l_ ,:e.:!~m~ I_d _ c:?~r_ ~e_ ~~ :::e_

~iE<1.s~c::.m!!!i~~i~ . 

2.1. Algemeen 

Ter uitvoering van de besluitwet van 25 september 1944, werd 

op 30 oktober te Gent een onderzoekscommissie opgericht, met 

de bevoegdheden van een onderzoeksrechter. (36) Deze moest in

staan voor de epuratie van het onderwijzend en wetenschappelijk 

personeel en van de studenten. 

De commissie te Gent was samengesteld uit de rector (voorzitter), 

de pro-rector, de beheerder, de dekanen van de verschillende 

faculteiten voor het academiejaar 1943-1944, de toenmalige le

den van het patrimonium en de voorzitter van de Veeartsenij

school. Deze commissie vergaderde ongeveer 20 maal over de k\'les

tie 'studentenepuratie' en ging als volgt te werk. (37) Aan de 

studenten die zich aanboden voor hun eindexamens van het acade

miejaar 1943-1944 (tweede zittijd) werd een vragenlijst voorge

legd die ze in eer en geweten dienden in te vullen (zie bijgaand 

formulier) . 

In een tweede fase werd aan diegenen die zich aandienden voor een 

inschrijving op de rol voor het academiejaar 1944-1945 dezelfde 

lijst met vragen voorgelegd. Zij, aan wie iets ten laste kon ge

legd worden, moesten dit melden, wat als onmiddellijk gevolg 

had dat hun inschrijving geweigerd werd. Wie een valse verklaring 

aflegde, riskeerde definitieve uitsluiting. Ook via verklikkingen 

werden studenten opgespoord die van incivisme zouden kunnen ver

dacht worden. 

Als bezwarend werden volgende feiten weerhouden: lidmaatschap 

VAVV, Duitse Academie of iedere nieuwe-arde-organisatie of een 

reis naar Duitsland ondernomen hebben. (38) 

Al deze'gevallen' ; werden grondig door de commissie onderzocht 

en van iedere student hielden ze een dossier bij. Deze dossiers 

bevatten soms brieven van de betrokkene zelf, van een familie

lid, beschuldigingen en getuigenissen van medestudenten, offi

ciële documenten die de verdachtmakingen bevestigen of ontken

nen, enz. 
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2.2; Concreet 

In totaal werd van 128 studenten een dossier opgesteld. 

Achttien onder hen waren meisjes (dit is ongeveer 14,5 %). 

Als we deze vrouwen volgens de beschuldiging die ze opliepen, 

rangschikken dan komen we tot het volgende: 

lid VAVV 8 

lid Duitse Academie 6 

reis naar Duitsland 5 

lid m1S 1 

lid De Vlag 1 

lid NSJV (39) 1 

En volgens de richting waarin ze studeerden: 

Germaanse filologie 7 

farmacie 3 

3 

H.I.K.O. 2 

H.I.L.O. 1 

H.I.O. 1 

geneeskunde 1 

2.3. De strafmaatregelen 

Uiteindelijk werden dan de straffen bepaald. Om de laakbare 

studenten te straffen werden tweemaal maatregelen getroffen. 

De eerste reeks volgde op de eerste fase (dit is de studenten 

die zich ingeschreven hadden voor de tweede zittijd 1943-1944) 

en een tweede reeks volgde op de tweede fase (dit is de stu

denten die zich aangeboden hadden voor het academiejaar 1944-

1945) . 

De straffen varieerden van een blaam tot de definitieve uitslui

ting. (40) 

In totaal liepen 111 studenten een straf op. Veertien onder hen 

waren meisjes (dit is ongeveer 12,5 %): 

- 56 studenten ontvingen een blaam wegens VAVV lidmaatschap, 

waaronder 6 meisjes: 3 germanisten, 2 studentes kunstge

schiedenis en 1 studente lichamelijke opvoeding. 
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- 17 studenten werden geschorst voor 1 maand, waaronder 

3 meisjes: 1 farmaciestudente, 1 studente in de genees

kunde en 1 studente in de opvoedkunde. 

27 studenten werden 1 jaar geschorst, waaronder 4 meis

jes: 3 germanisten en 1 studente in de geneeskunde. 

- 10 studenten werden het zwaarst aangepakt en kregen het 

verbod ooit nog een inschrijving aan de R.U.G. te nemen. 

Van deze studenten waren er 2 meisjes: 1 studente in de 

lichamelijke opvoeding (die reeds een blaam opgelopen 

had)' en een studente in de geneeskunde. 

Besluit 

Ongeveer 12,5 % van de beschuldigingen werden uitgesproken tegen 

meisjes. Het grootste gedeelte van deze studentes studeerde 

Germaanse: 6 van de 14. 

Dit overwicht van germanisten in collaboratiekringen lijkt eer

der logisch. In deze richting situeerden zich de meeste studen

ten met een neiging tot flamingantisme. Zij kregen het na de 

overwinning van de geallieerden ook het zwaarst te verduren. 

Soms ten onrechte, zoals een van de geïnterviewde dames beves

tigde. (41) 

3. Evaluatie 

Het zal de lezer wel opgevallen zijn dat hier uiterste voor

zichtigheid geboden is om over te gaan tot conclusies daar het 

gaat om een zeer beperkt aantal studenten in vergelijking met 

de totale studentenpopulatie. (42) 

Zich bekennen tot een of andere strekking in deze oorlogsjaren, 

of je nu jongen of meisje was, je bleef in de minderheid. 

