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VOORWOORD 

Op 6 december 1882 schreef de eerste jonge vrouw zich in aan de 
Universiteit Gent. Haar naam was Sidonie Verhelst en ze koos voor 
de opleiding wetenschappen. Naar aanleiding van de 100ste ver
jaardag van die eerste inschrijving in 1982 verscheen in de reeks Uit 
het verleden van de Universiteit Gent een publicatie over de eerste 
generaties meisjesstudenten tot 1930. Het waren toen nog zeldza
me vogels. 
Het tij is intussen volledig gekeerd. Sinds 1995/1996 zijn meisjes
studenten in de meerderheid aan de universiteit en hun aantal 
groeit elk jaar aan. Voor het academiejaar 2006/2007 telt de 
Universiteit Gent 15.776 meisjes tegenover 12.008 jongens. 

In 2007, naar aanleiding van de 125ste verjaardag van deze eerste 
inschrijving, willen we nogmaals hulde brengen aan de pioniers 
die de weg hebben geëffend voor de volgende generaties. Ditmaal 
onderzoeken we hoe het de promovendae verging die een carrière 
wilden opbouwen binnen de universiteit. Wie waren die vrouwe
lijke afgestudeerden die wensten in een wetenschappelijke loop
baan te stappen en verhoopten zij ook academische promotiemoge
lijkheden? Hoe verging het hen? Kregen zij steun of was de acade
mische wereld, een toch bij uitstek mannelijk bastion, op zijn hoede 
om vrouwen toe te laten? Keken zij ook naar het zogenaamde gla
zen plafond? 

Aan de hand van de personeelsdossiers en de verslagen van 
beleidsorganen zoals de faculteitsraden, volgden we de belevenis
sen van enkele vrouwelijke afgestudeerden in hun wetenschappe
lijke of academische loopbaan. Het verhaal start in het begin van de 
vorige eeuw met de eerste vrouw die er in slaagde assistent te wor
den. Het onderzoek eindigt bij de benoeming van de eerste vrou
welijke gewoon hoogleraar. We schrijven dan 1965. 

De toekomstkansen voor de vrouw aan de universiteit zijn aan het 
begin van de 21 ste eeuw gevoelig verbeterd maar de lat ligt zeker 
nog niet gelijk. Aan de UGent zijn dit academiejaar meer vrouwe
lijke assistenten dan mannelijke ( 260 tegenover 223), maar de 
doorstroom naar een hoger niveau is nog altijd problematisch. Het 
totale aantal ZAP-leden (alle categorieën) telt 755 mannen tegen-



over 158 vrouwen en hoe hoger het niveau hoe lager het aantal 
vroU\-ven. 171 mannelijke gewoon hooglerMen hebben slechts 17 
vrouwelijke collega's.! 

De rea::nlccijfergegc\'C11s wlonlen opgc\"magd bij de Dimclic J'"rson!!eJ ell Organisatie. 
Zie ook: M. !)ernoor en H. Pyck, Rnl,/oor/ m/!' Uorh"'/"l'i/ril Gcllt-.I!'I'/l. S/nIÎslis<h RnJlPf"1 "'lu. 
2006. 87pp. 



DE EERSTE ASSISTENTE 

Bertha De Vriese (1877-1958) 

De eerste jonge vrouw kwam op 6 december 1882 aan de universi
teit te Gent studeren. De 22 jarige Gentse gemeenteonderwijzeres 
Sidonie Verhelst volgde de cursussen in de natuurwetenschappen 

maar zij zette haar studies 
stop na de kandidaturen. De 
Brusselse onderwijzeres 
Emma Leclercq, die al het kan
didaatsdiploma in de natuur
wetenschappen van de ULB 
op zak had, was de eerste 
vrouw die te Gent een einddi
ploma behaalde. Tot 1930, het 
jaar dat de volledige verneder
landsing van de universiteit in 
voege trad, volgden er 522 
meisjes hun voorbeeld. Onder 
hen bevonden zich 105 buiten
landse vrouwen, evenals 148 
vrije leerlingen. Op de 271 
Belgische reglementair inge
schreven meisjesstudenten 
behaalden er 163 een diploma. 
Dertien onder hen bleven aan 

Sidonie Verhelst (1859-1906) de universiteit en begonnen 
een wetenschappelijke loop

baan als assistente.2 Enkelen wensten nog hogerop te geraken, 
maar dat pad liep niet altijd over rozen. 

Nemen we het voorbeeld van de eerste vrouw die doorstootte tot 
het assistentschap, n1. Bertha De Vriese. Geboren in 1877 als derde 
dochter van de uitgever Lodewijk De Vriese koesterde Bertha de 
wens arts te worden. Die studies waren toegankelijk gemaakt voor 

A.M. Simon-Van der Meerseh, De eerste generaties IJl eisjesstJldel1ten nnl1 de RUG, Gent, 1982, 

Ui t het verleden van de RUG, nr. 13. 
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Studenten 2de kandidatuur Geneeskunde met in het midden Marie-Louise Masui? 
(1899) 



vrouwen aangezien de wetgever in 1890-1891 bepaald had dat 
vrouwen het ambt van arts en apothekeres mochten uitoefenen 
(art. 52). Tezelfdertijd echter verstrengde diezelfde wetgever de 
toegang tot de universiteit aangezien elke kandidaat student een 

Bertha De Vriese (1877-1958) 

gehomologeerd getuigschrift van middelbare studies diende voor 
te leggen. Dit vormde een serieuze barrière voor mogelijke vrou
welijke studenten aangezien er geen humanioraopleiding voor 
meisjes bestond. Bertha had weliswaar geluk. Zij bevond zich in de 
mogelijkheid private studies te krijgen, slaagde voor de Centrale 
Jury en schreef zich in 1893, op 16 jarige leeftijd, in te Gent voor de 
studies in de geneeskunde. 



o 

Zij ontplooide zich tot een briljante studente en behaalde in 1900 
met de grootste onderscheiding het doctoraat in de genees-, heel-, 
en verloskunde.3 Zij was de eerste vrouwelijke arts die te Gent 
afstudeerde. Het jaar daarop versloeg zij haar mannelijke rivalen in 
de universitaire wedstrijd. Met een score van 95 op 100 punten 
werd zij eerste in de klasse van anatomische, fysiologische en bio
logische wetenschappen, met als onderwerp: 'Etudier les modifica
tions que la distribution des vaisseaux sanguins des extrémités 
subit chez l'homme au cours du développement'.4 
Het nieuwe academiejaar 1901 /1902 startte te Gent op 22 oktober, 
met een plechtigheid waarop tevens de vijf Gentse laureaten van 
de universitaire wedstrijd gehuldigd werden. Na lovende woorden 
van rector G. Van der Mensbrugghe aan het adres van de eerste 
vrouwelijke laureaat ging de Gentse burgemeester E. Braun in zijn 
toespraak dieper in op de kwestie dat vrouwen het beroep van arts 
binnendrongen. Hij voorspelde concurrentie binnen de sector en 
wees de genodigden en de academici op deze ontwikkeling: "S'il 
s'agit de grandes opérations ou de maladies très graves, sans doute 
la femme-docteur ne vaudra pas son collègue du sexe masculin qui 
a plus de hardiesse, plus de vigueur, plus d'initiative et plus d'au
torité morale sur Ie patient; mais s'il s'agit de cas moins dangereux
et ce sont les plus fréquents- ne deviendra t' elle pas une rivale 
redoutable pour Ie docteur et spécialement chez les femmes et les 
enfants?" De aanwezigen kregen stof tot nadenken terwijl burger
vader Braun aan Bertha De Vriese de gouden medaille van de stad 
Gent overhandigde. 
Zij zorgde voor nog een primeur. Zij betrad als eerste vrouw het 
spreekgestoelte in de Gentse aula om het dankwoord uit te spreken 
in naam van de andere mannelijke laureaten. In een korte toe
spraak dankte zij het professorencorps want het welslagen van de 
Gentse kandidaten was aan hen te danken: "sans semen ce, pas de 
récolte", besloot ze.5 

J Ibid., p.137-138. 

Sitllation de /'enseigl1ement supérieuJ' dOl1né al/X lrais de /'étnt, Bruxelles, 1906, p.CCXUII

CCXUV: 

Université de Gand, Rapport SUl' la sitl/otion de /'1I11;vel'sité pendant /'OIl11ée 1900-1901, p. 44-47. 



