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W OORD VOORAF VAN DE RECTOR 

Nadat de Rijksuniversiteit te Gent in 1980 de vijftigste verjaring van 
baar Nederlandstaligbeid herdacht is het nu in 1984 de beurt aan de 
Faculteit van de Diergenee kunde om haar gouden jubileum te vieren. 
Het was inderdaad met ingang van het academisch jaar 1933-34 dat de 
zogenaamde "Veeartsenijschool", na heel wat politieke en andere ver
wikkelingen van start kon gaan. 

Na de woelige periode die de wet van 1930 "betreffende het gebruik 
der talen aan de universiteit te Gent" voorafging, was dit een logische 
en onvermijdelijke evolutie van het universitair onderwijs in de dierge
neeskunde in ons land. 

Het jubileum boek dat de vijftigjarige geschiedenis van dit onderwijs 
beschrijft, is een blijvende getuigenis van bet wel en wee van deze in
stelling, di,e uiteindelijk pas vanaf 1968 haar huidig statuut van autono
me faculteit aan de R.U.G. verkreeg. Dezé heuglijke bekroning werd 
toen gevierd in de Aula van de universiteit onder leiding van rector 
Prof. Dr. J.J . BOUCKAERT en de eerste dekaan Prof. Dr. G. PEETERS, sa
men met de oud-voorzitter van de Veeartsenijschool Prof. Dr. A. 
VERSTRAETE. 

Inmiddels hadden zowel het onderwijs als het wetenschappelijk on
derzoek er een hoog universitaÏI niveau bereikt en had de nieuwe facul
teit - de 7de van onze universiteit - haar intrek genomen in het mooie 
gebouwencomplex aan het Casinoplein te Gent. 

De huidige faculteit van de diergeneeskunde is niet alleen in eigen 
land, maar ook ver buiten de grenzen ervan, beken.d als een weten.
schappelijke instelling van internationaal formaat. Haar uitstraling 
wordt ruimschoots in het licht gesteld door deze mooie jubileumuitga
ve. 

In naam van de ganse R.U.G. breng ik hulde aan onze dynamische 
faculteit van de diergeneeskunde, aan haar professoren, haar academi
che staf en alle personeelsleden, evenal aan haar oud-studenten. On

ze hartelijkste wensen begeleiden hen voor de volgende jaren. 

Nieuwe uitdagingen en andere problemen doorkruisen thans de we
gen van de universiteit en van de jubilerende instelling. Zij vergen op-
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nieuw de volle inzet en toewijding van haar leden, die borg staan voor 
de toekomst. Moge deze toekomst voorspoedig, succesvol en gelukkig 
wezen voor allen die aan deze faculteit werken en studeren! 

Prof. Dr. Ir. A. COTTENTIE 
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INLEIDING VAN DE DEKAAN 

BESCHOUWINGEN ROND 50 JAAR NEDERLANDS
TALIG DIERGENEESKUNDIG ONDERWIJS AAN DE 
R.U.G. 

Vijftig jaar Nederlandstalig Onderwijs in de Diergeneeskunde aan de 
R.U.G .. Er zijn inderdaad minder belangrijke redenen dan deze om 
feest te vieren én voor de U niversiteit én voor de Faculteit. Voor deze 
viering kon eveneens moeilijk een betere titel gekozen worden vermits 
50 jaar Veeartsenijschool, evenmin als 50 jaar Faculteit van de Dierge
neeskunde, aan de realiteit beantwoorden, daar pas in 1968 het statuut 
van Veeartsenijschool ophield en onze onderwijsinstelling de 7 e facul
teit aan de R.U.G. werd. 

Zoals de Veeartsenijschool in 1958 haar 25-jarig bestaan en in 1968 
haar erkenning tot faculteit in een plechtige viering vereeuwigde, zo 
ook heeft de faculteit thans gedacht dit 50 jaar bestaan te moeten vie
ren, zij het eerder op een bescheiden wijze wegens de huidige economi
sche crisis en de financiële moeilijkheden waaraan ook de universiteit 
niet ontsnapt. 

Naast de traditionele academische en wetenscha.ppelijke zittingen 
die met dergelijk jubelfeest gepaard gaan, heeft de facu lteit gemeend 
dat dit SO-jarig bestaan van het Nederlandstalig Onderwijs in de Dier
geneeskunde aan de R.U.G. beslist een enige gelegenheid was om een 
gedenkboek aan deze periode te wijden. Een gedenkboek, dat zowel het 
ontstaan als de evolutie en de groei van onze instelling, als centrum van 
onderwijs en wetenschap, zou pogen teverwoorden en vastte leggen in 
een document dat tot nog toe ontbrak en waarvoor na 50 jaar een zeke
re nood was gegroeid al ware het alleen reeds om te voorkomen dat be
paalde getuigenissen van personen, die bij de aanvangsperiode betrok
ken waren, zouden verloren gaan. 

In een eerste gedeelte wordt terecht gestart met de beschrijving van 
de geschiedenis van het ontstaan van de toenmalige Veeartsenijschool. 
Alhoewel deze geschiedenis reeds beknopt weergegeven werd door 
Prof. Geurden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vlaamse 
Veeartsenijschool in 1958, toch werd ze nimmer door een historicus te 
boek gesteld! Dit 50-jarig jubileum was dan ook de ideale gelegenheid 
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dit wel eens te doen en daarvoor werd een beroep gedaan op de ervaring 
en de faam van Mevr. A. Simon-Vandermeersch, die in de geschied
schrijving van bepaalde heuglijke feiten aan onze universiteit reeds 
baar sporen verdiend heeft en die nu eens vanuit de gezichtshoek van 
een geschiedkundige dit lange histoósche verhaal te boek gesteld heeft. 
Voor dit boeiend en vloeiend geschreven historisch overzicht van het 
ontstaan van een Nederlandstalig onderwijs, ook voor de dierenartsen, 
103 jaar na de onafhankelijkheid van België en 3 jaar na de vervlaam
sing van de Gentse Hogeschool, werd door de schrijfster een beroep ge
daan op nog nooit eerder gebruikt archiefmateriaal. Dit verhaal zal ver
moedelijk bij heel wat lezers, vooral uit de jongere generaties, die tot 
nog toe met dit ontstaan praktisch niet vertrouwd waren, het hoofd 
doen schudden en de wenkbrauwen doen fronsen. Inderdaad, dat de 
rechtmatige eis voor de opleiding van onze studenten in de diergenees
kunde in hun eigen taal, met zoveel perikelen en politieke touwtrekke
rij en zelfs met een tijdelijke sluiting van de universiteit diende ge
paard te gaan, bewijst alleen maar dat de Vlamingen nog nimmer ge
schenken gekregen hebben en steeds verbeten hebben dienen te strij
den om te bekomen wat hun essentieel recht was. Uit deze historiek 
blijkt eens te meer het contrast tussen enerzijds de onbetrouwbaarheid 
en het opportunisme van vele politiekers en hun pers en anderzijds de 
belangloze inzet van enkele figuren die in de Vlaamse ontvoogdingss
trijd hun verantwoordelijkheid nimmer ontgaan hebben. Het is op
merkelijk dat in deze strijd voor de vervlaamsing van het diergenees
kundig onderwijs, de bijdrage vanwege sommige buitenstaanders zeker 
niet geringer, soms zelfs hardnekkiger was dan deze vanuit het beroep, 
de beroepsorganisatie en sommige academische kringen. Het is zeker 
niet overdreven te beweren, dat deze vervlaamsing sommige niet-die
renartsen nauwer aan het hart lag dan een groot gedeelte van de toen
malige dierenartsen die zich in het burgerlijk kringetje der franstate
rende notabelen van hun dorp zeer gelukkig voelden en dan ook geen 
behoefte hadden aan de vervlaamsing. Tot staving van deze bewering is 
het wel interessant te vernemen, dat tot in 1945 de verslagen van de 
Westvlaamse dierenartsenvereniging nog in het Frans opgesteld wer
den! Wij zijn echter fier deze mensen, die de strijd geleverd hebben op 
de barricades, hier te mogen danken voor al wat zij voor ons N eder
lands talig onderwijs hebben gedaan. Vooral aan de figuur van DI. Jozef 
Goossenaerts kan hier niet zonder een woord van hulde voorbijgegaan 
worden. Steeds was hij de man van de actie, meestal bescheiden achter 
de schermen, idealist en realist tegelijk. Als Vlaanderens grote organisa
tor en stichter van de meest belangrijke Vlaamse verenigingen was hij 
één der hoofdfiguren uit de Vlaamse cultuurstrijd tussen 1914 en 1940. 
Zijn inzet voor de ontvoogding der Vlaamse wetenschap en de culture-
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Ie bewustwording van het Vlaamse volk lag eveneens aan de basis van 
zijn talrijke tussenkomsten bij de oprichting van de Vlaamse Veeartse
nijschool te Gent. 