Deze indruk kreeg zeker een stevige onderbouw door de gesprek

ken die wij met verscheidene dames voerden. 

Wat concreet de meisjes betreft: men ontmoette ze alleszins niet 

in de voorste rangen van de collaboratie. Ze hielden zich afzij-
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dig van meetings, engageerden zich niet in het bestuur van 

een organisatie, voerden niet het hoogste woord op vergade

ringen ... 

Maar waren zij tevens afwezig in de achterban van deze kringen? 

Blijkbaar niet. Ze komen wel degelijk voor op ledenlijsten, onder

namen een reis naar Duitsland of volgden cursussen aan de Duitse 

Academie. 

Wel bleek uit brieven en uit interviews dat ze meermaals handel

den onder invloed van ouders, een broer of een lief. Vooral 

dat laatste bleek vaak van doorslaggevende betekenis te zijn: 

ze volgden hun vriend naar de verschillende bijeenkomsten. 

Globaan gezien kunnen we zeggen dat meisjsstudenten zich niet 

in grote getale engageerden in de collaboratie. We kunnen dit 

in verband brengen met twee studies die in enige mate raakpun

ten vertonen met dit onderwerp. 

Patroons B. bestudeerde in haar eindverhandeling de Vlaams-natio

nalistische vrouwengroeperingen tussen 1920 en 1945. (43) Zij 

bracht naar voren dat leidsters zeer vaak klaagden over de lage 

vormingsgraad van hun leden. Constant werden vormingsavonden, 

kampen en stages georganiseerd. Maar de nationalistische opvat

tingen over de rol van de vrouw in de maatschappij in acht ge

nomen, valt het niet te verwonderen dat die pogingen meestal re

sulteerden in een opleiding in huishoudelijke taken, het bespre

ken van 'licht verteerbare' onderwerpen of een sterk ideologisch 

gekleurde vorming te geven. 

In een studie van De Bock G., Incivisme en repressie, werd aan 

dit aspect ook eventjes aandacht besteed. Zij wijst erop dat 

vrouwelijke leden van De Vlag of het VNV meermaals slechts lager 

onderwijs genoten hebben. (44) 

Deze studies wijzen er toch op dat 'intellectueel geschoolde' 

vrouwen zich in mindere mate aangetrokken voelden tot Vlaams

nationalistische en collaboratiegroeperingen. 

Als we dit in verband brengen met onze meisjesstudenten dan mer

ken we toch een duidelijk parallellisme. 'Universitair geschoolde' 

vrouwen zouden dus een klein aandeel in de totaliteit van het 

ledenbestand van Vlaams-nationalistische organisaties vormen. 
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Om deze stelling meer onderbouw te geven is echter verder 

onderzoek noodzakelijk (bijvoorbeeld: de activiteiten van de 

meisjesstudenten gedurende de oorlog, aan onze andere Belgische 

universiteiten) . 

c. Verplichte tewerkstelling van de vrouwelijke eerstejaars

studenten (1943) 

1. Algemeen 

Door de verordening van 6 maart 1942 werd de Belgische bevolking 

geconfronteerd met de verplichte arbeidsdienst. (45) 

Precies één jaar later maakte de bezetter bekend dat ook de stu

denten ingeschakeld zouden worden. Dit gebeurde vanaf mei 1943. 

Alle eerstejaarsstudenten dienden zes maanden handenarbeid te 

verrichten alvorens ze mochten verder studeren. (46) 

Er rees enorm veel verzet tegen deze maatregel, zowel van de 

kant van de studenten als van de zijde van de universitaire over

heid (zie hoger) . 

Voor het academiejaar 1943-1944 trof de 'Militärverwaltung' een 

andere regeling: de verordening van 28 juni 1943 bepaalde dat 

schoolverlaters verplicht werden één jaar te werken, hetzij in 

België, hetzij in Duitsland, alvorens eventueel universitaire 

studies aan te vatten. (47) 

De studenten werden tewerkgesteld in de industrie, de landbouw 

of de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. (48) Statistisch 

materiaal in verband met de inschakeling van studenten in de 

verschillende sectoren is er niet, noch wat betreft de tewerk

stelling van vrouwelijke studenten. 

Twee organisaties un Vlaanderen stonden in voor de opvang van 

vrouwelijke arbeidskrachten: de Vrouwelijke Sociale Dienst- (VSO) 

en de Vrouwelijke Arbeidsdienst. Deze beide zullen tevens de op

vang van het gros van de meisjesstudenten voor hun rekening ne-

men. 

l.I. De Vrouwelijke Sociale Dienst 

De VSO, min of meer een verlengstuk van de Sociale Hulp (zie ho

ger) , werd te Gent opgericht op initiatief van het 'Vlaams Ge-
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neeskundig Secretariaat' in augustus 1940. Na de officiële 

inrichting van Winterhulp door de bezetter, stelde de VSO zich 

ten dienste van deze organisatie. (49) 

Het \Vas hoofdzakelijk het Vlaams Nationalistisch Vrouwenverbond 

dat vrij\Villigers ronselde en vanaf september 1941 ging de VSO 

volledig in het VNVV op. (50) De bedoeling \Vas meisjes uit de 

gegoede burgerij aantrekken om in hun vrije tijd sociaal dienst

betoon te verrichten. Dit kaderde excellent in de nationaal-so

cialistische politiek tegenover de vrouw. 