B. De Vriese startte geen privépraktijk als arts. Met het geld van de 
reisbeurs die haar op 18 oktober 1901 toegekend werd, trok zij naar 
enkele grote Europese laboratoria en hospitalen om er zich te 
bekwamen. Na een jaar studie solliciteerde zij voor het ambt van 
assistent bij het laboratorium voor menselijke anatomie, geleid 
door prof. H. Leboucq.6 De betrokken hoogleraar, de geneeskundi
ge faculteitsraad, de rector en de beheerder-inspecteur, dit was de 
gangbare procedure, adviseerden gunstig en de minister onderte
kende het besluit? Bertha De Vriese werd de eerste vrouwelijke 
assistent van de Gentse universiteit. 
De functie van assistent was eigenlijk een vrij recent ambt. Het 
werd gecreëerd omdat er in de tweede helft van de 19de eeuw aan 
de universiteiten practica op het programma geïntroduceerd wer
den en omdat de wetenschaps beoefening in de faculteiten genees
kunde en wetenschappen in toenemende mate een experimenteel 
karakter kreeg. De hoogleraren hadden voor de uitoefening van 
deze taken wetenschappelijk geschoolde hulpkrachten nodig. Het 
assistentschap werd na lange onderhandelingen tussen het liberale 
ministerie Van Humbeék en de twee rijksuniversiteiten opgericht 
per KB van 31 januari 1882. Het reglement bepaalde dat assistenten 
konden benoemd worden in de faculteiten geneeskunde en weten
schappen. Het waren afgestudeerden (doctors, apothekers en inge
nieurs) die voor een periode van twee jaar de taak hadden de hoog
leraar bij te staan in het experimenteel en praktisch onderwijs even
als bij laboratoriumwerkzaamheden. De functie kon één tot maxi
maal tweemaal verlengd worden. Wanneer de assistent blijk had 
gegeven van bijzondere geschiktheid en voldoende had gepubli
ceerd kon hij, volgens de wetgeving in 1882, aangesteld worden tot 
'agrégé spécial' voor een periode van drie jaar, telkens verlengbaar. 
De agrégé stond nog altijd de hoogleraar bij maar kon eveneens 
nieuwe leergangen onderwijzen.8 Deze functie, die een eerste vorm 
was van een semi-vaste loopbaan naast het professoraat, werd in 
1892 afgeschaft (KB 16 aug.).9 Op dat ogenblik had de Gentse uni
versiteit acht assistenten en vier geaggregeerden in dienst. Twee 

Hector Leboucq (1848-1934). Sinds 1878 titularis voor de cursus in de stelselmatige en topo

grafische ontleedkunde van de mens en voor de anatomische demonstraties van de univer
siteit te Gent. Van 1906 tot 1909 was hij rector. 

ARUG, 4A2/4, doos 101, 201, KB van 30 dec. 1903. 

ARUG, 4A2/4, doos 35, 201, KB van 21 jan. 1882. 

1. Beekers, Enseig/1eme/1t supérieur e11 Belgique, Bruxelles, 1904, p. 28-30. Na het beëindigen 

van de termijnen en wanneer de kandidaat blijk had gegeven van hoge wetenschappelijke 

inzet kon hij de eretitel van speciaal geaggregeerde verkrijgen. De eretitel van 'agrégé spé
cial' bleef behouden na de afschaffing van het ambt in 1892. 



mannen van deze laatste categorie gingen bij het ingaan van de 
nieuwe verordening over naar het docentschap. JO 

Wie in de toekomst na zijn studies nog wetenschap wilde bedrij
ven, had dus als enige uitweg de korte en bovendien nog de slecht 
betaalde functie van assistent. De jaarlijkse wedde schommelde 
tussen 500 en 2000 fr. Gemiddeld kreeg een assistent 1500 fr., wat 
iets meer was dan het loon van het lager administratief personeel. 
Een dienst jongen en de hulpjongen in het amfitheater hadden een 
jaarwedde van 1300 fr. 11 Het assistentschap was dus financieel wei
nig aantrekkelijk en bood weinig toekomstperspectieven. In de 
faculteit geneeskunde werden deze door het besluit van 18 mei 
1897 nog verder afgebouwd aangezien de functie hoogstens één
maal verlengd kon worden en men dus maximaal slechts 4 jaar 
bedrijvig kon zijn.12 De regering wilde met deze maatregel aan 
zoveel mogelijk bekwame doctors de kans geven om zich weten
schappelijk te verrijken, maar de statuutwijziging had een ver
keerd effect. Het bleek voortaan uiterst moeilijk goede elementen te 
vinden die zich voor zo een korte periode voltijds wilden inzetten. 
De kandidaten werden langsom schaarser. prof. J.F. Heymans zag 
zich zelfs verplicht, na onbeantwoorde oproepen in België, een 
Duitse kandidaat voor te stellen als assistent. 13 Zowel in de Gentse 
faculteit geneeskunde als te Luik was men ontevreden over de toe
stand. Men overwoog zelfs om een uitgerangeerde assistent over te 
hevelen naar een andere dienst van dezelfde faculteit. Er werden 
geregeld nieuwe voorstellen aan de minister voorgelegd ook al 
omdat men ervan overtuigd was dat een assistent al na vier jaar 
moest afhaken terwijl hij nog maar pas goed op dreef was geko
men.14 

10 Het betrof O. Van Ouyse en F. Van Imschoot die allebei docent werden. G. Claeys werd 

werkleider en O. Colson verliet in 1893 de universiteit. Si/ua/ion •.. , Bruxelles, 1897, 
p. LXXXIX. 

11 L. Beckers, Enseignement.. ., p . 30-31. 

12 Ibid. 

13 ARUG, 601/1, Verslagen van de faculteitsraad geneeskunde, 26 nov. 1903, 17 dec. 1903. M. 

Kochmann werd in 1904 tot assistent benoemd. 

J4 ARUG, 601/1, Verslagen van 22 nov. 1898,9 febr. 1899,22 maart 1899, 13 okt. 1899, 26 nov. 

1903,20 okt. 1906. 



BnC1tornen~Congreil zu :JenC1, 18.- 22. Bpril 190' •. 

Berlha De Vl'iese, de enige dame op het Anatomencongres te Jena in 1904 

Enkele deelnemers aan het Anatomencongres te Jena 



17. V~rsammlung d~r lInatomisch~n 6~sdlschaft 
ficidclbcrg, dm 29. mai bis I. Juni 190). 

Bijeenkomst van de Anatomen te Heide/berg in 1903. Bertha De Vriese zittend in 
het midden met de hoed op de schoot 



Het was in dit klimaat dat B. De Vriese werkte bij prof. H. Leboucq. 
Zij wou kost wat kost aan de universiteit blijven. Zij voegde daar
om nog het diploma van speciaal doctor in de menselijke anatomie 
aan haar curriculum toe. Dit wetenschappelijke diploma werd in 
1853 ingevoerd ten voordele van doctors die zich in een branche 
hadden gespecialiseerd. Op die manier konden deze gemakkelijker 
doorstoten tot een academische carrière. In januari 1906 behaalde 
B. De Vriese dit wetenschappelijke diploma met een dissertatie 
over: 'Recherches sur la morphologie de I' artère basilaire', gevolgd 
door een openbare les over 'Le développement post-embryonnaire 
chez l'homme'. Zij ontving de felicitaties van de jury,15 maar moge
lijke perspectieven op een docentschap werden haar niet geboden. 
Het einde van haar tweede mandaat, dat vastgesteld was op 
december 1907, naderde. Volgens de wetgeving moest zij op die 
datum afvloeien, maar zij zou alles op alles zetten om aan de uni
versiteit te kunnen blijven. 
In oktober stelde zij zich in verbinding met de beheerder-inspec
teur J.E Vanderlinden. Erg behulpzaam was hij niet want hij liet 
haar zelf zoeken naar een mogelijke oplossing. Aanvankelijk dacht 
zij aan de baan van prosector maar stelde vast dat die functie voor
behouden was voor studenten in de geneeskunde. Vervolgens stel
de zij haar hoop op de functie van werkleider. In haar sollicitatie
brief van 25 oktober 1907 verwoordde zij haar aspiratie als volgt: 
"11 ne pourrait donc être question, pour moi, que du titre de chef de 
travaux anatomiques, qui existe dans la loi organique de l' enseig
nement supérieur, ou, dans toute la faculté de médecine, il n' est 
d'ailleurs prévu qu'un seul chef des travaux, celui d'anatomie".16 
Wettelijk gezien bestond er sinds het MB van 31 januari 1838 inder
daad slechts één enkele post van werkleider aan de universiteit, n1. 
deze in de anatomie, belast met het leiden van dissecties en het 
aanmaken van anatomische preparaten. Bertha De Vriese had zelfs 
speurwerk verricht en een precedent gevonden in haar eigen sec
tor. Dr. A. Brachet, assistent bij de cursus beschrijvende anatomie, 
was per KB van 14 september 1899 aan de Luikse universiteit 
bevorderd tot werkleider in de anatomie. 
De Gentse beheerder-inspecteur Vanderlinden diende nu de minis
ter te adviseren. Hij sprak vol lof over Bertha De Vriese en wees de 
minister op haar talrijke verdiensten, maar aan het eind van zijn 
betoog gaf hij een negatief advies. De motivatie was hoogst eigen
aardig aangezien hij zich beriep op de geldende reglementering 

15 U,,;versité de Gand, Rnpport. .. , Gand, 1906, p . 36-37. 

16 ARUG, 4A2/4, doos 128, 201, wetenschappelijk personeel . 



betreffende het assistentschap. De mogelijkheid om te promoveren 
tot werkleider kwam zelfs niet aan bod. De minister volgde het 
advies klakkeloos op en antwoordde: "Je reconnais volontiers les 
mérites de la requérante, mais je ne puis actuellement me départir 
de la règle établie par mes honorables prédécesseurs, pour conser
ver intacte l'institution des assistants" Y 
Bertha De Vriese gaf toch niet op. Als ultieme poging trachtte zij 
nog een verlenging van haar mandaat van assistent te verkrijgen. 
In haar aanvraag gericht aan de beheerder-inspecteur en de minis
ter verwees zij naar de toestand in de faculteit wetenschappen 
waar assistenten een extra verlenging van twee jaar kregen en naar 
de besprekingen die gevoerd werden op regeringsniveau rond de 
mogelijke wijziging van het statuut van het assistentschap. Haar 
diensthoofd, prof. H. Leboucq, richtte zich eveneens tot de minis
ter, hij sprak vol lof over haar werkzaamheden en steunde een ver
lenging van twee jaar. Het ministeriële antwoord was negatief. IS B. 
De Vriese verdween van de Gentse universiteit net zoals verschil
lende van haar collega' s assistenten die het einde van hun mandaat 
bereikt hadden. 