Aldus kon de pas gestichte Veeartsenijschool starten, evenwel onder 
de meest moeilijke omstandigheden wat betreft huisvesting, uitrusting 
en subsidiëring, en zeker niet vertroeteld door de faculteit van de ge
neeskunde waaraan zij verbonden was, integendeel. Deze groei en evo
lutie van 50 jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs worden 
uitvoerig weergegeven in een tweede gedeelte van dit gedenkboek. De
ze beschrijving is van de hand van de Professoren J. Thoonen en J. 
Hoorens, als het ware symbolisch, de eerste als collega uit de eerste pio
nierstijd, de tweede als collega uit de tweede generatie, die de fakkel van 
de pioniers van de eerste decennia overgenomen heeft. Hierin worden, 
chronologisch, de verschillende feiten en gebeurtenissen, gelukkige en 
minder gelukkige, aangename en minder aangename, die zich tijdens 
deze SO-jarige evolutie van onderwijs, navorsing, klinische opleiding en 
dienstbetoon aan onze instelling voordeden op een rijtje geplaatst. Het 
was inderdaad de eerste en de grootste zorg van de pas benoemde pro
fessoren hun onderwijs, hun laboratoria en hun klinieken degelijk uit 
te bouwen. De schaarse middelen en de geringe personeelsbezetting 
waren mede verantwoordelijk voor de langzame aanloop. Toch mag ge
zegd worden, dat deze eerste kern van professoren die in de Veeartsenij
school werden benoemd, van meet af aan blijk heeft gegeven van een 
onblusbaar dynamisme en van een diep besef omtrent de belangrijk
heid van de hun opgedragen taak. Door hun taaie geestdriftige onder
nemingsgeest in dienst van de pas opgerichte school en hun eis kwali
teitswerk te leveren en een modern ingericht onderwijs op punt te stel
len dwongen zij onmiddellijk eerbied afbij veel collega's van de andere 
faculteiten. Dat ze in hun opzet geslaagd zijn, blijkt duidelijk uit het 
feit .~at de eerste generaties clierenartsen die aan de pas gestichte Veeart
sent)school gevonnd werden later bij de uitoefening van hun praktijk 
ofhun beroep, bewezen hebben uit het goede hout gesneden geweest te 
zijn en een degelijke opleiding bekomen te hebben. Niet alleen leverde 
de eerste promotie twee latere professoren, de collega's L. Dedeken en 
~ . Van Grembergen , maar ook uit verschillende der volgende promo
~les wa.ren oud-studenten afkomstig die later niet alleen aan onze eigen 
In telling maar ook aan andere universitaire instellingen een professo
raat bekleedden. Voor het wetenschappelijk onderzoek evenwel was de 
aanloop nog moeilijker maar toch ontwikkelde zich aan verschillende 
laboratoria of klinieken een kern van wetenschappelijke medewerkers 
die aan dit onderzoek gestalte gaven. Aldus werd Dr. Cloetens, verbon-
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den aan de Kliniek voor Kleine Huisdieren, in 1942 de eerste geaggre
geerde voor het hoger onderwijs aan de Veeartsenijschool. 
Vooraleer echter dit wetenschappelijk onderzoek zijn volledige ont
plooiing kon bereiken, kwamen de oorlogsjaren en de daaropvolgende 
epuratie met haar gevolgen deze opgang verstoren en tijdelijk afrem
men. Bepaalde professoren en assistenten werden niet alleen geschortst 
of afgezet, maar sommige werden zelfs tijdelijk niet vervangen. Deze 
oorlogsperiode en haar nasleep vormden als het ware het slot van een 
eerste fase in de groei van de jonge Veeartsenijschool, die spijtig genoeg 
veel te kort geweest is om deze tot haar definitieve gestalte te laten ko
men. Aan dit tijdelijk moratorium zal slechts een einde komen enkele 
jaren later bij de na-oorlogse economische en daarmee samengaande 
wetenschappelijke heropbloei. Vooraleer echter enkele beschouwin
gen te wijden aan deze tweede fase in de groei van onze instelling, past 
het hier een kort woord van hulde te brengen aan de professoren die in 
deze periode in functie waren en nu reeds lang overleden zijn of het 
emeritaat bereikt hebben. Van Professor de Regt kan getuigd worden 
dat zijn zin voor preciesheid, nauwkeurigheid en ordentelijkheid niet 
te evenaren waren bij het bereiden van de anatomische preparaten voor 
de demonstraties en praktische oefeningen. Dat zijn Noordnederland
se oorsprong en karakter eni'ge jaren vergden om zich aan de Vlaamse 
eigenheid van collegae, studenten en Gentenaren aan te passen, hoeft 
ons niet te verwonderen. Van Professor Lams was de zwierigheid waar
mede hij de feilloze tekeningen voor de cursussen van histologie en 
meer nog voor embryologie, op het bord tekende onvergetelijk. Van
daar ook zijn veeleisendheid voor de tekenvaardigheid van de studen
ten en zijn spreekwoordelijke afkeuring voor minder kwaliteitswerk. 
Zeer bekend van hem was ook zijn voorliefde voor de studenten-veeart
sen onder de oorlogsjaren. Immers het merendeel onder hen was af
komstig van de boer en de buiten en in een tijd van voedselschaarste 
was dit een goede referentie. Het is de grote verdienste geweest van 
Prof. Libbrecht toen reeds de visie verdedigd te hebben dat weten
schappelijk onderzoek het werk is van een team medewerkers uit ver
schillende disciplines en dat er ook aan onze instelling plaats was voor 
niet-dierenartsen. Deze visie realiseerde hij bij het aanwerven van Pro
fessor Massart als assistent. Aldus werd door het latere werk van Profes
sor Massart juist aan onze Veeartsenijschool de basis gelegd voor de 
biochemie in het algemeen en van het centrum voor biochemie aan 
onze universiteit. Bij alle studenten uit deze eerste periode is het imago 
van Professor Dewaele als een uitstekend en boeiend lesgever die zijn 
cursus op een ongeëvenaarde manier aan de man wist te brengen steeds 
bijgebleven. Voor de Professoren Martin, Van Assche en Vandevelde is 
de periode van hun professorale loopbaan aan de Veeartsenijschool 
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veel te kort geweest om hun leeropdracht ten volle te kunnen uitbou
wen en organiseren, de eerste wegens de repressiegevolgen, de beide an
deren door hun vroegtijdige dood. Toch komt hen de verdienste toe 
deze pionierstaak van het eerste uur op zich te hebben durven en willen 
nemen. Het feit dat Prof. J. Dedeken Sr. de functie van hoogleraar aan 
de Veeartsenijschool combineerde met het directeurschap van het ste
delijk slachthuis te Gent heeft later herhaaldelijk gebleken een optima
le formule geweest te zijn voor de opleiding van de studenten, en dit 
niet alleen in de vleeskeuring maar ook voor de vele praktische en klini
sche oefeningen alsook voor de verschillende laboratoria die over vers 
materiaal van geslachte dieren dienden te beschikken voor hun weten
schappelijk speurwerk. Alhoewel de na-oorlogse gevolgen aan Prof. 
Dufait met moeite de tijd gegund hebben om zijn professorale loop
baan te starten, toch had hij in deze korte periode reeds blijk gegeven 
van een niets ontziend altruïsme en een onblusbaar idealisme voor het 
wetenschappelijk onderzoek en zijn boeiende aspecten, al diende hij 
dit te presteren in weinig benijdenswaardige financiële en comfortabele 
omstandigheden. Ongeveer 20 jaren van zijn loopbaan als professor 
aan de Veeartsenijschool diende Prof. J. Thoonen zonder enig W.P.-lid 
in te staan voor het geven van zijn cursus en het leiden van de practica 
en de lijkschouwingen. Niettegenstaande deze handicap was hij één der 
weinige professoren die zijn onderwijs zoveel mogelijk trachtte te illus
treren aan de hand van dia- of projectiemateriaal en ook van authentie
ke autopsiestukken. Hem komt de verdienste toe de basis gelegd te heb
ben van het huidige museum voor pathologische anatomie met zijn be
langrijke en representatieve collectie aan pathologische organen en 
weefsels. Streng en correct in zijn optreden was hij toch de bekende 
zachte vaderfiguur voor de studenten aan onze Veeartsenijschool, 
waarbij ze op elk ogenblik hun zorgen en problemen konden gaan be
praten en waarna ze met een warme handdruk of begrijpend schouder
klopje opgewekt zijn bureau verlieten. Reeds vóór zijn benoeming tot 
docent aan de Veeartsenijschool, in zijn toenmalige onstuimige· 
"Sturm and Drang" -periode spande Professor Verstraete zich onverdro
ten in voor de vervlaamsing van het diergeneeskundig onderwijs. Eens 
benoemd, met het welbekende temperament hem eigen, zette hij zich 
verder onvermoeibaar in om onze toenmalige Veeartsenijschool toch 
maar het statuut van faculteit te bezorgen, droom die hij pas verwezen
lijkt zag één jaar voor zijn afscheid als emeritus. Van hem zijn aan de 
verschillende promoties waaraan hij doceerde nog steeds zijn schran
derheid als clinicus en zijn onvergetelijke filosofische zaterdagvoor
middaggesprekken na het beëindigen van de kliniekweek bijgebleven. 
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Zonder evenwel afbreuk te doen aan de inzet en de verdiensten van 
al deze professoren, die we zojuist in een korte revue hebben laten 
voorbijgaan, wel wetend dat het onmogelijk is al hun verdiensten en 
verwezenlijkingen in deze korte ons toegemeten ruimte, op te som
men, willen we toch aan een drietal pioniers en grondleggers van de eer
ste fase, die onafscheidelijk aan de evolutie en groei van onze inrichting 
verbonden waren, een iets meer uitgebreide en speciale herinnering 
wijden. 