"Het Vlaams meisje en de Vlaamse vrouw hebben het 

recht en tevens de plicht de volksverbondene huis

houdelijke hulp aan de volksvrou\V op te eisen als 

hun werkgebied en als hun monopool ( ... ) 

( ... ) De Vrouwelijke Sociale Dienst werkt en verzorgt, 

lenigt en troost, bij uitstek een werk voor onze Vlaam

se meisjes, want ieder rechtgeaard meisje draagt in .! 

haar ziel een stuk moederschap ( . . . ) 

( ... ) Misschien sneller nog alsdat de mannen de kul

turele eenheid van Vlaanderen zullen herstellen, zullen 

de vrouwen van den VSO met de moeders en door de moe

ders de sociale eenheid van Vlaanderen herstellen. "(51) 

Om de burgersvrouwen op te leiden als sociale helpsters werden 

lessencyclussen georganiseerd die telkens drie dagen duurden. 

Een lokaal comité van de VSO bestond uit een secretariaat met 

een leidster, een secretaresse en een sociale helpster van 

wacht. (52) 

1.2. De vrouwelijke Arbeidsdienst 

De Vrouwelijke Arbeidsdienst in Vlaanderen trad in werking 

vanaf 1 oktober 1941. Zij fungeerde als een nevenafdeling van 

de reeds bestaande mannelijke VAVV. (53) 

Om deze arbeidsdienst efficiënt te laten \Verken, werden eerst 

vrouwen naar Duitsland gestuurd om er een opleidingsstage te 

volgen. Nadien richtte men in België verscheidene opleidings

kampen in voor jonge meisjes en vrouwen tussen 17 en 25 jaar. 

Na een vormingsperiode in zo'n kamp, zowel praktisch als ideo-



logisch, gingen de vrouwen dagelijks uit werken. Net zoals 

bij de v.s.o. dienden ze noodlijdende gezinnen en bejaarden 

te helpen in het huishouden. (54) 
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Tot 1942 was deze organisatie uitsluitend gebaseerd op vrij

willige krachten (55), maar vanaf de dekretering van de ver

plichte tewerkstelling (6 maart 1942) werden vele vrouwen (ook 

studentinnen) verplicht zo'n zes maanden durend kamp mee te 

maken. 

Toen vanaf maart 1942 de bezetter besliste om ook de Belgische 

bevolking in te zette (56), eiste Olbrechts, de secretaris-gene

raal van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, dat 

vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, niet naar Duitsland 

zouden worden gestuurd en dat ze hoofdzakelijk in de sociale 

sector zouden worden tewerkgesteld. (57) Voor de vrouwelijke 

studenten gold hetzelfde principe. Enkel als zij niet door de 

Vrouwelijke Arbeidsdienst en de VSD konden worden tewerkgesteld, 

bezorgde de Unie van Hand- en Geestesarbeiders (58) hen een ar

beidsplaats. (59) 

2. Concreet 

Uit een aantal oorspronkelijke documenten bleek zeer duidelijk 

dat de meisjesstudenten in de zachte sector tewerkgesteld wer

den. Gemakkelijk hadden ze het evenwel niet. 

Een 25-tal meisjes moesten hun arbeidsdienst in de VSD afdeling 

Gent (Clementinalaan 53) vervullen. Zij ontvingen niet de minste 

vergoeding voor het gepresteerde werk, noch werden hun verplaat

singenskosten terugbetaald. Zij waren niet verzekerd tegen werk

ongevallen en de sociale wetten werden niet toegepast. (60) 

Daarom vroeg rector Desmet aan het ministerie van Arbeid en So

ciale Voorzorg om een eind te stellen aan deze praktijken. (61) 

Vanuit het ministerie werd onmiddellijk geantwoord dat de zaak 

zou onderzocht worden. (62) 

Nog volgens de rector was dit alles zeer onrechtvaardig in verge

lijking met studenten tewerkgesteld in de nijverheid. Zo vernam 

hij van een studente dat ze naar een gezin met elf kinderen werd 

gestuurd. Deze kinderen leden allemaal aan een besmettelijke ziekte. 
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omdat het meisje noch verzekerd was tegen ongevallen en ziekte, 

noch de nodige opleiding genoten had om deze zware problemen aan 

te pakken, 

" moest maar eerst eens een einde gesteld worden aan 

deze praktijken". (63) 

Het bestuur van de Openbare Onderstand van Gent (De Bijloke) 

richtte op 10 mei 1943 een verzoek tot het Arbeidsambt met de 

vraag of een la-tal studentes in de geneeskunde zouden kunnen 

tewerkgesteld worden in de nieuwe kwartieren van het Krijgs

gasthuis. (64) Na een weigering van het Arbeidsambt (65) richt

te de rector zich tot 'Sonderführer' Jacobs en vroeg hen de wei

gering ongedaan te maken daar hij meende dat deze taak perfect 

paste in de geest van de verplichte tewerkstelling van vrouwen. 