Er moeten hierbij toch enkele bedenkingen worden gemaakt. Ten 
eerste werd haar aanvraag tot het werkleiderschap niet volgens de 
gangbare procedure ingeleid. In feite had zij eerst de steun moeten 
krijgen van haar dienstoverste, die op zijn beurt haar aanvraag 
voorlegde aan de faculteitsraad. Daarna won de beheerder-inspec
teur de opinie in van de rector. Als laatste bracht hij verslag uit aan 
de minister en gaf hij zijn eigen visie over de zaak. 
Bronnenonderzoek over besluitvorming laten toe te stellen dat de 
opinie van de beheerder-inspecteur in de meeste gevallen door
slaggevend was. 
Uit de aangetroffen briefwisseling konden we echter opmaken dat 
Bertha De Vriese alleen contact had met de beheerder-inspecteur. 
Deze wees haar niet op de normale procedure, maar suggereerde 
haar zelf een oplossing uit te dokteren. Moeten wij nu uit deze 
gang van zaken afleiden dat haar diensthoofd prof. Leboucq niet 
achter de aanvraag tot werkleiderschap stond? Laten we in dit ver
band nog aanstippen dat diezelfde prof. Leboucq op het ogenblik 
van de sollicitatie de functie van rector van de Gentse universiteit 
bekleedde en hij dus normaliter tweemaal geraadpleegd moest 
worden in deze zaak. Hoewel hij dus heel wat gewicht in de schaal 

17 ARUG, ibid. 

18 ARUG, ibid. 



had kunnen leggen, steunde hij de aanvraag van zijn assistente 
slechts helemaal op het einde wanneer zij een verlenging van haar 
mandaat vroeg. Had hij op dat ogenblik al de mogelijke kandida
tuur van zijn zoon als opvolger van Bertha op het oog en wilde hij 
diens kansen niet op de helling zetten? Hoogst eigenaardig klonk 
ook de argumentatie van de beheerder die haar aanvraag tot werk
leider bij de minister omboog tot een kansloze kwestie van een ver
lenging van het assistentschap. Dit zijn echter enkel gissingen. 

Hoe was het eigenlijk in de realiteit? Behoorde een bevordering tot 
werkleider tot Bertha's mogelijkheden? Werden er in die periode 
werkleiders benoemd? Of waren er assistenten die ook een achter
poortje vonden om aan de universiteit te blijven? We gingen het na 
voor de Gentse universiteit. 
Op het ogenblik van De Vrieses aanvraag telde de Gentse universi
teit twee werkleiders. In de faculteit geneeskunde vonden we G. 
Claeys, sinds 1894 werkleider in de oogheelkundige kliniek, en in 
de faculteit wetenschappen was V. Willem sinds 1896 werkleider in 
de zoölogie. De Luikse universiteit had er zelfs vijf. Hoewel de wet 
eigenlijk slechts één werkleider voorzag, namelijk in de anatomie 
waren er dus aan de beide rijksuniversiteiten meerdere in functie 
en werden er nog andere aangesteld. 
E Casters bv. werd precies in dezelfde maand van Bertha's aan
vraag benoemd tot 'chef des travaux pratiques du bureau commer
cial' bij de Hogere Handelsschool van de Gentse Universiteit. Korte 
tijd na haar aanvraag werden nog twee andere kandidaten in de 
geneeskundige faculteit tot het werkleiderschap bevorderd, maar 
zij bereikten hun doel via een omweg. De latere hoogleraar H. 
Lams, van wie het assistentschap definitief eindigde in 1908, oefen
de eerst nog het minder betaalde ambt uit van preparator Iste klas 
om vervolgens werkleider te worden in 1913. R. Goubau lanceerde 
zich eveneens via de functie van preparator in het werkleider
schap. Bertha's opvolger had het nog veel gemakkelijker. We zin
speelden al op G. Leboucq, zoon van Hector Leboucq bij wie 
Bertha vier jaar in dienst was geweest. Hij stapte na de wettelijke 
termijn van 4 jaar assistentschap in 1912 zonder problemen over in 
de rang van werkleider.19 Naar ons gevoelen stond het universitai
re establishment helemaal niet open voor een mogelijke vrouwelij
ke promotie in een vast kader. 

19 ARUG, 4A3/1, Personeelsregister 1904-1923. 



In mei 1908 verleende de koning B. De Vriese de eretitel van speci
aal geaggregeerde bij de faculteit geneeskunde. 20 Haar carrière 
bouwde zij verder uit als dienstoverste van de kinderafdeling van 
het Gentse Bijlokeziekenhuis en zij opende een private praktijk 
voor pediatrie. 

Romanie Mallebranclce (1872-1918), medestudente (Farmacie) van Bertha De 
Vriese 

20 ARUG, 4A2/4, doos 218, 201, wetenschappelijk personeel. 



Paufine Dosscl1e (1868-1907), medestudente (Farmacie) van Bertha De Vriese 



Vera Tordeur (1884-1970), studente Wis- en Natuurkunde tijdens het assistent
schap van Bertha De Vriese 



Familie Nicaise met links en rechts Marguerite (1887-1978) en Marthe (1889-
1967), allebei studenten Farmacie tijdens het assistentschap van Bertha De Vriese 



Vrouwelijke contractuele docenten in het HILO 

Hoewel het B. De Vriese niet lukte aan de universiteit te blijven 
telde de Gentse universiteit voor Wereldoorlog I eigenaardig 
genoeg toch enkele vrouwelijke lesgevers. 
Bij KB van 30 juni 1908 verwierf de Gentse universiteit een Hoger 
Instituut dat aan de geneeskundige faculteit werd gekoppeld, n1. 
dit in de Lichamelijke Opvoeding (HILO). Het instituut verleende 
het wetenschappelijke diploma van licentiaat en men kon de stu
dies aanvangen mits het afleggen van een ingangsexamen. Het 
humanioradiploma was dus niet vereist waardoor men te Gent 
hoopte op een groot aantal inschrijvingen. Van meet af aan kwa
men daarom ook meisjes op die richting af. 
In oktober 1909 constateerde de voorzitter van het Hoger Instituut 
dat er vier regelmatig ingeschreven vrouwelijke studenten waren 
en vroeg hij de beheerder-inspecteur de infrastructuur, zoals de 
vestiaires, de toiletten en de gymnastiekzaal, aan te passen. 
Tezelfdertijd vroeg hij ook de benoeming van een leerkracht voor 
drie cursussen die deze 'élèves-dames' volgens hem niet konden 
volgen in gezelschap van de andere mannelijke studenten, n1. 
'gymnastique pédagogique pratique', 'théorie de la gymnastique' 
en 'la didactique de la gymnastique'. 
De Zweedse gymnastiek was op dat ogenblik toonaangevend in 
Europa en het was dan ook niet verwonderlijk dat men de 
Zweedse Anna Lundberg, gediplomeerd aan het beroemde 
Koninklijk Centraal Gymnastiekinstituut van Stockholm, aantrok 
om de cursussen in de vrouwelijke afdeling van het HILO te doce
ren. Haar maandelijkse vergoeding werd bepaald op 166,66 fr., te 
bekostigen op het budget voor het tijdelijke personeel van de uni
versiteit. 21 Laten we hier toch opmerken dat haar mannelijke colle
ga G. Schmiterlöw, luitenant van het Zweedse leger en eveneens tij
delijk aangesteld bij het HILO, in 1910 een jaarvergoeding ontving 
van 7500 fr. 22 Anna Lundberg verliet de Gentse universiteit aan het 
einde van het academiejaar. 

2J ARue, 4A2/4, doos 141. 200, onderwijzend personeel. 

" ARue, 4A2/4, doos 135, 200. 



Op 1 november 1910 benoemde de minister Elza 5.1ndholm, even
eens afgestudeerd in Stockholm, als haar vervangster tegen een 
vergoed ing van 125 fr. per maand.2J Op het einde van het acade
miejaar diende zij op haar beurt haar ontslag in en de derde kand i
daat kwam eveneens uit Stockholm: Ingrid Albert. Zij bleef twee 
jaar actief aan het HILO.z.. 

n ARUG,4A2/4,d00514 1,200, 

14 ARUG,4A2H, doos 147, 200; doos 154, 200; doos li"D, 200. 



rrèn ~ Vim d~r Rracht (18.9 7-1941) 



DE EERSTE DOCENTE: 
EEN VROUW UIT NOODZAAK 

Irène Van der Bracht (1891-1941) 

Intussen waren er te Gent enkele meisjes afgestudeerd in de licha
melijke opvoeding. lrène Van der Bracht was één van hen en zij 
ambieerde een universitaire carrière. Dochter uit een onderwijzers-

gezin had zij na haar diploma 
van onderwijzeres en een 
staatsdiploma van lerares 
lichamelijke opvoeding een 
inschrijving aan de universi
teit genomen. Zij studeerde in 
1913 op 22 jarige leeftijd met 
voldoening af als licentiate in 
de lichamelijke opvoeding. 
Op 28 oktober 1913 mocht 
lrène aan de universiteit 'à 
titre provisoire'starten en ont
ving zij een maandelijkse ver
goeding van 150 fr., persoon
lijk te innen bij de secretaris 
van de universiteit. Na ver
loop van een jaar stage beloof
de de minister haar prestatie 
te zullen evalueren.25 De oor-
log brak echter uit en Irène 

lrène Van der Bracht werd, net als haar andere col-

lega' s die weigerden te doce
ren onder de Duitse bezetter, 'suspendiert'. Haar maandloon werd 
verminderd tot 2/3 van het vastgestelde bedrag, ditmaal te ontvan
gen op het bureau van prof. Haerens, beheerder-inspecteur van de 
'Von Bissing' universiteit. Diezelfde Haerens bood haar in 1917 een 
veel mooiere carrière aan de Vlaamse universiteit: 'votre situation 
avant la guerre était bien pauvre à l'Université, moi je vous ferais 
d' autres avantages', beloofde hij, maar Irène weigerde op het voor
stel in te gaan. Haar financiële toestand verslechterde nog wanneer 
ze aan het eind van de oorlog geen paspoort meer verkreeg om van 

2S ARUG, 4A2/4, doos 170, 200. 