Vooreerst kan men aan de Veeartsenijschool niet terugdenken zon
der de figuur van Professor Bouckaert voor het geheugen te roepen. Be
gaafd met een schitterend verstand en een ongeëvenaarde wetenschap
pelijke nieuwsgierigheid en belezenheid was het zijn grote bekommer
nis van bij de start het onderwijs aan onze instelling op een dermate 
hoog wetenschappelijk peil te brengen en te behouden dat het zeker 
niet als minderwaardig diende beschouwd te worden binnen de univer
siteit. Dit concretiseerde hij door telkens, ofwel aan de basis te liggen 
ofwel mede te werken aan elke gedachte of elk initiatief dat deze stan
ding kon ten goede komen. Inderdaad, de standing en de groei van de 
Veeartsenijschool lagen hem heel nauw aan het hart. Aldus wat het op
stellen van het nieuwe léerprogramma der diergeneeskundige studies, 
dat thans nog van kracht is, één van zijn laatste initiatieven waaraan hij 
zich zelfs op zijn ziekbed nog interesseerde. Niet alleen ging zijn aan
dacht naar het onderwijs maar ook naar het wetenschappelijk onder
zoek en meer bepaald het toegepast wetenschappelijk onderzoek. Twee 
initiatieven die nog steeds een uitstraling geven aan onze faculteit tot 
zelfs in het buitenland, waren opnieuw aan zijn brede kijk op de ver
schillende problemen van ons beroep te danken, nl . de stichting van 
het comité voor steriliteitsbestrijding voor huisdieren en deze van het 
comité voor de studie van de voeding en de ziekten bij varkens. Tevens 
was hij mede-oprichter van de twee belangrijke studiegroepen in het ka
der van het LW.O .N.L., die thans nog altijd een groot gedeelte van het 
wetenschappelijk onderzoek aan onze faculteit groeperen, namelijk 
het c.s.V.V.Z. (Centrum voor de Studie van Varkensvoeding- en Ziek
ten) en het e.E.M.A. (Comité voor de Studie van de Ziekten en de Voe
ding van het Rundvee). Er mag dan ook gerust beweerd worden, dat 
wanneer onze huidige faculteit een dermate hoge wetenschappelijke re
putatie en standing heeft weten te verwerven, tot zelfs ver buiten Euro
pa, dit zeker mede aan zijn inzet en zijn ideëen te danken was. Maar 
ook naar het beroep en zijn toekomst ging zijn volle aandacht. Hij 
heeft het niet alleen gediend met zijn wijze raad maar hij heeft het ook 
verdedigd door zijn actieve deelname aan het beroepsleven en zijn be-
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k ernis om het op een hoog wetenschappelijk peil te brengen. Van-

domn:'n grote iJ'ver om contact te houden met de praktijk teneinde de 
aar ZlJ b I"k d k actuele problemen te kennen en ge eurte 1J te on erzoe en. 

Een ander figuur die eveneens zijn ~~empel gedrukt heeft op de evo
lutie van de pas opgerichte VeeartsemJschool was Professor Geurden, 

" h t op een ander domein en met een ander temperament dan Prof. 
~l~u~kaert. De oprichting van het Vlaams Diergeneeskundig Tij?-

hrift onafscheidbaar verbonden met de opgang van onze faculteit, 
~as de' grote verdienste van Prof. Geurden. Jarenlang heeft hij ook de 
leiding, het beheer en de hoofd~edaktie. ervan op zic? .genomen en 
wanneer dit tijdschrift thans een mternatlOnale verspre1dmg k~nt, dan 
is dit mede te danken aan zijn idee van uitwisseling met andere mterna
tionale vaktijdschriften. Aldus hielp dit tijdschrift mede de weten
schappelijke activiteiten aan onze instelling wereldkundig te maken. 
Zeer bekend aan alle oud-studentc:n was zijn belangstelling voor de 
overzeese gebieden en meer bepaald onze vroegere kolonie Belgisch
Kongo. Reeds vóór en nog meer onmiddellijk na de tweede wereldoor
log was hij als het ware een voorloper ~an wat nu door het algemeen be
stuur voor ontwikkelingssamenwerkmg gepresteerd wordt. Heel wat 
oud-studenten hebben dan ook hun koloniale loopbaan te danken ge
had aan zijn tussenkomst en zijn interesse voor de problemen. van de 
veeteelt en de diergeneeskunde in de tropische gebieden. Deze mteres
se heeft hij specifiek geconcretiseerd in een professorale loopbaan aan 
het Tropisch Instituut Prins Leopold te Antwerpen, waarvan hij één der 
grote bezielers was. De oprichting van de kliniek voor pluimveepatho
logie en de daaraan verbonden aut?psiedienst ,,:as. e:v~n~ens de grote 
verdienste van Prof. Geurden. Het 1S toch aan dit m1tiatief te danken 
dat na de tweede wereldoorlog bij de explosieve toename van de pluim
veebedrijven het diergeneeskundig beroep voldoende gewapend was 
om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en zijn taak te vervullen bij 
de wetenschappelijke begeleiding van deze industriële revolutie. 