(66) 

Nog volgens de rector zou de uitbuiting van de meisjesstudenten 

door de VSO en de weigering om enkele in de Bijloke te laten 

werken, niet het werk zijn van de Duitse bezettende overheid 

maar van "Belgische personen die één of andere groepering steun

den". (67) 

Uit gesprekken gevoerd met ex-studentes bleek dat bepaalde meis

jes zich heel wat gemakkelijker van hun taak konden kwijten. 

Zo was er een studente die portierster 'speelde' bij een dokter. 

(68) 

Besluit 

De vrijwillige en later verplichte tewerkstelling van vrouwen 

in het algemeen en meisjesstudenten in het bijzonder tijdens 

de oorlog was een zeer treffende schakel in de nationaal-socia

listische politiek ten aanzien van de vrouw. 

Daar deze visie de vrouw als de enige opvoedster van haar kinde

ren en als koningin van het gezin beschouwde, was de inschakeling 

van de vrouw in de tewerkstellingspolitiek practisch volledig 

afgestemd op een verlenging van haar taak als huismoeder. 
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D. De meisjesstudenten actief in het verzet. 

1. Algemeen 

Materiaal over dit onderwerp is tamelijk schaars. De verzetsbe

weging wordt in de geschiedenisboeken als een mannenaangelegen

heid voorgesteld, maar uit getuigenissen blijkt dat vrouwen zeer 

zeker een belangrijke rol gespeeld hebben. Het was precies hun 

'vrouwzijn' dat ze in staat stelde gevaarlijke opdrachten zoals 

wapens smokkelen, inlichtingen doorgeven of clandestiene blaad

jes verspreiden, uit te voeren zonder dat ze verdacht werden 

door de bezettende macht. 

Het aandeel van de vrouwen in de totale verzetsbeweging werd op 

één derde geschat. (69) 

2. Concreet 

Wat nu het aandeel van de Gentse meisjesstudenten in het studen

tenverzet geweest is, konden we in beperkte mate achterhalen. (70) 

Begin 1945 startte men vanuit het rectoraat met een specifiek 

onderzoek naar het onderwijzend en wetenschappelijk personeel en 

de studenten die actief geweest waren in het verzet. 

Iedereen die tijdens de oorlog deelgenomen had aan activiteiten 

gericht tegen de bezetter, diende zich te melden v66r de opening 

van het academiejaar 1945-1946. 

Van al deze personen werden fiches aangelegd. Zo ook werden die

genen die nog gevangen zaten of overleden waren ("gestorven voor 

het vaderland") achrehaald. 

Voorheen had de rector reeds de opdracht gegeven om alle studen

ten die zich inschreven voor de tweede zittijd van het academie

jaar 1943-1944 en de eerste zittijd van 1944-1945 een vragenlijst 

laten invullen (zie hoger). Een aantal vragen hadden betrekking 

op eventuele verzetsactiviteiten van de betrokken studenten. 

Uit een getuigenis van Deconinck L., toenmalig werkleider aan 

de R.U.G., bleek dat 3 vrouwen onrechtstreeks met het verzet in 

contact stonden. Hun aandeel werd niet verder gespecifieerd. (71) 

In het relaas van Eemans G. konden we lezen dat twee meisjesstu

denten een actie op het getouw zetten om een Engelsman van Gijze-



242. 

gem naar Asse over te brengen. (72) 

Deze verschillende acties moesten in de uiterste geheimzinnig

heid uitgevoerd worden. 

De vrouw van wekleider Deconinck, die studente aan de R.U.G. 

was geweest, bevestigde dit. Zij stond midden het verzet maar 

was practisch volledig onwetend over acties gevoerd door andere 

verzetslui. Aan de universiteit werd daarover nooit gepraat. (73) 

Zij kon ons dan ook niet vertellen of meisjesstudenten al dan 

niet een belangrijk aandeel hadden en of zij verantwoordelijke 

functies uitoefenden. (74) 

Het is zeer waarschijnlijk dat enkele meisjesstudenten betrokken 

waren bij de uitgave van 'Klokke Roeland', orgaan van de Gentse 

afdeling van de NSG, maar wij konden via de vragenlijsten slechts 

één meisje achterhalen dat beweerde dat, door haar medewerking 

aan dit blad, de Gestapo bij haar huiszoeking had verricht. 

De meer behoudsgezinde verzetsstudenten schaarden zich rond het 

blad 'Tiji'. Na de oorlog wensten de medewerkers de namen van 

hun redacteurs niet vrij te geven, uit bescheidenheid, zoals zij 

zelf beweerden. (75) Eén enkel meisje noteerde op haar vragen

lijst dat ze meegeholpen had het blad te verspreiden. 

Zoals wij reeds vermeldden, bestond er aan de R.U.G. zoiets als 

een georganiseerd verzet. Rector Blancquart omschreef dit verzet 

als volgt: 

"Er was ook de niet-georganiseerde weerstand van den 

misprijzende glimlach, van het voorbijgaan zonder om 

te kijken, van het vermijden om met den vijand om te 

gaan; er was de weerstand van het beluisteren der geal

liëerde radioberichten, van het elkander moed inspreken 

in den dagelijksehen omgang onder weldenkenden, er was 

de weerstand van het geloof in de eindzege, waarin men 

elkander steunde en waarmede men den vijand den moed 

in de schoenen deed zinken" . (76) 

Concreet, naar aanleiding van de VT braken spontane tegenacties 

los. Ook de zaak van de weerspannige faculteitskringen kan men 

als een daad van verzet beschouwen (zie hoger) . ' Uiteraard zal 
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een deel van de vrouwelijke studentenpopulatie zich niet onbe

tuigd gelaten hebben. Het is echter duidelijk dat hier zeer 

moeilijk namen en cijfers aan kunnen verbonden worden. 