Prof. Irène Van der Bracht poseert met haar meisjesstudenten (1926) 



haar woonplaats Erwetegem naar Gent te reizen en men haar later 
zegde dat de kas voor de uitbetaling van de tijdelijke ambtenaren 
leeg was. 
Na de oorlog legde zij haar penibele situatie uit aan de bevoegde 
minister en vroeg een definitieve benoeming tot hoogleraar, en een 
wedde zoals haar mannelijke collega's, met een terugwerkende 
kracht tot november 1914. 
Haar benoeming werd vlug geregeld waardoor zij de eerste vastbe
noemde vrouwelijke docente werd van de Gentse universiteit. 
Gelijkberechtiging betreffende wedde was er niet bij. De beheer
der-inspecteur Vanderlinden schreef de minister: "Je dois toutefois 
remarquer qu'à mon avis il n'y a pas lieu d'accorder dès mainte
na nt à la postulante la même rémunération qu'à son collègue de la 
section des Messieurs".26 J. De Vos, haar collega in de mannenafde
ling, verdiende in 1919 9600 fr. 27 lrènes wedde werd op 3000 fr. 
vastgesteld. 

Prof. Irène Van der Bracht tijdens de turnoefeningen van haar meisjesstu
denten (1927) 

26 ARDe, 4H2/1, dossier l. Van der Bracht. 

27 ARDe, 4A3/1, personeelsregister 1904-1923. 



Prof. Florent Gammaerts met studenten in het Instituut voor Fysicotherapie 
(ongedateerd) 

Studenten 3de doctoraat Geneeskunde en hun professoren. De vrouwelijke doctors 
in spe zijn: Yvonne Fontaine, Jeanne Rinskopf en Mariette Gillebeert (1928/1929) 



In 1920 probeerde zij te promoveren tot hoogleraar, doch zowel rec
tor H. Pirenne als de beheerder-inspecteur gaven een negatief 
advies aan de minister: "la charge universitaire dont Mme Van den 
Ostende est investie n' est pas assez importante pour justifier une 
promotion au rang de professeur", luidde het argument.28 Hoewel 
haar wedde ondertussen aangepast werd, verdiende de docente 
met haar 8400 fr. minder dan haar studenten die in een atheneum 
werk hadden gevonden en een jaarwedde ontvingen van 9000 fr. 
In 1925 werden Nederlandstalige cursussen aan lrènes opdracht 
toegevoegd en probeerde zij nogmaals de titel van hoogleraar te 
verkrijgen. In de raadszitting van het HILO verzetten haar colle
ga's zich tegen deze bevordering. Zij voerden aan dat het diploma 
van licentiaat in de lichamelijke opvoeding geen wettelijke graad 
was en de titel van hoogleraar daarom niet kon toegekend wor
den. 29 Rector G. Van den Bossche trad die zienswijze bij. Beheerder
inspecteur A. Roersch bevond zich in een moeilijk parket aange
zien hij weet had van gelijkaardige gevallen, waaronder Irènes col
lega in de afdeling 'mannen', J. De Vos, eveneens houder van een 
wetenschappelijk diploma, maar die kon bogen op een carrière als 
luitenant. Desondanks schreef hij de minister dat hij zich bij het 
advies van de rector aansloot. Op 10 oktober 1925 werd lrène Van 
der Bracht, ondanks de universitaire tegenkanting, door minister 
K. Huysmans toch gemachtigd de titel van hoogleraar te dragen. 
Zij stierf op 50-jarige leeftijd op 7 november 1941.30 Bij haar opvol
ging opperde de Raad van het Instituut dat een afzonderlijke leer
kracht voor de vrouwelijke studenten eigenlijk niet nodig was en 
dat de cursussen door de in functie zijnde professoren konden wor
den gegeven.31 Het Ministerie van Openbaar Onderwijs ging daar 
echter niet op in: de afzonderlijke meisjesafdeling bleef behouden 
maar ze kregen ditmaal wel een mannelijke docent, Arthur 
D'Hertog.32 

28 ARUG, 4H2/1, dossier I. Vf\n der Bracht. Op 3 augustus 1920 was lrène Van der Bracht 
gehuwd met Jules Van den Ostende, conservator van de gebouwen van de UGent. 

29 Dit verslag dat de beheerder-inspecteur aanhaalde in zijn brief aan de minister werd niet 

genotuleerd. 

30 ARUG, 4H2/1, dossier van 1. Van der Bracht. 

31 ARUG, 6I1/1, verslagboek HILO, 19 jan. 1942. 

32 ARUG, 4H2/1, dossier A. D'Hertog. 

? 
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2rle kandidatuur Germaanse filologie in de binnen tuin van de faculteit Rechten 
(1925). Linies de Poolse Masza Szereszevslea, rechts Elza Van Crombrugghe 

Prof. Karel Van de Woestijne tijdens een college in 1928. Links Yolande Van den 
Berge, rechts Elza Van Crombrugghe 
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Suzanne (Lilar-)Verbist en medestudenten van het l sle doctoraat Rechten 
(1923/1924) 



De wetenschappelijke loopbaan na Wereldoorlog I 

Net voor Wereldoorlog I had de overheid de statuten van assisten
ten en werkleiders herzien. Een KB van 12 juni 1912 richtte twee 
soorten assistentschappen op bij de faculteit geneeskunde. Het 
mandaat van deze die zich uitsluitend met een wetenschappelijke 
opdracht bezig hielden en waartoe ze zich ook schriftelijk verbon
den, kon van nu af aan tweemaal verlengd worden en dus zes jaar 
duren (eaU). Voor de andere assistenten uit de medische faculteit 
bleef de termijn van vier jaar gelden (cat.2).33 Deze laatste groep 
kon ook een bijberoep uitoefenen. 
Op 4 december 1912 volgde er nog een andere wijziging die het sta
tuut van de werkleiders hervormde. Voortaan maakten zij deel uit 
van het administratieve personeel van de universiteit.34 In 1914 
telde de Gentse universiteit 15 assistenten en 13 werkleiders.35 

Na Wereldoorlog I hadden nieuwe wettelijke bepalingen voorna
melijk te maken met het geldelijke statuut, dat aan de tijdsomstan
digheden werd aangepast. In 1920 werd de wedde van assistent 
opgetrokken tot 5000 fr., in 1925 tot 8500 fr. en in 1929 tot 20.000 fr,36 
wat nog altijd als een zeer karig loon werd ervaren. 
Tijdens de jaren twintig werd het stilaan duidelijk dat er iets schort
te aan het statuut van het universitair wetenschappelijk personeel. 
De klachten verschilden naargelang de faculteit. 
In de faculteit geneeskunde ondervond men dat het onderscheid 
tussen de twee categorieën assistenten aanleiding gaf tot misbrui
ken. De stipte naleving van de verbintenis zich uitsluitend te wij
den aan de universitaire taak was dikwijls ver te zoeken. 
Bovendien gingen assistenten te dikwijls over van de 1 sle categorie 
naar de 2de omdat dit de mogelijkheid bood tot cumuleren met een 
eigen private praktijk. Dit werd als uitermate nadelig ervaren in 
het onderwijs en het onderzoek. 
In de faculteit wetenschappen lagen de problemen op een ander 
vlak. Daar vond men gewoon geen kandidaten voor de functie van 
assistent. Tot overmaat van ramp was het precies in die richting en 
meer bepaald in de kandidaturen dat er het grootste aantal studen
ten practica volgden. 

33 Situation .. . , Bruxelles, 1914, p .85. 

34 Ibid, p. 89. 

35 Situation ... , Bruxelles, 1923, p. XXXII-XXXIV 

36 SiI1lalion ... , Bruxelles, 1928, p. X; ARUG, 4A2/4, doos 214, 201; L. Bauwens, Traité de l'e11-

seignemenl universitaire, Bruxelles, 1937, p. 156. 