Tenslotte is het zeker niet ongepast hier ook de verdiensten te ver
melden van Professor Vandeplassche, de enige professor die deze SO-ja
rige evolutie nagenoeg volledig heeft meegemaakt, aanvankelijk als stu
dent, daarna als assistent en reeds zeer vroeg als hoogleraar, en die dit 
jaar nog zijn emeritaat bereikt. Begenadigd met een scherpe kritische 
geest en gedreven door zijn onstuitbare werklust en zijn typisch West
vlaams temperament was hij de grondlegger van de huidige ambulatori
sche kliniek, beter bekend als de buitenpraktijk, en de promotor van de 
KJ. en de sectio caesarea in het Vlaamse land. Naast zijn drukke leerop-
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dracht, zijn lidmaatschap van allerhande commissies en werkgroepen 
waar men wegens zijn deskundigheid op hem een beroep deed en zijn 
actieve de~lname aan tientallen wetenschappelijke congressen in bin
n~.n- en bUltenland, waarop hij veelal als spreker uitgenodigd was, vond 
hl) het voor onze faculteit essentieel dat ook zij haar taak vervulde in de 
ontwikkeli.ngs~ulp. Aldus ~rad ~ij verschillende malen op als visiting
professor m dIverse ontwlkkelmgslanden zoals Egypte, Soudan, Sri 
Lanka, Kenya en Zuid-Amerika. Wanneer één professor naast zijn vele 
wetenschappelijke activiteiten en zijn leeropdracht als ambassadeur 
van ~nze instelling in bijna alle landen van de wereld opgetreden is, 
dan IS het zeker deze dynamische rusteloze figuur die aldus in het 
spoor van zijn leermeester en vriend Professor Bouckaert de weten
schappelijke naam en de faam van onze Vlaamse faculteit e~ zijn colle
ga's in het buitenland heeft helpen verspreiden. 

Aldus gingen we een tweede periode in, gekenmerkt door een zeer 
langzaam herstel van de na-oorlogse economie en een aanvankelijk 
zeer moeilijke financiële toestand. Vandaar dat nieuwe kredieten voor 
het universitair onderwijs en ook nieuwe mandaten van assistenten 
slechts met mondjesmaat werden toegewezen. Dit betekent dat sommi
ge diensthoofden hele maai geen assistent hadden of slechts sporadisch 
één voor een korte termijn; anderen hadden er één of maximaal twee. 
Er dient ook nog aan toegevoegd te worden dat de weddeschaal voor as
sistenten .zo weinig aantrekkelijk was in vergelijking met de kansen en 
de finanC1ële verdiensten in de praktijk, dat dit tevens een rem beteken
de op de beslissing van sommige pas afgestudeerden om een weten
schappelijke l.oopbaan te kiezen. Gelukkig waren er enkele jong-gepro
mov~erden dIe toch deze beslissing namen. Het is juist deze generatie 
van J~ng-benoemde onderzoekers die, onder leiding van hun professo
ren-dl~nsthoofden, vol enthousiasme en met veel inzet de explosieve 
evolutie van de wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek in de 
medische richtingen, tijdens de daaropvolgende na-oorlogse jaren heb
~~n.getrotseerd en mede de basis hebben gelegd van het wetenschappe
h~k Imago dat onze faculteit thans nog draagt. Het is dan ook uit deze 
D1euwgev~rmde gen~ratie dat verschillende docenten gerekruteerd 
wer~en bIJ het opsphtsen van enkele leeropdrachten tijdens de jaren 
zestIg aan de to~nmalige Veeartsenijschool. Een splitsing die zeker niet 
te vroeg kwam, mtegendeel, want vooraleer deze pas opgerichte leerop
drachten, later omgezet in leerstoelen, zich op hun beurt ten volle kon
den ontplooien, melden zich reeds de eerste tekenen van de economi
sche re.~essie aa.n. Dit is spijtig genoeg het trauma dat onze instelling 
nog altlJd met ZICh meesleept, namelijk dat ze te laat faculteit geworden 
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is, op een ogenblik dat de gouden j.aren aan het uit~ollen waren en de 
(soms kwistige) .verde~ng van kred. let~ e? betrekkingen aan de grot.e 
en rijke faculteiten bmnen de UniVemtelt, reeds een voldongen feit 
was terwij I de Veeartsenijschool het nog steeds moest rooien met een 
sch;mel iipart budget dat om administratieve redenen en wegens het 
politiek teekspel van subsidiëring tussen vrije- en rijksuniversiteiten, 
niet kon opgedreven worden. De geschiedenis en de perikelen rond de
ze oprichting van de Faculteit van de Diergeneeskunde als 7e faculteit 
aan de R.U.G. worden in dit boek uitvoerig weergegeven. Alleen kan 
men zich afvragen waarom er voor deze, zich reeds lang opdringende 
beslissing, zoveel onbegrip was bij de ministeriële en academische over
heid en anderzijds waarom zo weinig steun te ervaren was bij de andere 
faculteiten en niet in het minst bij de faculteit van de geneeskunde. In 
elk geval, toen in 1971 de nieuwe wet op de inrichting van hetuniversi
tair onderwijs en de daaraan gekoppelde financieringsbesluiten de ver
sch illende tudierichtingen opsplitsten en de omringingsgraad invoer
den, teneinde een al of niet betwistbare basis voor de berekeningvan de 
sub idiëring per student vast te leggen, was het voor onze faculteit te 
laat. D e koek was reeds tijdens de rijke jaren verdeeld tussen de be
staa nde faculteiten en de economische recessie met de daaraan gekop
pelde besparingsmaatregelen lieten geen kaderuitbreiding meer toe. In
tegendeel, er'werd alleen nog ge proken over inleveren, maar ditmaal 
zonder uitzondering voor alle faculteiten, zodat de rijken nog het rijkst 
bleven en de armen nog armer werden en van de zo vurig beleden her
verdeling binnen de universiteit bleef alleen een zeer schuchtere po
ging over. Deze ongunstige positie werd voor onze faculteit nog ver
sterkt door de enorme explosie van het aantal studenten in de dierge
neeskunde vanaf 1970 zodat, alle goede bedoelingen van deze omrin
gingsgraad ten spijt, onze faculteit sedert 1971 blijft kampen met een 
bestendig gemiddeld tekort van 35 à 40 mandaten aan wetenschappelij
ke stafleden beneden de haar wettelijk toegeschreven mandaten. Toch 
was het de grote verdienste van verschillende professoren-diensthoof
den dat ze evenwel niet bij de pakken blijven zitten zijn en dat ze on
middellijk na de oorlog, toen het Instituut voor de bevordering van het 
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (LW.O.N.L.) 
opgericht werd, op deze instelling een beroep gedaan hebben voor het 
bekomen van de noodzakelijke kredieten en vorsers om aldus de leem
te aan te vullen waarin de universiteit zelf tekort schoot. Ook op bet 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N .F.W.O.) werd 
herhaaldelijk een beroep gedaan door verschillende collega' maar dan 
meer uit de basiswetenschappen. Het is voor een groot gedeelte dank 
zij deze fondsen maar niet in het minst ook dank zij de onverdroten en 
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aangehouden inspanningen van bepaalde collega's, dat onze faculteit 
geworden is wat ze than is: een centrum van onderwijs en wetenschap
pelijk onderzoek zowel fundamenteel als toegepast, met een nationale 
en internationale uitstraling. Bewijzen hiervan zijn de vele weten
schappelijke erkenningen en prijzen die door verscheidene leden van 
het onderwijzend en wetenschappelijk personeel in het binnen- en bui
tenland behaald werden, de talrijke proefschriften voor het aggregaat 
van het hoger onderwijs die er tot stand kwamen, de menigvuldige we
tenschappelijke publikaties die jaarlijks in de meest vooraanstaande 
tijdschriften gepubliceerd worden en niet in het minst de faam die zij 
onder de Westeuropese faculteiten geniet als één der beste voor de kli
nische en theoretische opleiding der studenten kandidaat-dierenart
sen. 