Besluit 

Door de omvang van de gegevens in verband met dit onderwerp 

kost het enige moeite om conclusies naar voren te schuiven. (77) 

Uit het werk van Martin D. en de interviews blijkt zeer duide

lijk dat ook het verzet de modale student niet tot actie kon 

verleiden. 

In tegenstelling tot de relatief belangrijke rol die de vrouw 

in het algemene verzet zou gespeeld hebben, kan dit moeilijk 

beweerd worden van onze meisjesstudenten. Daar het georgani

seerde verzet aan de R.U.G. echter een zeer beperkte omvang 

aannam en er daardoor beterekkelijk weinig materiaal voorhan

den is, zou de rol van de universitair geschoolde vrouw in het 

algemene verzet wel eens groter geweest kunnen zijn. Ook hier 

is verder onderzoek gewenst. 
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NOTEN 

(1) In het hoofdstuk 'De integratie van de meisjesstudenten 

in de Gentse studentenwereld', werd eveneens de oorlogs

periode kort behandeld, maar uitsluitend de niet-ideolo

gische studentenkringen kwamen kwamen aan bod. 

(2) O. MARTIN, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 

1940-1944, pp. 30-43 

(3) A.R.U.G., 4A2/5, dozen 8, 9 en 10 

(4) A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(5) Soms werd enkel de familienaam genoteerd zodat het onmo

gelijk was uit te maken of we met een vrouw of met een 

man te maken hadden. 

(6) In grote mate werd hiervoor een beroep gedaan op het dege

lijke werk van: 

O. MARTIN, Op. Cito 

(7) Organisatorisch was het GSV als volgt opgebouwd: één ver

bondspraeses (1940- 41: Van den Abeele, 1941-42: Robberechts; 

1942-43: Pauwels en 1943-44: Meulenaere) met vier grote afde

lingen: de propagandistenkern, de nationale werkgemeenschap

pen en sociale diensten, het faculteitenconcent en het Seni

orenconvent. 

Het was tevens bekend dat prof. Oaels en Pater Callewaert de 

geestelijke vaders waren van het G$V. 

Voorstelling van het 'Gentsch Studenten Verbond': Grondrege

len van het GSV (Standpunt en organisatie) in: Ons Leven,I, 

1, 1940 

(8) Zie: geschriften van de verbondspraeses in het orgaan van de 

Vlaamse studenten, Ons Leven . 
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Ons Leven, december 1940 

Ons Leven, januari 1941 

(9) Ons leven, februari 1941 

(10) Jaarverslag VGK 1940-1941 en 1941-1942. A.R.U.G., studenten

archief, VGK 

(11) België kreeg tijdens w.O. II een militair bestuur. Deze 

'Militärverwaltung' stond onder leiding van een 'Militär

befehlshaber' (Von Falkenhausen). Het Belgisch bestuurs

apparaat bleef evenwel aan het werk onder leiding van 

sekretaris sen-generaal , de hoogste ministeriële ambtena

ren. 

Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, pp. 392-~93 

(12) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 99-101 

(13) De kringen die hun werking stopzetten waren: de Natuurwe

tenschappelijke Kring, de Diergeneeskundige Kring, Romania, 

de Technische Kring, de Vlaamse Geschiedkundige Kring en 

het Rechtsgenootschap. 

Deze laatste twee ontdubbelden zich en een deel sloot zich 

wel aan bij het GSV. 

(14) D. MARTIN, Op. Cit., p; 94 en p. 125 

(15) Het VNV-Studentenfront gold als afdeling van het VNV. Het 

Vlaams Nationaal Verbond werd opgericht eind 1933 als bun

deling van talrijke regionale en gewestelijke groeperingen. 

Van meet af aan trad Staf De Clercq naar voren als de gro

te leider. Met hun 'Groot-Nederlands' standpunt raakten zij 

naar het einde van de oorlog toe meer en meer in diskrediet 

bij de bezetter. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 1832-1833 
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(16) De definitieve statuten van het VNV-Studenten front ver

schenen in het februarinummer 1943 van hun orgaan. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 90-98 

(17) De Vlag, opgericht in 1936, wenste de Vlaams-Duitse kul

turele en wetenschappelijke relaties op een ruimere basis 

te vestigen. De stuwende kracht was hier Jef Van de Wie1e 

en met hun 'Groot-Duitse' opvattingen konden zij het ver

trouwen van de bezetter winnen. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 11, pp. 1827-1828 

(18) D. MARTIN, Op. Cit., p. 96 

(19) Op 30 november 1940 we,rd de Nationale Dienst voor Arbeids

bemiddeling omgevormd tot het Rijksarbeidsarnbt, onder lei

ding van Hendriks. 

Nadat het comité van secretarissen-generaal>·geweigerd had hun 

medewerking te verlenen in verband met het verplicht te

werkstellen van de Belgische bevolking, bood dit Rijksar

beidsambt zijn diensten aan. 