Het erbarmelijke geldelijke statuut, de onzekerheid en de geringe 
vooruitzichten brachten met zich mee dat ook middelmatige ele
menten kans maakten aangeworven te worden. Met de steun van 
het diensthoofd ging men vervolgens zonder teveel problemen van 
het assistentschap over naar het werkleiderschap en vandaar naar 
het docentschap. De overheid stelde vast dat de hoogleraar bij de 
keuze van zijn assistent eigenlijk al zijn opvolger 'benoemde'. 
Met het werkleiderschap was er ook iets loos. Werkleiders, die het 
etiket van administratief bediende droegen, beschouwden hun 
universitaire functie als bijkomstig. Zij verschenen 2 à 3 maal per 
week op de universiteit om de studenten praktische oefeningen te 
geven. Ze waren dus zeker niet de keurbende zoals de overheid 
verhoopte. 37 

In 1929 trachtte de wetgever orde op zaken te stellen. De twee cate
gorieën assistenten bleven behouden, maar deze van de eerste cate
gorie moesten elk jaar een verklaring ondertekenen waarin zij zich 
verbonden uitsluitend aan onderwijs en onderzoek te doen. De 
dienstoverste en de academische overheid dienden dit ook op hun 
beurt te bevestigen en alle rapporten werden daarna overgemaakt 
aan het departement onderwijs. 
Het KB van 5 oktober 1929 was nog ingrijpender. De werkleiders 
maakten opnieuw deel uit van het wetenschappelijke personeel en 
zowel hun aanwerving als het verloop van hun loopbaan werden 
beter geregeld. Afgestudeerde doctors, apothekers en ingenieurs 
kwamen in aanmerking voor een mandaat dat twee jaar duurde. 
Daarna konden zij, na positief advies van de bevoegde instanties, 
in hun ambt bevestigd worden. Zo zij vier jaar het ambt van assis
tent hadden waargenomen konden zij onmiddellijk in de functie 
van werkleider benoemd worden.38 

Hoe verging het de jonge afgestudeerde vrouwen die na de wapen
stilstand in een wetenschappelijke loopbaan aan de RUG stapten? 
Na de Eerste Wereldoorlog was er een grotere doorstroming van 
jonge meisjes van het middelbaar naar het universitair onderwijs 
op gang gekomen. Te Gent was immers sinds 1907 met de oprich
ting van I' Athenée de Jeunes Filles een volwaardige humanioraop
leiding voor meisjes tot stand gekomen. De eerste lichting jonge 
vrouwen die van hun ouders de kans kregen om een hogere oplei
ding te volgen, diende zich aan vlak na WO I. Te Gent kon men 
spreken van een kleine 'boom'. De vrouwelijke aanwezigheid in de 

37 ARue, 4A2/4, doos 232, 201. 

3' ARDe, 4A2/4, doos 229, 201. 



Groepsfoto van de leerlingen van l' Athenée de Jeunes Filles in 1913 

Bovenaan de leraren van het Athenée de Jeunes Filles in 1920 met als enige man
nelijke leerkracht de toekomstige professor Hans Van Werveke. Links onderaan 
Laura De Vriendt, apothekeres in 1930 



auditoria en in de labo's was geen uitzondering meer. Vele van 
deze promovendae vonden werk in het middelbaar onderwijs. Een 
handvol zag een universitaire loopbaan ook wel zitten.39 

In de periode tot 1929 ondervonden jonge vrouwen die zich voor 
het assistentschap aanmeldden, geen noemenswaardige proble
men. Zonder uitzondering kozen ze voor een assistentschap }Ste 

categorie, waaruit toch hun totale inzet voor het ambt bleek. Zij 
vloeiden af aan het einde van hun mandaten of kregen eervol ont
slag om familiale redenen of wegens hun vertrek naar Belgisch 
Congo.40 

I3eühè May (2de van links) en medestudenten Geneeskunde (1914) 

39 

'0 

A.M. Simon-Van der Meerseh, De eerste generaties .. . , Gent, 1982. 

Het betrof Berthe May, assistente in de chirurgische kliniek (1920-1924); JealUle Clevers, 
assistente fysiologie (1920-1922); Marguerite Clevers, id. (1922-1923); Jeanne Sylva, assisten

te farmacodynamie (1922-1928); Laure Willem, assistente zoölogie (1923-1929); Jeanne 

Revis, assistente proefondervindelijke natuurkunde (1926-1928); Josepha De Rijcke, assis
tente farmacodynamie (1928-1929). 



Berthe May als verpleegster en Camee! Heymans als militair in het Hopital 
Militaire, te Gravelines (1917) 



Berthe May (1892-1974) 



Prof. Jlllius Mac Lead (midden lste rij met grijze baard) met studenten 
Natuurwetenschappen. Links: Jeanne Clevers 

Groepsfoto studenten Geneeskunde met professoren: zittend v.l.n.r. Frederic 
Swarts, Henri Schoentjes en René Goubau Links: Jeanl1e Clevers. Derde van 
rechts, staand: assistent Jas De Schrijver 



Laure Willem (1901-1977) in labo (begin jaren 20) 



Laure Wil/em (1901-1977) 

Labo Natuurkunde - Scheikunde: links Yvonne Desirant; rechts Jeanne Revis 

'0 



Laure Willem en haar vader prof. Victor Willem 



Professoren en studenten in 1930 in de tuin van het Rommelaere-instituut. 
josepha De Rycke aan de brugleuning 



DE EERSTE WERKLEIDSTERS 

Yvonne Desirant (1899-2002) 

Uit bovenstaande verhalen blijkt dat de universitaire autoriteiten 
niet bijster enthousiast waren over de aspiraties van die vrouwen 
die op academisch niveau wensten te presteren. Hoewel men niet 

Yvonne Desirant in labo (1932) 

expliciet neen zei, is het 
duidelijk dat men rem
mende factoren inlaste 
zoals een rigoureuze 
toepassing van de wet
geving of een lager 
loon. Die onderhuidse 
tegenkanting voelde 
ook Yvonne Desirant 
aan. In 1931 werd zij de 
eerste Gentse werkleid
ster maar zij zou nooit 
de kans krijgen hogerop 
te geraken. Tijdens een 
interview afgenomen in 
1981 vertrouwde zij ons 
toe dat zij als vrouw 
geen kans had om 
hoogleraar te worden. 
'Men zei het U niet, 
maar men voelde het', 
waren haar woorden. 
Haar verhaal en dit van 

enkele van haar seksegenoten komen aan bod in het hiernavolgen
de hoofdstuk. 

Yvonnes vader, van opleiding onderwijzer, oefende het beroep uit 
van controleur bij de douane. Aangezien hij uit hoofde van dit 
ambt dikwijls van standplaats veranderde, volgde ze lessen in ver
schillende scholen in West-Vlaanderen. Na Wereldöorlog I verhuis
de het gezin terug naar Gent en Yvonne eindigde haar middelbare 
opleiding als vrije leerlinge aan het Athenée de Jeunes Filles. Een 
humanioradiploma kon ze daardoor niet voorleggen. Ze bood zich 



aan bij de Centrale Jury en slaagde in haar examens. Op aanraden 
van haar vader koos ze in 1921 voor de universitaire opleiding tot 
apothekeres. Na de kandidaturen in de natuurwetenschappen, die 
ze met grote onderscheiding beëindigde, vroeg prof. F. Swarts haar 
naar de richting scheikunde over te stappen.41 In 1926 studeerde ze 
met grote onderscheiding af als doctor in de scheikunde. Zij was de 
eerste vrouw die te Gent dit diploma behaalde. 
Zij trad onmiddellijk in dienst als assistente 1 ste klas van de cursus 
algemene scheikunde bij diezelfde prof. F. Swarts. De faculteits
raad, rector G. Van den. Bossche en de beheerder-inspecteur A. 
Roersch hadden zich immers positief uitgesproken over haar kan
didatuur. Ook de verlenging van haar mandaat in 1928 verliep rim
pelloos. 

Studenten Scheikunde: Ie rij Yvonne Desirant, Suzanne Van Hauwaert en Renée 
Craps (1925/1926) 

In 1930 waagde zij haar kans te postuleren voor de betrekking van 
werkleider, aangezien de nieuwe wetgeving de overgang regelde. 
Rector Meuwissen formuleerde echter bezwaren. Hij had Yvonne 
persoonlijk uitgenodigd in zijn kabinet en was tot de bevinding 
gekomen dat zij zich goeçl in het Nederlands uitdrukte tijdens een 

Interview afgenomen op 14 december 1981. 



gewoon gesprek maar hij vermoedde: "dat het haar uiterst moeilijk 
zou vallen een drukke conversatie in deze taal over wetenschappe
lijke onderwerpen te voeren". Haar eventuele benoeming in een 
laboratorium waar binnen enkele jaren het Nederlands onderwijs
taal zou worden leek hem dan ook ongepast. 
Tegen dit argument viel niets aan te merken. In april 1930 was 
immers de wet op de vernederlandsing van de Gentse universiteit 
gestemd en het was dan ook maar normaal dat de academische 
overheid met deze omschakeling rekening hield. De rector opper
de echter geen bezwaar haar in de functie van assistent te laten. Hij 
achtte ook de mogelijkheid niet uitgesloten dat haar aanvraag later 
opnieuw zou onderzocht worden. 
Tijdens de zomervakantie schaafde Yvonne haar kennis van het 
Nederlands bij en in december 1930 hernieuwde zij haar aanvraag 
bij de nieuwe beheerder-inspecteur C. De Bruyne. Op 23 januari 
1931 verzocht haar dienstoverste prof. Swarts de autoriteiten om Y. 
Desirant aan te stellen tot werkleider. Hij voerde aan dat zij eigen
lijk al twee jaar de taken verbonden aan dit ambt op zich nam door 
de praktische oefeningen aan meer dan 150 studenten te leiden. Zij 
had wetenschappelijk onderzoek verricht en gepubliceerd. 
Bovendien waren er aan de universiteit volgens hem assistenten 
met minder of een gelijk aantal jaren gepromoveerd. Bijgevolg oor
deelde hij dat zijn assistente aan de voorwaarden voldeed. De 
faculteitsraad keurde de aanvraag eenparig goed. Hoewel de voor
uitzichten dus gunstig waren, bepaalde het KB van 30 januari 1931 
eigenaardig genoeg dat Yvonne Desirant in haar mandaat van 
assistente behouden bleef voor de volgende twee jaar. 
Waarschijnlijk was het aan rector A. Vermeylen te danken dat Y. 
Desirant toch nog zou promoveren. Hij nodigde haar uit voor een 
onderhoud en stelde vast: "dat zij bewezen heeft voldoende de 
Nederlandse Taal machtig te zijn, om de door haar gevraagde func
tie degelijk te vervullen". Hij steunde haar aanvraag ten volle. 
Beheerder-inspecteur C. De Bruyne vergewiste zich eveneens van 
haar taalkennis en in het bijzonder haar bekwaamheid een weten
schappelijk onderwerp te behandelen. Zijn oordeel was eveneens 
positief. Alle partijen stonden nu achter Y. Desirant en een maand 
na het besluit van de verlenging van haar assistentschap kreeg zij 
haar bevordering tot werkleider.42 Zij was de eerste vrouw aan de 
UGent in die functie. 