Dit alles vindt men terug in een volgend gedeelte van bet gedenk
boek, waarin door elke hoogleraar een korte bistoriek van zijn leerop
dracht weergegeven wordt alsook een samenvatting van het uitgevoer
de wetenschappelijk onderzoek. Ook de huidige personeel bezetting 
en de vroegere medewerkers worden erin opgesomd. Bij het lezen van 
deze bladzijden kunnen we ons niet bedwingen hieraan een tweetal 
pertinente bedenkingen te koppelen. Vooreerst hoeven onze faculteit 
en zeker ook niet de R.U.G. te blozen over de verwezenlijkingen gedu
rende deze historische 50 jaren. Integendeel veeleer dienen te blozen, 
en nog meer beschaamd te zijn, zij die beweerden dat een Nederland-
talig onderwijs in de diergeneeskunde thuis hoorde in het technisch 

onderwijs naast tuinbouwscholen en een hoefsmederijschool en die dit 
dan ook in het statuut van het technisch onderwijs dd. 12 maart 1933 
opgenomen hadden. Van onbegrip en misprijzen, gewild of ongewild, 
gesproken! 
50 jaar later heeft onze instelling gezorgd voor een schjtterende repliek 
waarvan het niveau van haar wetenschappelijke uitstraling zowel in het 
binnenland als in het buitenland het meest sprekende bewijs is. lnder
daad, haar taak bleef niet beperkt tot bet opleiden van degelijke die
renartsen-practici, maar gestimuleerd door en gewapend met de funda
mentele opleiding die zij er mochten genieten kwamen heel wat van 
haar oud-studenten terecht in de hogere administratie, in het weten
schappelijk onderzoek en in overzeese gebieden, zoals mag blijken uit 
de bijdragen van de hand van re pectievelijkDr. A. Vandevelde, Dr. R. 
Marsboom en Prof. J. Mortelmans. 
Een tweede bedenking willen we wijden aan de woorden van Minister 
Va.n Dievoet, uitgesproken op 7 maart 1933 in het parlement, waarin 
bij voorspelde dat hetzeer te vrezen was dat de nieuwe faculteit te Gent 
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zou zijn en blijven "de arme zuster" in de uni~ersiteit. Wanne:r hij 
hiermede bedoelde arm op het gebied van geldI:.uddelen of ~~chmsc?e 
en wetenschappelijke hulpkrachten, dan had hij geen ongehjk vermits 
onze faculteit spijtig genoeg nog steeds als een der meest ?enadeelde 
aan onze universiteit mag beschouwd worden. Wanneer hij bedoelde 
arm aan wetenschappelijke creativiteit en ".~now-how", dan heeft de 
SO-jarige evolutie het meest denderende b~wlJ~ gele:~rd :oor het om~e
keerde en opnieuw aangetoond hoe kortzICht.l.g ?ohtl~~ m haar besIUl~
vorming soms kan zijn. Zonder evenwel partljdlg te ZlJn en a.an fa~on
tisme te doen hadden achteraf beschouwd de Vlaams-NatlOnahsten 
het toch bij h:t rechte eind, wanneer zij een ove~he:~ling :.an de.Fra~
stalige Veeartsenijschool te Kuregem als facultelt b.l) de Rl)ks~mversl
teit te Luik en het oprichten van de Nederlandstalige f~cultelt ~~n de 
Rijksuniversiteit te Gent, eisten. Inderdaad, 40 jaar later lS hun V1Sle be
waarheid geworden en dit bewijst alleen maar dat, ~oals voor vele recht
matige eisen die voor de Vlaamse gemeenschap dlenden afge?wongen 
te worden, ook een drukkingsgroep in het parlement een met onbe-

langrijke rol kan spelen. 

Deze evolutie en groei van onze toenmalige Veearts.en~jschool t?,t 
"de" faculteit; zoals ze nu een werkelijkheid geworden lS, lS on.ge.twl)
feld mede te danken aan de inzet en de toewijding van ons admmlstra
tief, technisch en dierverplegend personeel. Ook deze geleding heeft 
de evolutie medegemaakt en niet alleen haar aantal maar ook haar ta
ken en haar verantwoordelijkheden zien toenemen. Inderdaad, wat 
zouden wij kunnen presteren hebben zonder hun steun en hun med.e
werking, want ook zij hebben steeds ee~. onmisbare sc?,akel gevormd 10 

de ketting: studenten, wetenschappehJk en ~~derwlJzend pers~neel. 
Vandaar dat een korte beschrijving van hun vlSle. op d~ze evol~tl~ va~ 
de hand van hun voorzitter R. W ollaert, zeker met mlsplaatst lS m dlt 

gedenkboek. 

En tenslotte zijn er de zogenaamde slachtoffers waarom het al. be
gonnen is en die als lijdend voorwerp alles hebben o~dergaan: de tl~n
tallen generaties studenten, die gedurende deze ?O pren ~~n onze m
stelling als voortdurend afwisselend passanten ZlJn voorb~Jgetrokken. 
Aanvankelijk in een eerder klein aantal, daarna en vooralm de laatste 
jaren met een explosieve toename zodat zij werkelijk voor ?nze facul
teit de "probleemkinderen" geworden zijn. Hiero? wordt met meer te
ruggekomen, vermits dit reeds in deze beschouwmgen we.rd ve~meld. 
Daar zij alles van zeer dichtbij hebben beleefd en ~et hu~ Jeugdlge op
merkingsgeest aandacht hadden voor allerhande fel ten, dle aan de pro-
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fessoren of assistenen misschien onopgemerkt voorbijgingen of meer 
nog, van deze profe soren bepaalde herinneringen bewaard hebben die 
anders nooit zouden vereeuwigd geworden zijn, is bet maar passend dat 
zij dan het sluitstuk vormen van dit gedenkboek. Nochtans kan dit 
voor deze 50 generaties niet door één man gebeuren. Vandaar dat op 
een drietal mensen een beroep gedaan werd die elk in de hun eigen stijl 
en voor de hen bekende tijdsperiode, een bijdrage geleverd hebben, na
melijk Dr. S. Devloo voor de periode 1931-1945, Dr. Inspecteur G. 
Carlier voor de periode 1945-1960 en tenslotte de .laatstejaarsstudent 
M. Stevens voor de periode 1960-1983. 

Aldus kunnen we besluiten met het getuigenis dat dit gedenkboek 
een sluitend geheel vormt en een zeer trouwe weergave is van het verle
den en het heden van onze faculteit. Dank dan ook aan allen die het 
hebben helpen realiseren, hetzij door hun bijdrage of door hun wenken 
of hun medewerking achter de schermen. Mocht het evenwel niet al
leen beperkt blijven tot een zuiver historisch gedenkboek, maar mocht 
ook de inhoud ervan in het bijzonder de huidige en komende generatie 
van jonge onderzoekers en studenten, die het zullen lezen, stimuleren 
om de ingeslagen weg ook voor de toekomst aan te houden, zodat onze 
jubilerende faculteit in volle vertrouwen haar verdere toekomst mag te
gemoet zien en haar internationale wetenschappelijke naam en faam 
verder mag hooghouden, als dank aan de pioniers van het eerste uur en 
tot fierheid van hWl huidige en nog komende opvolgers. Dit zou zeker 
ook voor mij als Dekaan het innigste geluk zijn dat ik aan deze viering 
en de uitgave van dit gedenkboek mag beleven. 

Vivat-Crescat, Floreat de Nederlandstalige faculteit van de dierge
neeskunde aan onze alm a mater. 
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HET ONTSTAAN VAN DE 
GENTSE VEEARTSENIJSCHOOL: 

EEN POLITIEK IMBROGLIO 1930-1933. 

door A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH 

Want het is zeer te vreezen dat de nieuwe 
faculteit te Gent zou zijn en blijven "de 
arme zuster" in de universiteit. 

E. van Dievoet, 7 maart 1933 

Het Statuut van het Technisch Onder
wijs. Wat zegt ge daarvan? Dat is heel ze
ker van aard om van ons Diergeneeskun
dig Onderwijs eene "rijke zuster" te ma
ken ! 

A. Verstraete, 16 maart 1933 

Vijfig jaar geleden kwam de Gentse veeartsenijschool tot stand. Zij 
was het logisch gevolg van de wet op de vernederlandsing van de 
R.U.G., goedgekeurd op 5 april 1930. Deze bepaalde dat vanafhet aca
demiejaar 1930/31 de twee kandidaturen in de natuurwetenschappen, 
voorbereidend tot de veeartsenijkunde, in het Nederlands gedoceerd 
werden. Normaliter moesten vanaf oktober 1932 een vervlaamste kan
didatuur en drie doctoraten veeartsenijkunde daarbij aansluiten. 