Th. LUYKX, Op. Cit., p. 398 

(20) H. HAUPT, Der 'Arbeidseinzatz' der Belgischen Bev51kerung 

während des Zweiten Weltkrieges, pp. 141-155 

(21) Verschillende redenen daartoe werden naar voren geschoven: 

de dreigementen van de bezetter als zouden de ouders van de 

weigeraars getroffen worden, als ook het feit dat volgens 

de verzetsmensen, de eerstejaars niet gesteund werden door 

hun professoren. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 64-75 

(22) Th. LUYKX, Op. Cit., p. 399 

(23) Een van de belangrijkste daden van de OP-kern aan de R.U.G. 

was het verspreiden van een 'Open brief van het professoren-
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korps der R.U.G. aan de collega's van de V.U.B.', die een 

vorm van steunbetuiging inhield ten aanzien van de vader

landslievende houding van de meerderheid der Brusselse 

professoren. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 52-53 

(24) De universiteit te Gent gedurende de oorlogsjaren,in: 

Weerstand en Bevrijding, p. 5 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 60-63 

(25) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 101-105 

(26) Rede uitgesproken door de Rector, Prof. Blancquaert, in 

de AULA op 8 mei 1945 in: Weerstand en Bevrijding, p. 12 

(27) In de archiefdozen stak dit materiaal door elkaar 

(28) De NSG werd onmiddellijk na de bevrijding van Gent gelega

liseerd en iets later erkend als overkoepelde studenten

organidatie met de faculteitskringen als basis van haar 

structuur. 

(29) Brief ge~icht aan de rector (ondertekend door een gamma 

studentenkringen) , 2~.2.1945, A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(30) Al het verzamelde materiaal werd naar de rector gestuurd 

Zie: strafmaatregelen voorgesteld door het voorlopige be

stuur van de NSG, 7.11.1944. A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(31) A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(32) Noch in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, noch in het 

werk van Martin, noch in andere werken die deze periode 

behandelen, hebben we enige verwijzing naar deze instelling 

kunnen terug vinden. Uit de oorspronkelijke documenten blijkt 
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dat studenten er cursussen en voordrachten konden bij

wonen, gegeven door in Gent verblijvende gastprofessoren. 

(33) Verschillende vrouwen werden van meerdere zaken beschuldigd . 

(34) De Dietse Meisjesscharen werden in 1941 opgericht als afde

ling van het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (AVNJ). 

Zij groepeerden de vrouwelijke leden van de vó6r de oorlog 

werkende Vlaamse jeugdgroepen. Hun Leidster was J. Claessens. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, p. 418 

(35) Na 1943 radicaliseerde het GSV zijn opvattingen drastisch, 

zodat ze nu definitief in de collaboratie terecht kwamen. 

(36) D. MARTIN, Op. Cit., pp. 131-137 

(37) Rector Desmet aan de minister van Onderwijs 27.10.1945. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(38) Verslagen zuiveringscommissie, A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(39) Het Nationaal Socialistisch Jeugdverbond was de nieuwe 

benaming van het AVNJ. Deze benaming werd opgelegd door 

de Duitsers. Het NSJV gold als officiële vertegenwoordiger 

van de Europese federatie van erkende nationalistische en 

fascistische jeugdbewegingen. 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, pp. 416-417 

(40) Verslagen zuiveringscommissie, A.R.U.G., 4A2/5, doos 10 

(41) Gesprek met S. DESMET (Germaanse filologie 1940-1944) 

(42) Als men een gemiddelde van de studentenpopulatie per aca

demiejaar neemt dan betekent dit dat ongeveer 5 % van de 

studenten getroffen werd. 
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(43) B. PATROONS, Een inleidende studie over de Vlaams-Natio

nalistische Vrouwengroepen (1920-1945), onuitge

geven licentiaatsverhandeling, R.U.G. 

(44) G. DE BOCK, Incivisme en repressie, pp. 74-75 

Dit deel van de studie is gebaseerd op een onderzoek ver

richt in een interneringscentrum voor vrouwen beschuldigd 

van incivisme, in Gent in 1946. 

(45) Voordien bestond reeds de vrijwillige tewerkstelling: 

Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV). Vanaf 

6 oktober 1942 konden de Belgische arbeidskrachten ook 

verplicht tewerkgesteld worden in België en Duitsland. 

M. HAUPT, Op. Cit., pp. 103-121 

(46) Medio november 1942 was er in Duitse kringen enige wrevel 

ontstaan in verband met het schijnbaar stijgend aantal 

hogeschoolstudenten, als zouden verschillende onder hen 

langs deze weg de verplichte arbeidsdienst willen ontvluchten. 

Dit werd ten stelligst ontkend door de rector en de offi

ciële statistieken 'geven hem gelijk' : de stijging van het 

aantal studenten was gedeeltelijk te wijten aan de slui-

ting van de universiteit van Brussel. 

D. MARTIN, Op. Cit., pp. 64-65 

(47) Dit betekende dat de R.U.G. slechts tijdens het academie

jaar 1942-1943 met de VT geconfronteerd werd en dat er in 

1943-1944 geen eerstejaarsstudenten waren (op enkele vrij

gestelden na) . 