42 ARUG, 4H2/1, dossier Y. Desirant. 



Yvonne Desirant (links) in het labo voor Scheikunde 

Het labo voor Scheikunde met vooraan v.l.n.r. de Russische Augustine 
Schepchelevitch, Renée Craps, prof. Frederic Swarts en Yvonne Desirant in 1928 



Prof. Frederic Swarts (midden) met zijn wetenschappelijk personeel in 1928. 
Links Yvonne Desirant en rechts J. Baudrenghien 



Ingenieursstudenten met (zittend midden) prof. Frederic Swarts en rechts van 
hem zijn werkleidster Yvonne Desirant in 1933 

Prof. Frederic Swarts (midden) in gezelschap van de kandidatuur 
Natuurwetenschappen (1929); vooraan v.l.n.r. de toekomstige apothekeressen: 
Cécile Vaghelaere, Cécile Middelaer en Laure Delvaie en assistente Yvanne 
Desirant 



Intussen waren er nog verschillende jonge vrouwen assistent 
geworden van wie er enkelen hogerop wensten te geraken. Diverse 
argumenten werden aangewend om de 'vrouwenboot' af te hou
den. Natuurlijk was er de vernederlandsing van de Gentse 
Universiteit met ingrijpende gevolgen voor alle Franssprekende 
academici en personeelsleden. Zoals we hierboven aanhaalden 
werd Y. Desirant onderworpen aan 'taalexamens'. Bovendien sloeg 
de economische crisis toe met besnoeiingen tallenkante, waardoor 
ook het zuinigheidsargument kon gehanteerd worden. 
Diepgaander onderzoek zou moeten aantonen of de mannelijke 
kandidaten aan hetzelfde arsenaal argumenten onderworpen wer
den als hun vrouwelijke collega's. Zij kregen het zeker niet gemak
kelijk in de jaren 30 temeer daar A. Schoep, hoogleraar in de mine
ralogie, in 1932 in functie trad als nieuwe beheerder-inspecteur. 
Juffrouwen maakten bij hem omzeggens geen kans. De drie pos
tulanten voor het werkleiderschap ondervonden dit. 
Elza Kopp, doctor in de wis- en natuurkunde, en in 1928 assistente 
bij prof. P. Drumaux, titularis van het Franstalige cursussenpakket 
experimentele natuurkunde, was de eerste die na Y. Desirant de 
stap waagde. Na een vergeefse poging in 1929 stelde zij zich in 
1933 opnieuw kandidaat. Hoewel zij in de faculteitsraad 13 stem
men tegen 11 kreeg, adviseerde A. Schoep de minister als volgt: "Ik 
meen, wat mij betreft, dat het eenvoudigste in deze zaak zou zijn 
Mevr. Berat-Kopp43 in haar ambt van assistente te laten voor het 
tijdperk, gedurende hetwelk professor Drumaux zijn fransche leer
gangen nog te geven zal hebben". Als staving voor deze beslissing 
voerde hij ,aan: " Het is mij immers bekend dat niemand onder de 
titularissen der vlaamsche leergangen ook maar de begeerte zou 
hebben uitgedrukt om Mevrouw Berat-Kopp later aan zijn dienst te 
hechten." 
In de zaak Kopp kon de beheerder-inspecteur bovendien ten volle 
rekenen op de steun van zijn collega J.E. Verschaffelt, titularis van 
het Nederlandstalige cursussenpakket experimentele natuurkun
de. Deze had er trouwens geen doekjes om gewonden en duidelijk 
gesteld dat hij Elza op wetenschappelijke gronden niet in zijn 
dienst wou en haar verzoek tot in de hoogste instanties zou bekam
pen. Minister Lippens volgde de raad van zijn regeringsafgevaar
digde en stelde E. Kopp aan tot tijdelijk assistent. In oktober 1935 
verdween ze voorgoed van de universiteit.44 

43 Elza Kopp was in september 1930 in het huwelijk getreden met de cardioloog A. Berat. 

44 ARUG, 4H2/1. dossier E. Kopp; 6C2/l. voorbereidingen faculteitsraad wetenschappen; 

4A2/4, doos 243, 201. 
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Het duo Schoep en VerschaffeIt sloegen de handen nog eens in 
elkaar wanneer M.L. Compernolle, in 1932 met onderscheiding 
gepromoveerd als scheikundig ingenieur, het jaar daarop sollici
teerde voor de functie van assistent in de proefondervindelijke 
natuurkunde bij prof. R. Moens. Ditmaal gebruikten zij de econo
mische crisis als argument: "in de moeilijke tijden die wij doorma
ken moeten de plaatsen die in Staatsdienst openvallen niet aan 
vrouwelijke, maar wel aan mannelijke elementen eerst en vooral 
ten deele vallen". M.L. Compernolle kreeg in oktober 1933 een 
assistentschap op proef.45 In okt. 1934 kreeg zij een mandaat van 
assistent. Na twee jaar werd zij assistente ad interim.46 

De laatstejaars scheikundig ingenieur in 1931/1932. Links de Servische Radmilla 
Ourochevitch; rechts Marie Louise Compernolle 

45 ARUG, 4H2/1, dossier M.L. Compernolle. 

46 Op 12 september 1936 huwde M.L. Compernolle met de latere prof. P. Mortier. 



Studenten van de Vlaamse afdeling scheikundig ingenieur met Marie Louise 
Compernolle in 1931/1932 

De negatieve attitude tegenover vrouwen van beheerder-inspec
teur A. Schoep kwam nog het best tot uiting in het dossier van 
Marguerite Van Hauwaert, in 1930 met grote onderscheiding afge
studeerd als apothekeres. Na een driejarig verblijf in de Verenigde 
Staten, waar zij studeerde aan de Columbia University en er een 
'Master's degree' en de titel van 'Doctor of Philosophy in the facul
ty of pure science' behaalde, kwam zij terug naar Gent. 
Zij startte haar loopbaan aan de Gentse universiteit op 1 december 
1933 als vrijwillig assistente voor de cursus in de ontaarding en 
vervalsing der levensmiddelen bij de faculteit geneeskunde. In de 
loop van het volgende jaar kreeg zij een benoeming als assistente 
bij het museum, het laboratorium en de leergang in de natuurlijke 
en gefabriceerde verhandelbare voortbrengselen bij de Hogere 
School voor Handelswetenschappen, in de wandelgangen 
Warenkunde genoemd. Na haar eerste termijn oordeelde zij dat 
haar curriculum, met haar driejarig verblijf in de Verenigde Staten, 
het drie jaar tellende assistentschap te Gent en haar talrijke weten
schappelijke publicaties, voldoende waren om naar het werkleider
schap te dingen. Zij kon bovendien rekenen op de steun van haar 
diensthoofd A. J. J. Van de Velde en op een eenparig gunstig advies 
van de Raad van de Hogere School voor Handels- en Economische 

q 



Marguerite Van Hauwaert, studente Farmacie (1924/25 - 1929(30) 

r::n 



Wetenschappen. Ook de rector vond de aanvraag gewettigd. 
Beheerder-Inspecteur A. Schoep oordeelde er anders over. Als 
kanttekening bij de aanvraag merkte hij op: "Verder moet de minis
ter niet uit het oog verliezen dat met het heengaan van prof. Swarts 
hier reeds een Juff. (nog een juf!) als werkleider (ook voor een 
scheikundig vak) is". In zijn originele missive gericht aan de minis
ter formuleerde hij het als volgt en het was zeker geen achtens
waardige uitspraak" Verder mag er niet uit het oog verloren wor
den dat in okt. aanstaande [ ... ] wij met Mej. Desirant zullen blijven 
zitten". Hij gaf de minister daarom volgende raad: "Het zou mij 
dunkt, de beste politiek zijn deze Juffer [Y. Desirant] bij Mr. Van de 
Velde te plaatsen, zoodra het mandaat van Mej. Van Hauwaert een 
einde zou nemen".47 
Het carrière verloop van de twee dames was dus al door hem uit
gestippeld. Juffr. Desirant zou als werkleidster verhuizen naar een 
andere dienst en, zoals zij het ook had aangevoeld, de kans niet 
krijgen haar diensthoofd prof. F. Swarts op te volgen. M. Van 
Hauwaert werd, zoals door A. Schoep gepland, geen werkleider 
maar kreeg van de minister een tweede mandaat van assistente 
aangeboden. In 1937 hield zij het voor bekeken. Zij kreeg de kans 
als klinische biologe aan de slag te gaan in het Burgerlijk Hospitaal 
en nam ontslag als assistente. 