In 1930 bestond er in België slechts één instelling, een staatsschool, 
waar men voor veearts kon studeren, nI. de Ecole de Médecine vétéri
naire te Kuregem bij Brussel. Daar de onderwijstaal er het Frans was, 
moest de wetgeving dermate aangepast worden dat de Vlamingen een 
eigen instelling verkregen. Die veeartsenijschool kwam pas in oktober 
1933, dus met een jaar vertraging, te Gent tot stand. 

In onderhavige bladzijden zullen we pogen de wordingsgeschiedenis 
te reconstrueren en een verklaring te vinden voor de laattijdige start. 
V rijwel niemand stelde immers de oprichting in vraag en niets stond op 
het eerste gezicht de normale afwikkeling in de weg. 
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De talrijke meningsverschillen kwamen evenwel aan het licht, toen 
men onderwerpen als de toekomstige ligging, de organisatievorm en de 
aanstellingspolitiek aanraakte. Heel wat belangengroepen trachtten 
hun zienswijze aan de bevoegde ministers op te dringen. Partijpolitieke 
overwegingen en persoonlijke ambities kwamen ook roet in het eten 
gooien. Deze smeltkroes van tegenstellingen stond een vlugge afhande
ling in de weg. 

In het partijpolitieke België van begin de jaren '30 beschouwde men 
de oprichting van Vlaams diergeneeskundig onderwijs als een dringend 
doch ondergeschikt probleem. Gans het politieke leven werd over
heerst door de taalkwestie. Taalregelingen in lager en middelbaar on
derwijs, administratie en gerecht vormden voor de opeenvolgende re
geringen één lange lijdensweg. België geraakte in deze periode ook in de 
greep van de economische wereldcrisis. De overheid geraakte steeds 
meer geconfronteerd met toenemende staatsschuld, stijgende 
werkloosheid, sociale onrust en stakingen. Daarenboven deed zich 
eveneens een verslechtering van de internationale toestand voor. 

De drie regeringen die de kwestie van de oprichting van de Vlaamse 
veeartsenijschool kregen voorgeschoteld, waren van katholiek-liberale 
makelij. Het betrof de regeringen H.Jaspar (22 november 1927 -21 mei 
1931),J. Renkin (5 juni 1931 - 18 oktober 1932), Ch. de Broqueville (22 
oktober 1932 - 13 november 1934). 

Het veeartsenijkundig onderwijs viel aanvankelijk onder de be
voegdheid van het ministerie van landbouw (min. H. Baels, katholiek
E. van Dievoet, katboüek - eh. de Broqueville katholiek - G. Sap, ka
tholiek) maar werd bij K.B. van 20 december 1932 overgeheveld naar 
het ministerie van openbaar onderwijs (M. Lippens, liberaal). 
Deze laatste komt de verdienste toe de Vlaamse veeartsenijschool te 
hebben gerealiseerd. 

Om de overzichtelijkheid van deze geschiedenis te bevorderen, heb
ben we een indeling per bevoegd minister gemaakt. 

* 
* * 

1. Een zakelijk voorstel, het Vlaams diergeneeskundig 
onderwijs te Gent, zinkt weg in de politieke modder 

(1930 - 21 mei 1931, minister Henri Baels (1)) 

Het plan tot oprichting van een Vlaamse veeartsenijschool gaat terug 
tot 1911 toen L. Franck (2), Fr. Van Cauwelaert (3) en E. Anseele (4) het 
wetsvoorstel indienden tot trapsgewijze vernederlandsing van de Gent
se universiteit. Dit voorstel bepaalde tevens de vestiging van een mijn
school, een hogere land- en tuinbouwschool en een veeartsenijschool. 
Daar de beide kwesties aan elkaar gekoppeld waren zou het duren tot 
1929/30 vooraleer men zich van verschillende zijden ging bezighou
den met het Vlaams diergeneeskundig onderwijs en dit onderwep de ac
tualiteit haalde. 

Op 29 oktober 1929 stichtte]. Goossenaerts (5), promotor van tal van 
Vlaamse initiatieven, de Commissie voor Hooger Onderwijs in Vlaan
deren . In tegenstelling tot de vorige hogeschoolcommissies die zich be
perkten tot de vernederlandsing van de Gentse universiteit, breidde 
voornoemde commissie haar activiteiten uit tot alle vormen van hoger 
onderwijs, ook het niet-universitaire, in Vlaanderen. 

Reed tijdens de 2de bestuursvergadering vestigde commissielid L. 
Geurden (6) de aandacht op het probleem van Vlaams veeartsenijkun
dig onderwijs (7). Na zijn uiteenzetting besloot men tot de oprichting 
van een subcommissie die zich verder met dit specifieke probleem zou 
inlaten (8). Met inbegrip van het bestuur telde de commissie een 60-tal 
leden waaronder slechts 2 veeartsen, nl. L. Geurden uit Gent en De 
Mayer uit Antwerpen (9). Wilde de subcommissie van de grond komen, 
dan moest men noodgedwongen uitkijken naar nieuwe krachten. De 
commissie zag zich daarvoor verplicht in voeling te treden met het 
Vlaamse veeartsenkorps. Enig bindmiddel tussen dezen bestond niet, 
want de provinciale bonden waren volledig verfnnst. De Vlaam e 
veeartsen leefden tot in 1930 volJedig geïsoleerd van elkaar, zonder ei
gen kring of vaktijdschrift. 

De commissie verkende allereerst het terrein en schreef de Vlaamse 
veeartsen een brief waarin zij de betrokkenen polste naar hun oordeel 
ter zake: wilden zij Vlaams diergeneeskundig onderwijs te Kuregem of 
te Gent, wilden zij dit gerealiseerd zien bij Koninklijk Besluit ofbij wet. 
De commissie probeerde via deze vraagstelling reactie uit te lokken en 
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geïnteresseerden aan te trekken die plaats konden nemen in de onder
afdeling (10). 

De respons op deze uitdaging was naar alle waarschijnlijkheid zeer 
gering. Fr. Daels (11), hoogleraar te Gent en voorzitter van de Commis
sie voor Hooger Onderwijs maakte zijn mening kenbaar en legde in 
zijn antwoord de basisprincipes vast: "Voor de veeartsenijschool ben 
ik er bepaald partijganger van dat zij naar Gent zou komen, omdat de 
leerlingen zich dan volop zouden bewegen in de wetenschappelijke at
mosfeer van een volledige hoogeschool en dat deze atmosfeer voor de 
leerlingen-veeartsen gewichtig is, niet alleen in den beginne van hun 
studiën maar wel en vooral op het einde; dat onder Vlaamsch oogpunt 
er belang bij is dat zij hun schooljaren in een door en door Vlaamsch 
midden zouden doorbrengen; omdat te Cureghem alles veel te veel 
wordt ingericht als in een dorpsschool en aan de leerlingen veel te wei
nig vrijheid wordt gelaten; omdat de studenten-veeartsen te Gent veel 
kunnen hebben aan de inrichtingen van de hoogeschool inzake plan
tenkunde, ontleedkunde, physiologie enz. en aan de inrichting van de 
hoogere landbouwschool; omdat voor hun wetenschappelijke oplei
ding en voor het eigen opzoekingswerk van de veeartsenijschool het 
werk te Gent in samenwe*ing kan geschieden met gestichten als deze 
van pharmacodynamie en van bacteriologie". Antwoordend op de 
tweede vraag zegde Fr. Daels de voorkeur te geven aan een oprichting 
bij Koninklijk Besluit omdat deze procedure sneller en eenvoudiger 
was (12). 

Of andere reacties op de brief kwamen is ons onbekend, maar te oor
delen aan de geringe activiteiten, zowel van de commissie als van de 
subcommissie, in de loop van de volgende maanden, en aan de latere 
klachten over de lethargische toestand waarin het veeartsenkorps zich 
bevond, mogen we aannemen dat de kwestie van Vlaams diergenees
kundig onderwijs de gevestigde veeartsen onverschillig liet. Het zou 
trouwens nog meer dan een jaar duren vooraleer een beroepsorganisa
tie, nl. de Vlaamse Dierenartsen Vereniging (V.D.V.) tot stand kwam. 