(48) M. HAUPT, Op. Cit., p. 149 

(49) Winterhulp, ingericht op 29 oktober 1940, stond onder lei

ding van P. Heymans en kwam tegemoet aan de noden van de 

minstbedeelden. Zij moest gedeeltelijk instaan voor de 

ravitaillering van de Belgische bevolking. 
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(50) VNVV was de vrouwenafdeling-van het Vlaams Nationaal Ver

bond (orgaan:Nele) en opgericht op 9 maart 1930 als partij

politieke organisatie naast de reeds bestaande meer cul

tureel gerichte Vlaams-Nationalistische vrouwengroepen. 

B. PATROONS, Op. Cit., pp. 129-141 

(51) F. DAELS, De Vrouw in de Nieuwe Tijden, pp. 25-27 

(52) F. DAELS, ~. Cit., p. 28 

(53) M. HAUPT, Op. Cit., pp. 163-164 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, pp. 1984-1985 

(54) J. VINCKX, Vlaanderen in unifa'rrn, IV, pp. 132-133 

(55) Naast de enorme propaganda die voor dergelijke kampen ge

maakt werd, lokte men deelneemsters via voorspiegeling van 

extra-voordelen na het beëindigen van de arbeidsdienst. 

Bijvoorbeeld regentessen en onderwijzeressen die belangloos 

hun diensten hadden aangeboden, kregen voorrang bij be

noemingen. 

B. PATROONS, Op. Cit., pp. 142-143 

(56) In Nederland was dit reeds vroeger gebeurd (februari ' 1941) 

(57) M. VAN DEN WIJNGAERT, De secr~tarissen-generaal tegenover 

de Verplichte Tewerkstelling (1940-1941) in: Bij

dragen tot de geschiedenis van de tweede wereld

oorlog, pp. 16-17 

(58) De Unie van Hand- en Geestesarbeiders was een éénheids

syndikaat, opgericht door Hendrik De Man. Dit syndikaat 

verving alle bestaande politieke syndicaten. 

(59) M. HAUPT, Op. Cit., p. 146 
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(60) De studenten die in de industrie tewerkgesteld werden, 

betaalde men wel degelijk. 

Rector Desmet aan de directeur-generaal van het arbeids

ambt, Hendriks, 19.5.1943. A.R.U.G., 4A25, doos 5 

(61) Rector Desmet aan de secretaris-generaal van het Ministe

rie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Albrechts, 23.7.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(62) Secretaris-generaal Albrechts aan rector Desmet, 26.7.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(63) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 5.6.1943. A.R.U.G., 

4A2/5, doos 5 

(64) Bestuurder van de Bijloke, Carton, aan de directeur van het 

arbeidsambt Lecleir, 10.5.1943. A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(65) Arbeidsambt Gent aan rector Desmet, 19.5.1943. A.R.U.G., 

4A2/5, doos 5 

(66) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 20.5.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(67) Rector Desmet aan 'Sonderführer' Jacobs, 5.6.1943. 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 5 

(68) Gesprek met S. DESMET (Germaanse filologie 1940-1944) 

(69) A. FRANCIS, Les femmes dans la résistance 

K. PIETERS, Vrouwen in de geschiedenis, pp. 47-50 

D. DEWEERDT, En de vrouwen?, pp. 165-167 

Dat vrouwen een actieve rol in het verzet speelden, bleek 

trouwens ook uit de bekende en zeer degelijke Britse TV

series "Secret Army" en "Lifeline". 
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In België was de vluchtroute ' Komijt' volledig in handen 

van een vrouw, Andrée De Jonghe. 

België in de Tweede Wereldoorlog, IV, pp. 69-75 

(70) In het archief van de R.U.G. bevond zich één doos: 

Farde overleden studenten/ dossier Weerstand/ nota's, 

A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(71) Van deze drie personen waren er reeds twee afgestudeerd. 

Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(72) Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(73) Meestal pas nà de bevrijding kwam men tot de constatie 

dat ook die of die persoon zich ingelaten had met het ver

zet. 

(74) Gesprek met L. WUYTENS, (lichamelijke opvoeding ' 1930-1933) 

(75) Dossier Weerstand, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 

(76) Rede uitgesproken door Rector, Prof. Blanquaert in de 

Aula op 8 mei 1945, in: Weerstand en Bevrijding, pp. 12-13 

(77) Eén ding is wel zeker: geen enkele studente liet het leven 

ten gevolge van haar eventuele acties in het verzet. 

Farde overleden studenten, A.R.U.G., 4A2/5, doos 11 
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BESLUIT DEEL 11 

Het profiel van de vrouwelijke studenten, verkregen op het einde 

van deel I, hoofdzakelijk afgeleid uit kwantitatieve gegevens, 

kunnen we hier aanvullen. 

We kunnen stellen dat intelligente meisjes afkomstig uit een mid

denklasse de grootste kans maakten om na hun retorica universi

taire studies aan te vatten. 

Aan de universiteit maakten zij een kleine minderheid uit en vorm

den er ook een aparte groep. Vooral in de jaren dertig bleek dui

delijk dat zij eerder in beperkte mate geintegereerd waren in het 

studentenleven. Door de vormelijke omgangsvormen en de strenge 

opvoeding thuis, was het voor vele meisjes niet mogelijk onge

dwongen met hun mannelijke collega's om te gaan. Zij hielden 

zich afzijdig van studentenkringen en uitgaan was er zelden bij. 