Marguerite Van Hauwaert aan de Columbia University (USA) in 1933 

47 ARUG, 4H2/1, dossier M. Van Hauwaert, 4A2/4, doos 258, 201. 



Hentictte Casier, doctor in de Farmaceutische Wetenschappen 



Henriette Casier (1906-1969) 

In het geval van Henriette Casier, doctor in de farmaceutische 
wetenschappen, en assistente voor de cursus farmacodynamie en 
-therapie, stond A. Schoep geïsoleerd. Iedereen had zich in 1936 
achter haar kandidatuur voor het werkleiderschap geschaard. 
Schoep was een andere mening toegedaan. Aan de minister advi
seerde hij: "Ik wenschte niet beter dan mij daar bij aan te sluiten; ik 
vind echter dat er stilaan misbruik begint gemaakt te worden van 
wat ik 'benoemingen van assistenten tot werkleider' zal noemen. 
Daarom ook, vind ik, Heer Minister, dat het tijd wordt dat U, bij 
wijze van engere reglementering, tusschenkome. Men mag, inder
daad, niet vergeten dat de plaatsen van assistent aan de universi
teit werden opgericht om de beste elementen onder de opeenvol
gende generaties van studenten de gelegenheid te geven zich te 
bekwamen en op te werken. Worden dan, een na een, de plaatsen 
van assistent in werkleiderschappen omgevormd, wat zal er dan 
nog aan mogelijkheden overblijven voor de volgende generaties." 
Minister J. Hoste negeerde dit nogal suggestieve advies en 

Studenten Farmacie 1929; v.l.n.r. zittend Marie-Rose De Baere, Henriette Casier, 
Prudence Mees, Gerard Mestdach, Rosa De Vriend! en Albert Segers; staand 
Willy Bergmans, Denise Caenepeel en Fernand Collart ,-



benoemde op 14 november 1936 H. Casier toch tot werkleidster. Zij 
was de eerste in die functie in de faculteit geneeskunde. Pas 25 jaar 
(1961) later werd zij geassocieerd docente. Op 1 oktober 1965 kreeg 
zij een bevordering tot geassocieerd hoogleraar.48 

Toen met ingang van het academiejaar 1936/1937 prof. F. Swarts 
met emeritaat ging werd Y. Desirant toegewezen aan twee profes
soren. Bij prof. R. Goubau gaf zij de herhalingen van zijn cursus in 
de eerste kandidatuur. Bij prof. F. Govaert voerde zij organische 
microchemische analyses uit. Deze eerste vrouwelijke werkleider 
van de UGent bleef heel haar verdere loopbaan in die functie, een 
unicum stelde men in 1964 bij haar pensionering vast.49 

Kortom, in de toenmalige bedrijfscultuur van de UGent kregen 
vrouwen weinig kansen om een carrière op te bouwen. Doorheen 
het 'glazen plafond' keken zij voor WO 11 naar het onbereikbare. 

Wetenschappelijk personeel verbonden aan het Instituut voor Farmacodynamie en 
-therapie te Gent. Staand: L. Elaut, H. Casier, J.J. Bouckaert, Corneel Heymans; 
zittend A. Samaan en S. Novalc in de tuin aan de Baertsoenkaai 

4' ARUe, 4H2/1, dossier H . Casier. 

49 ARUe, 4H2/1, dossier Y. Desirant. 



DE EERSTE DOCENTE 

Gerardina De Bock 

Eind 1952 startte de opvolging van prof. Nico Gunzburg die eme
ritus was geworden. Zijn leeropdrachten situeerden zi~h zowel in 
de Faculteit Rechten, de School voor Criminologie, de Hogere 

Gel'da De Bock, stude11te Geschiede11is i11 
1940 

School voor Handels- en 
Economische Wetenschappen 
als in het Hoger Instituut 
voor Opvoedkundige Weten
schappen. Twintig kandidaten 
postuleerden voor de vrijge
komen cursussen. De facul
teitsraad en de raden van de 
school en van het instituut 
werden aangesproken om de 
beste kandidaten aan te dui
den. 
In de 'Faculteit Rechten was 
men het zeer vlug eens want 
in sept. 1953 werden W. Delva 
en P. Kluyskens benoemd tot 
hoogleraar en kregen de pro
fessoren E. Spanoghe en E. 
Van Bogaert uitbreiding van 
bevoegdheid. De benoemings
procedure van de twee nieu
we hoogleraren v:erliep nog 
volgens het oude stelsel d.w.z. 
na het advies van de facul-

teitsraad, van de rector en van de beheerder-inspecteur volgde de 
benoeming door de minister. 
De raad van het Hoger Instituut voor Opvoedkundige 
Wetenschappen en de School voor Criminologie werden geconsul
teerd over de kandidaturen voor de cursus 'Wetgeving op de kin
derbescherming'. Allebei plaatsten ze G. De Bock op de pte plaats 
omdat zij het meest had gepubliceerd op het vlak van de kinderbe
scherming. Ook rector A. Kluyskens stond achter haar kandidatuur 
en beval haar aan bij de bevoegde minister. Hij wees er de minister 



ook op dat G. De Bock binnenkort in functie zou treden als bestuur
der van een Gentse sociale school. 

Het dossier over die vacante leergang werd echter in november 
1953 door het ministerie teruggezonden naar de universiteit op 
grond van de veranderingen teweeggebracht door de nieuwe wet 
van 28 april 1953.50 Toch handhaafden zowel de School voor 
Criminologie als het Instituut voor Opvoedkundige 
Wetenschappen de kandidatuur van G. De BockS! 

Op 27 januari 1954 kwam het opvolgingsdossier voor de Raad van 
Beheer. Drie raadsleden stemden voor de vrouwelijke kandidaat 
(Orban, Van Werveke en Gillis), drie stemden tegen (Dumont, 
Fautrez en Spanoghe), Bouckaert, Vanderheyden, Goubau en 
Amerijkx onthielden zich omdat er zich, volgens hen, grondige wij
zigingen hadden voorgedaan sinds het uitbrengen van het 
advies.52 Ze doelden daarbij waarschijnlijk op de twee benoemin
gen tot hoogleraar in de Faculteit Rechten. Men zat even in een 
padstelling. Na wat over en weer gepraat kwamen de raadsleden 
tot een toch wel eigenaardige consensus. 
De raad besliste nu unaniem de kandidatuur te steunen van de 
ondertussen benoemde W. Delva. Voorts gaf de raad aan de minis
ter te kennen dat het wenselijk was 'voor bijkomstige leergangen in 
de aard van de te begeven cursus die leeropdracht toe te vertrou
wen, niet aan een afzonderlijke leerkracht, doch aan een collega, 
die tevens een meer algemene bevoegdheid bezit'. Het is duidelijk 
dat de Gentse Raad van Beheer helemaal niet te vinden was voor 
de extra benoeming van een docent. 
Desondanks zou G. De Bock bij KB van 6 april 1954 benoemd wor
den tot deeltijds docente (30u) bij de School voor Criminologie en 
het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.53 Wie 
het uiteindelijk toch voor haar opnam, is niet uit de documenten te 
achterhalen. Ook de betrokkene zelf kon er geen pasklaar ant
woord op geven. Zij had zelfs geen weet dat haar dossier in de 
Raad van Beheer voor enige commotie had gezorgd.54 

50 De wet voorzag de oprichting van een Raad van Beheer die op 7 okt. 1953 voor het eerst 

samenkwam. 

51 ARUG, 3Cl/2, 399, Opvolging N. Gunzburg 1952-1954. 

52 ARUG, 3El, Verslagen Raad van Beheer, 24 januari 1954, p . 12-13. 

53 ARUG, 4H2/1, dossier G. De Bock. 

54 Interview met G. De Bock, afgenomen op 15 januari 2007. 



Gerda De Bock op weg naar het IV Internationaal Congres voor Jeugdrechters in 
1954 



Association Internationale des Juges des Enfanls (A.I. J. E.) 

IVe Congrès International des Juges des Enfants 
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Gerda De Bock (met lichtkleurige tailleur) tijdens het congres in 1954 



Gerda De Bocle als directrice van het Stedelijle Hoger Instituut voor Sociale 
Studiën tijdens een mijnbezoelc in Limburg (1954/1955?) 