Intussen ijverden rond 1929-1930 enkele geïsoleerde figuren. Ge
bruik makend van de Vlaams-nationale pers wierpen zij geregeld de 
handschoen, doch zonder resultaat (13). Wellicht wachtten de Vlaamse 
veeartsen, zelfs de meest gemotiveerden onder hen, de officiële initia
tieven af, die trouwens niet lang zouden uitblijven. 

. De senatoriale commissie belast met het onderzoek naar de begro
tmg van het ministerie van landbouw wachtte evenmin de wet op de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit af om de bal aan het rollen 
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te brengen. Rond de jaarwisseling 1929/1930 vroe" zij aan de minister 
van landbouw H. Baels ofhij over kredieten beschikte om Vlaamstalig 
d~ergeneeskundig ~nderwijs in te richten (14). Verrast door de vroegtij
dIge probleemstellmg wendde deze zich niet tot Vlaamse woordvoer
der~.maar ging te rade bij ~: Rubay (15), rector van de enige Staatsveeart
senlJs~hool te Kuregem bIJ Brussel (16). Beiden voerden tussen januari 
en meI 1930 een drukke correspondentie en bepaalden in deze beginfa
se de toekomst van het Vlaams veeartsenijkundig onderwijs. 

De Ecole de Médecine V étérinaire te Kuregem telde in 1930 10 
hoogleraren en 6 assistenten. Het beleid berustte bij de rector, de acade
mieraad en de verbeteringsraad (17). De academieraad bestond uit de in 
functie zijnde professoren van de instelling; de verbeteringsraad telde 
naast het onderwijzend korps nog 5 gediplOmeerde veeartsen die elk in 
hun arbeidsmidden (leger- inspectie- parlement- privépraktijk) bekend
heid genoten. Elke belangrijke kwestie werd eerst in de academieraad 
besproken en goedgekeurd vooraleer naar de verbeteringsraad gezon
den te worden, die, als hoogste autoriteit, de uiteindelijke beslissing 
nam. De rector fungeerde als centrale spil tussen de minister en de 
raadsvergaderingen. Binnen de academieraad was een Vlaamsgezinde 
minderheid aanwezig met de professoren].F. Hermans (18) en A. Van 
den Eeckhout (19) ; in de verbeteringsraad zouden vooral senator G. 
~ullie (20) en legerveearts O. Bonnyns (21) zich voor de Vlaamse zaak 
mspannen. 

Rector P. Rubay, vraagbaak van minister H. Baels gedurende de eer
ste helf~.van 1930, ,:as van Waalse afkomst, uitsluitend Franssprekend 
en op ZIJn zachtst UItgedrukt Fransvoelend. Hij bezat goede relaties in 
het liberale politieke milieu en in de ministeriële kabinetten (22). Hij 
stond bekend als uitstekend rede(':lar en als autocraat. Elke vraag die 
hem vanwege de minister bereikte, genoot zijn volle aandacht. Hij ver
sche~n voor de a~~demie- en verbeteringsraden met een uitgewerkt 
dOSSIer dat nauwelIjks aanvechtbaar was. Uit de notulen blijkt dat zijn 
collega's zijn rethoriek ondergingen en dat er nauwelijks discussie op 
gang kwam. Rubay' s voorstellen geraakten dan ook steeds zonder kleer
scheuren goedgekeurd en werden nadien naar de minister gestuurd. 

Van de twee senatoriale hamvragen -waar komt de Vlaamse veeartse
nijschool en wie zal er doceren - oordeelde P. Rubay dat vooral de twee
de kwes.~ie prioritair moest behandeld worden (23). De rekrutering van 
onderwIJ~e?-d personeel had te Kuregem steeds moeilijkheden opgele
verd. Wemig veeartsen wensten te doceren ofbezaten er de nodige ge-
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schiktheid toe. De weg tot het hoogleraarschap was lang. Men behoef
de een examen af te leggen om assistent te worden (24) . Daarna volgde 
nog een stageperiode van 8 tot 1 0 jaar vooraleer de aspirant opgenomen 
werd in het kader van het onderwijzend personeel. 

Rector P. Rubay begreep zeer goed dat dergelijke hoge eisen onmoge
lijk konden aangehouden worden voor het samenstellen van een 
Vlaams docentenkorps. Binnen de tijdsspanne van 2 jaar moest deze 
immer kJaar staan. 

Hij ging er van uit dat de in functie zijnde professoren onmogelijk 
twee taalafdelingen voor hun rekening konden nemen. Hij beschouw
de dit in de eerste plaats als pedagogisch onverantwoord. Daarnaast 
kon dit systeem in de toekomst problemen opleveren want de oplei
ding tot veearts evolueerde naar ééntaligheid. Mensen die in beide 
landstalen konden doceren zouden daardoor steed schaarser worden. 
P. Rubay opteerde du voor twee volledig van elkaar afgescheide.n per
soneelsformaties. 

Welke werkwijze bedacht hij nu om binnen de kortst mogelijke tijd 
over een Vlaams docentenkorps te beschjkken ? ln eerste instantie 
schonk men de huidige professoren de mogelijkheid om voor deze of 
gene afdeling te kiezen. Verder kregen de in functie zijnde assistenten 
en geaggregeerden die hun overgang aanvroegen, meteen de titel van 
buitengewoon hoogleraar. Voor de overgebleven betrekkingen dien de, 
vQlgens P. Rubay, een wedstrijd te. worden uitgeschreven die geleek op 
het examen voor assistenten en waarna een stageperiode van 2 a 3 jaar 
volgde. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon alleen met instemming 
van de Kuregem e academieraad, een veearts in aanmerking komen die 
niet aan de wedstrijd had deelgenomen. Ten slotte had de rector ook 
een oplossing voor kandidaat niet-veeartsen. Hij vond dat die aanstel
ling slechts van tijdelijke aard kon zijn (2S). 

P. Rubay's plan was zodanig uitgekiend dat niemand hem iets kon 
verwijten. De geldende strenge selectienormen had hij enigszins afge
zwakt, maar zijn voorstel bevatte toch voldoende garanties voor een 
degelijk docentenkorps. Hij droeg er wel zorg-voor dat alle bevoegdhe
den te Kuregern bleven. Men zou er beslissingsrecht hebben over alle 
kandidaturen. 

Het aanwervingspJan kreeg een goed onthaal in academie- en verbe
teringsraad. Alleen de Vlaamsgezinde professoren onthielden zich. Zij 
voerden aan dat er geen twee onderscheiden personeelsformaties nodig 
waren, dat de nOffi'len te hoog lagen en dat de aanwervingspoljtiek de 
minister toekwam (26). Helaas dienden zij geen gestructureerd tegen
voorstel in, zodat het rectorale ontwerp gemakkelijk de meerder
heid der stemmen verwierf. 
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Het tweede onderwerp dat op beide raadsvergaderingen aan de orde 
kwam, was de toekomstige ligging van de Vlaamse school. Van ministe
riële zijde dacht men aan Kuregem, de meest voor de hand liggende op 
lossing. 

Bij navraag bleek echter dat in de bestaande gebouwen geen voldoen
de ruimte be chikbaar was om een Vlaamse afdeling te herbergen. P. 
Rubay schoof handig een transfer naar Gent voor. Vol.gen bern wa
ren daar tal van voordelen aan verbonden. Allereerst kampte de kliniek 
der grote huisdieren met een voortdurend tekort aan patiënten. Te 
Gent gelegen midden in een landbouwgebied, zou voldoende dieren
materiaal aanwezig zijn. Ten tweede beschikte de Landbouwhoge-
chool te Gent over een proefhoeve waar de diergeneeskunde gebruik 

kon van maken. Te Kuregem ontbrak deze vooral nog. Rubay voerde 
oog aan dat de oprichting van een gebouwencomplex te Gent goedko
per zou uitvallen dan de verdubbeling van de Kuregemse paviljoenen
reeks. Ten slotte zou het Vlaams veeart enijkundig onderwijs te Gent 
voordeel kunnen halen uit de contacten met andere universiteitspro
fessoren en ·tudenten (27). 