Naar het einde van dit decennium en tijdens de oorlog kwam daar 

verandering in: veel meer dames werden actief lid van een studen

tenkring of zochten contact met jongensstudenten. 

Ook in het beeld dat de jongens van hun vrouwelijke collega's op

hingen, kwam geleidelijk verandering: van complete idealisering 

of een relatief cynische attitude in verband met het mogelijk ont

breken van vrouwelijke charmes evolueerden jongens en meisjes naar 

eenzelfde houding ten aanzien van elkaar: kameraadschappelijk. 

In 1930 (de naweeën van de vernederlandsing), en tijdens de tweede 

wereldoorlog merken we een relatief afzijdige houding van de meis

jes ten aanzien van deze beide politiek geladen gebeurtenissen. 
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ALGEMENE SLOTBESCHOUWING 

Zoals we in de inleiding stelden, willen we met deze studie een 

beperkte bijdrage leveren tot de vrouwengeschiedenis. 

De aandacht voor vrouwelijke universiteitsstudenten is de laatste 

jaren flink gegroeid, maar vooral de eerste, de pioniersters wer

den in de kijker geplaatst. 

Deze vrouwen werden als symbolen van de strijd voor hun recht op 

onderwijs op het einde van de 19de eeuw beschouwd. In deze perio

de situeerden zich de acties van de eerste Belgische feministen. 

Zij leverden, samen met de radicaal liberalen, strijd voor de 

emancipatie van de vrouw. 

Na deze verhoogde aandacht voor de vrouwenproblematiek en daarmee 

samenhangend haar recht op hoger onderwijs, trad een periode van 

stilstand in, ~en contra-revolutie'. 

Deze verhandeling wou een beperkt antwoord bieden op de vraag of 

de vrouwen definitief de weg naar de universiteit gevonden had

den. Onze studie beperkte zich tot de R.U.G. voor de periode 

1930-1945. 

We kunnen in ieder geval stellen dat een gestadige verhoging van 

het procentueel aandeel meisjesstudenten plaatsvond. 

In het academiejaar 1945-1946 vormden zij echter nog maar één 

tiende van de totale studentenpopulatie aan de R.U.G. 

We kunnen de invloed van een behoudsgezinde mentaliteit ten aan

zien van de vrouwen die wensten te studeren en eventueel een 

carrière wensten op te bouwen, niet ontkennen. Dit werd duide

lijk weerspiegeld in de herkomstfactoren van deze vrouwen: voor

namelijk een intellectuele middenklasse, wonend in de steden, 

was het meest vertrouwd met de idee van hogere studies voor Vrou

wen. Milieufactoren bleken dus van doorslaggevende aard wat de 

deelneming van meisjes aan universitaire studies betrof. 

Ook in de keuze van de richtingen door meisjes gevolgd, speelden 

in de maatschappij levende opvattingen een rol: studies gericht 

op een loopbaan in het onderwijs of een thuis te beoefenen beroep 

als apotheker kenden het meeste succes. 
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Na een vergelijking van deze factoren met andere Belgische uni

versiteiten (waar mogelijk), kunnen we niets anders stellen dat 

studeren voor vrouwen in deze periode nog niet algemeen aanvaard 

werd. Ontegensprekelijk steeg het procentueel aandeel van meis

jesstudenten, maar de echte doorbraak was geenszins te situeren 

in deze periode. Pas in de jaren vijftig, samen met de democrati

sering van het hoger onderwijs, zullen vrouwen in veel grotere 

mate deelnemen aan universitair onderwijs (zie studies van A. Bonte 

Onze aandacht ging vervolgens naar de vrouwelijke studenten in de 

periode 1930-1945, als deel van de studentengemeenschap. 

Vormden deze vrouwen aan de universiteit zelf een aparte groep? 

Of vervielen alle barri~res en integreerden zij zich volledig? 

We stelden een evolutie vast, van een beperkte integratie tot de 

tweede helft van de jaren dertig naar een verruimde deelneming 

aan het universitair leven in de laatste jaren van dit decennium 

en tijdens de oorlog. 

De deelneming aan het verenigingsleven, het uitgaansleven, de 

houding van de jongensstudenten waren daar aanwijzingen voor. 

Door het lidmaatschap in de studentenkringen en de houding van 

de meisjes ten aanzien van twee politiek geladen gebeurtenissen; 

namelijk de vernederlandsing en de Tweede Wereldoorlog te bestu

deren, konden we vaststellen dat vrouwelijke studenten relatief 

weinig te verleiden waren zich politiek te engageren. 
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A. VAN ACKER : Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914). Een 
evocatie. 
E. LANGENDRIES : De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (1916-1918), 2 
dln. 
K. DE CLERCK : Rector Bouckaert had toch gelijk. 
D. MARTIN De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 
1940-44. Leven met de vijand. 
L. SOETE : De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van 
de "Ecole Normale des Sciences" (1870-1890). 
V. VAN RENTERGHEM : Het belang van Gent voor de universiteits- en 
studiekeuze van de Brugse studenten (1817-1914). 
A. VANDENBILCKE : Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent 
(1930/31-1945/46). 
F. VARENDONCK : Henri Moke (1803-1862). Leven, werk en gedachten
wereld. 

Buiten reeks : K. DE CLERCK, e. a. : Kroniek van de strijd voor de ver
nederlandsir-g van de Gentse universiteit. 
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