Gerda De Bock in 1984 (foto Michiel Hendryckx) 



Na eerst verbonden te zijn aan de School voor Criminologie, ver
volgens aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1965), stapte G. 
De Bock in 1969 over naar de Faculteit Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen. Zij bevorderde in 1970 tot gewoon 
hoogleraar en werd titularis van de leerstoel 'Jeugdrecht en sociale 
kinderbescherming' . 
G. De Bock is niet de eerste gewoon hoogleraar van de Gentse uni
versiteit geworden maar zij kan toch bogen op het feit dat zij in 
1978 tot eerste vrouwelijke decaan werd verkozen.ss 

Wat betreft de man/vrouw verhoudingen tijdens haar ambtsperio
de, verklaarde zij dat ze behalve wat meer formele omgangsvor
men vanwege de mannelijke collega's zij nooit vrouwonvriendelijk 
gedrag had ondervonden.s6 

Opmerkelijk is wel dat in tegenstelling tot alle vorige vrouwelijke 
postulanten G. De Bock als een volledige externe een docentschap 
aan de universiteit toegewezen kreeg. Na haar studies: }Ste lic. 
geschiedenis in 1944, doctoraat rechten en licentiaat criminologie in 
1945, schreef zij zich in aan de balie. Na enkele jaren werd zij aspi
rant en aangesteld navorser bij het NFWO (1949-1953) en directri
ce-lesgeefster aan het Stedelijk Instituut voor Sociale Studies (1 
sept. 1953).57 

55 Pas in 1992 werden de volgende vrouwelijke decanen verkozen: D. Willems (Faculteit 

Letteren & Wijsbegeerte) en Y. Merchiers (Faculteit Rechten). In 1980 werd R. De Caluwé 

voorzitster van het Interfacultair Centrum voor Informatica . 

56 Interview met G. De Bock, afgenomen op 15 januari 2007. 

57 ARUG, 4H2/1, dossier G. De Bock. 



Prof. Lucien De Con in cic (links) en Elisabeth De Cooman (midden) 



Enkele jaren na G. De Bock, in 1958, slaagden nog twee vrouwen 
erin deeltijds docente te worden: Elisabeth De Cooman en Cecilia 
Vereecken. In tegenstelling tot G. De Bock doorliepen deze beide 
vrouwen de volledige wetenschappelijke loopbaan. 
E. De Co oman (1915-1991) startte in 1936 als leerling assistent, 
werd in 1937 assistent, vervolgens werkleider in de Faculteit 
Wetenschappen. In 1958 werd zij deeltijds docent in het Hoger 
Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen. Zij bleef intussen 
ook nog deeltijds werkleider. In 1971 werd zij eerst voltijds docen
te en na enkele maanden hoogleraar.sB 

Licentie Germaanse Filologie poseert aan de toenmalige nieuwbouw aan de Lange 
Meire (Universiteitstraat); uiterst rechts Cecile Vereeclcen (1 936) 

SB ARUG, 4H2/1, dossier E. De Cooman. 



Wer7cleidster Cecile Vereec/(en in 1949/1950 



Het verhaal van C. Vereecken (1915-2000) is bijna identiek aan het 
voorgaande. Zij startte in 1938 als leerling assistent, werd hetzelfde 
jaar assistent en in 1945 werkleider. Pas in 1958 werd zij deeltijds 
docent met behoud van een deeltijds werkleiderschap eveneens 
aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde. Zij bleef beide banen 
combineren tot bij haar eervol ontslag in 1980.59 

Het is opvallend dat vooral de richting opvoedkundige weten
schappen een toekomst bood aan verschillende vrouwelijke weten
schappers. In de Faculteit Wetenschappen was Y. Desirant in het 
statuut van werkleider blijven steken en kon H. Casier het pas in 
1965 tot geassocieerd hoogleraar brengen. 

59 ARUG, 4H2/1, dossier C. Vereecken. 
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DE EERSTE GEWOON HOOGLERAAR 

Marthe Terryn 

De eerste vrouw die aan de Universiteit doorstootte tot het gewoon 
hoogleraarschap vinden we in de Faculteit Rechten. 
Marthe Terryn promoveerde in 1939 tot licentiate in de economi

sche wetenschappen. prof. J. 
Haesaert, bestuurder van het 
Seminarie voor Sociologie en 
tevens rector van de universi
teit, bood haar een betrekking 
aan van leerling assistent. 
Door de benoeming van F. 
Versichelen tot docent aan de 
Hogere School voor Handels
en Economische Wetenschap
pen was prof. J. Haesaert een 
werkkracht kw* in zijn semi
narie en vroeg hij aan de 
minister om Marthe Terryn als 
leerling assistent te benoemen. 
Haar taak omschreef hij als 
volgt: opmaken van de cata
loog, opstellen van fiches, 
wetenscha ppeli jke voor lich
ting van studenten en bezoe
kers, recensie- en uitleen-

Prof. Marthe Versichelen-Terryn (1969) dienst. In het voorjaar van 

1940 vroeg zij een benoeming 
tot assistent, hierin gesteund 

door de faculteit rechten en door de rector. Deze laatste meldde de 
minister ook dat zij een proefschrift voorbereidde over de economi
sche en sociale betekenis van het toerisme.6o Dit doctoraat, echter 
over een ander onderwerp (Sociale mobiliteit en beroep. Proeve 
van concreet onderzoek) zou zij pas verdedigen in 1958.61 Marthe 
Terryn was immers in 1952 plots weduwe geworden met twee klei-

60 ARUG, 4A2/6, doos 272 en 277. 

61 M. Terryn was in 1947 werkleider geworden. 



Mei 1936: Marthe Terryn, studente Economische Wetenschappen en medestuden
ten 



Marthe Terryn (derde van rechts) en medestudente11 op uitstap te Beenzem (1938) 



Studente Marthe Terryn in 1938 te Zeebrugge 



ne kinderen ten laste.62 Zij besloot daarom het doctoraat in de rech
ten te behalen, de voorwaarde om in het onderwijzend korps te 
geraken, en zo de toekomst van haar gezin veilig te stellen.63 

Intussen vervulde zij ook de taak van redactiesecretaris van het in 
1956 door prof. J. Haesaert opgerichte 'Tijdschrift voor Sociale 
Wetenschappen'.64 
In 1959, één jaar na haar doctorstitel, kreeg zij de kans te sollicite
ren voor één cursus (demografie-volksbeschrijving) bij de opvol
ging van prof. A. De Ridder. Zij had 2 tegenkandidaten: E. 
Coppieters en H. Picard. De eerste werd door de faculteitsraad niet 
weerhouden. H. Picard werd als 2de geplaatst omdat "demografie, 
alhoewel gebaseerd op statistiek, niet in het kader van de statistiek 
als wetenschap mag worden geplaatst doch dient opgevat te wor
den als het sociologisch interpreteren van de bevolkingsstatistie
ken". Op basis van dit argument werd M. Terryn met 10 stemmen 
tegen 2 op de 1 ste plaats gerangschikt.65 De Raad van Beheer volg
de dit advies en bij KB van 21 januari 1960 werd zij deeltijds 
docent. 
Het volgende jaar, bij het emeritaat van prof. J. Haesaert, kreeg zij 
een voltijdse opdracht als docente sociologie. Bij de oprichting van 
de leerstoelen aan de universiteit werd zij titularis van de leerstoel 
sociologie (KB 20 juli 1966 met terugwerkende kracht tot 1 oktober 
1965) waardoor zij tot gewoon hoogleraar bevorderd werd. Op 1 
oktober 1984 kreeg zij eervol ontslag.66 

De carrière van M. Terryn vertoonde eigenlijk een normaal ver
loop. In een interview getuigde zij ook dat zij geen tegenkantingen 
had ondervonden omdat zij vrouw was. In haar professioneel 
leven gedroegen haar mannelijke collega's zich hoffelijk maar met 
een zekere gereserveerdheid. De collegialiteit onder mannen ver
liep volgens haar wel intenser. 

62 M. Terryn was in 1941 gehuwd met prof. F. Versichelen. 

63 Interview met M. Terryn op 7 febr. 2007. 

64 Zij heeft die taak nog waargenomen tot eind 1997. Onder haar impuls werd toen een nieuw 

tijdschrift Ethiek en Maatschappij opgericht onder de leiding van prof. K. Raes. De uitgave 

werd mogelijk gemaakt dank zij de steun van het 'Fonds Marthe Versichelen' . 

65 ARUG, 3e1/2, 399, Opvolging A. De Ridder. Mevr. Versichelen-Terryn supplieerde prof. 

J. Haesaert voor een aantal cursussen en mocht daarom de titel van lector dragen. 

66 ARUG, 4H2/1, dossier M. Terryn. 



Het zogenaamde 'Glazen plafond' vertoonde na meer dan 60 jaar 
wel een eerste barstje maar voor een volwaardig 
'Gelijkekansenbeleid' aan de Universiteit Gent was het dan nog 
bijna 40 jaar wachten.67 

EERSIE REVUE 
VAN DE 

RECHIEN 
22-23-24 februari 1972 

Kaft van de Iste studenten revue van de Rechten met prof. Martha Versichelen
Terryn als spi/figuur 

67 Het gelijkekansenbeleid werd goedgekeurd door het Bestuurscollege op 26 oktober 2004. 



11.11 

Prof. Marthe Versichelen-Terryn (staand midden) met haar studenten 2de licentie 
Sociologische Wetenschappen (1956) 



Prof. M. Versiche/en-TernJn en prof. A. Vlerick op een academische plechtigheid 
in de aula (1975?) 



EPILOOG 

Het ware uitennflte interessant geweest hef' volledige bestand 
(M/V) aan wetenschappelijke personeelsleden binnen deze perio
de in kaart te brengen waardoor een grondige analyse van de 
benoemingsproccdurcs en de gehanteerde criteria mogelijk wnrc 
geweest. Deze o pd racht kon echter nict binnen het beschikbare 
ti jdsbestek doorgevoerd worden. Met dit verhaal, dat uitsluitend 
de wederwaardigheden vml enkele ambitievolle vrouwen 
beschrijft, willen we wel een Mlnzet geven tot een grond iger, onder
zoek over dit uiterst boeiend them a. 
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