De optie "Gent" haalde evenmin de unanimiteit. A. Van den Eeck
hout voelde er weinig voor en].F. Hermans zei niet in te zien waarom 
het per e Gent moest zijn. Deze laatste onthield zich bij de uiteindelij
ke stemming (28). 

P. Rubay ondervond in bcide gevallen met de minste moeite om zijn 
visie op te dringen. Hoewel hij de noodzaak van Vlaams veeartsenij
kundig onderwij onderkende en er zich terdege voor heeft ingespan
nen - de ettelijke en goed voorbereide rapporten getuigen het - bleek 
zijn enige doelstelling te zijn het behoud en de vrijwaring Van het 
Franstalig onderwijs te Kuregem. AI zijn voorstellen zijn vanuit die op
tiek te interpreteren. De Vlaamse middens hadden reeds de tran fer 
naar Gent vooruitgeschoven' P. Rubay ging daar maar al te graag op in. 
Hoe verder het Vlaamstalig onderwijs geve tigd werd hoe beter. 

Op het eerste gezicht üjkt het eigenaardig dat zijn Vlaamsgezinde 
ollega's niet enthousiast waren. We moge.n aannemen dat bij hen, ge'i

soleerd als ze waren van de rest van de Vlaamse aanhang, per oonlijke 
motieven en ambities de overhand haalden. Als Vlaamsvoelende wil
de JF. Hermans tegelijkertijd de Vlaamse afdeling voorwt helpen en 
zijn betrekking te Kuregem behouden. De splitsing van de bestaande 
ehool was voor hem een conditio ine qua non. Van A. Van den 

Eeckhout vermoeden we dat hij, als tweetalig hoogleraar de functie 
van rector ambieerde (2 9). Hij zou daar trouwens later op aansturen. 
Het veeartsen ijkundig onderwijs moest dus in al zijn geledingen blijven 
waar het was. 
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P. Rubay schrijft de minister aangaande de toekomstige ligging van de Vlaamse veeartse
nijschool. 
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In mei 1930, één maand na de stemming van de wet op de verneder
landsing van de Gentse universiteit had de minister van landbouw alle 
gewenste informatie (30). Beide partijen, de Vlaamse en de Franse, had
den zich ten gunste van Gent uitgesproken. De autoriteiten te Kuregem 
hadden de minister een aanwervingsprocedure ter hand gesteld. Indien 
hij die adviezen volgde restte er hem alleen nog contact op te nemen 
met de Gentse universiteit, de wedstrijd aan te kondigen en een jury sa
men te stellen. 

Er gebeurde echter niets. Wat had er zich inmiddels afgespeeld? De 
geruchten als zou het Vlaams veeartsenijkundig onderwijs naar Gent 
overgeheveld worden, waren niet eenparig toegejuicht geworden. Te
genkanting kwam uit katholiek Vlaamse hoek en van het ministerie van 
landbouw zelf. De Vlaamse studentenorganisaties, de Vlaamse partij
mandatarissen en de V.D.V. zorgden achterafvoor nog andere stellingen 
zodat de verwarring in de eerste helft van 1931 compleet was. 

Een eerste vorm van irritatie viel waar te nemen bij de katholieke 
Vlaamse regeringsleden. "Gent" bezorgde hen een zure oprisping. Zij 
vonden dat men vanuit Vlaams oogpunt niet zomaar mocht afzien van 
Brussel. De Standaard, hun officieuze woordvoerder, vertolkte die 
zienswijze als volgt: "Het gaat niet op Brussel prijs te geven als mogelijk 
centrum van Vlaamsche cultuur. Als de Franschtalige veeartsenij
school van den Staat te Kuregem (Brussel) blijft, dan moet ook de 
Vlaamsche veeartsenijschool te Brussel worden opgericht. Te Brussel is 
Vlaamsch hooger onderwijs evengoed op zijn plaats als Franschtalig" 
(3 I). In katholiek Vlaamse kringen verkoos men de splitsing van de 
Brusselse inrichting. Wellicht maanden zij hun partijgenoot, de minis
ter van landbouw, aan geen overhaaste beslissingen te treffen. 

De zaak viel daarop helemaal stil. Van officiële zijde ging geen enkel 
initiatief uit. De briefwisseling met vertrouweling P. Rubay nam een 
einde. Van de geplande wedstrijd in oktober 1930 kwam niets in huis. 
Dit stilzwijgen duurde 8 maanden tot de senatoriale commissie, onder 
voorzitterschap van G. Mullie, in januari 1931 de zaak opnieuw op 
gang bracht. Voor de tweede maal vroeg zij de minister of hij in het 
ambtsjaar 1931 kredieten nodig had voor het Vlaams veeartsenijkundig 
onderwijs. Het antwoord was negatief. De minister voorzag slechts uit
gaven in de loop van 1932. De commissie vroeg hem ook ofhij voorne
mens was de inrichting te laten gebeuren in de rijksveeartsenijschool. 
De minister ontweek deze rechtstreekse vraagstelling door hen het ad
vies van de verbeteringsraad door te spelen (32). Of de minister op dat 
ogenblik achter het voorstel stond is onbekend. De senatoren P. Bec
kers (33) en G. Mullie lieten het daar niet bij en legden de minister tij
dens de parlementaire debatten over de begroting nogmaals het vuur 
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aan de schenen. Het antwoord lujdde ditmaal: "Nous étud' 
I' '. ' . lons en ce 

moment or.gamsatlOn de cet mstltut vétérinaire flamand. Une des 
grosse,s questlOns est de savoir ou elle devra être établie. Trouve-t-elle sa 
~la~e, a C~reg~em,. à ,cóté de celle exi tante, ou bieD doit-eUe être pJacée 
? cote d~ I ~?lversJte de Gand? Je Ie répète, c'est une gros e question et 
Je ne SUIS ~vldemment pas seul compétent pour la résoudre (34) Dit 
~~woord IS zeer belangrijk wegens de volgende elementen. Ten e~rste 
b~Jkt dat de toeko~stige ligging het vooJ:Qaamste knelpunt vormde en 
~et de amenstelltng van h et docentenkorps ' ten tweede gaf hij toe 
niet alleet;t. te mog.en ~eslissen. Terloops merken we op dat de minister 
de mogelIjke .opncht~g ~oo:zag "à c6té de l'Université". Eén ding 
wer,~ de V!ammgen ~.uldehJk: In februari 1931 stond het Vlaams veeart-
eDlJkundlg onderwlJs even ver als het jaa r tevoren. 

r-~--,,---_ 

. Een VJaamsche 
Veeartsenij-school ' 

te : Gent ~ 
... - .... -
Motie . , 

Hot hootdbealuur VAn ·t Algtmtl'n V1aam~h 
lJoog,sludentenvf.fbond. I 

Na k~nn!&nDm. von 'h.t . • n~\V(\()rd VIIn den 
lt. MlnJ.'<te. '.n ' Landbouw op .en vraag van 
dt Kommlssle VIIn Llndbouw omtrent de YH
nPde"Andschln, d.r RIJ~Y"Rrt8l'n IJschool 
van Kurogem: 

~t:, l\tIhL .Ir.nomen de wtl op de • • mPdtrl.nd_, 
~ 8 der R1Jkmnlvrrsl~lt 'An Oenl' 

ADnl'oBl'dL hH .landpunl der Ko':"nu",'. 
<lnt dp 11I,'ohtlng voor N'ederlRndreh hoog' • 
onderwijs In de dlp(gen,pskunde p"-'sen r.:~ 
In bN On1\',,..lIolr remnr", ven d, Rljksu llI
wrltt.lt va.n Cent, WAar I (I'ensvolgens d~L toL 
een opopdlge en gOlOM. In".hUnB VAn diL on
derwiJl 7.&1 ovrrg.gun worden: 
V.~II:I d. aandacht op htl logisch uitvloei
~ van heL lIeg".n !tandpunl. .uorblJ ' 

D!eh hoog.r onderwijs In d. dJtrgen •• s
kunde past In het uUh'''''' tolr aentnun von de . 
RIJkl;unl • • f$lteIL van Luik: ' 

• VelUL zich UIL &11. kra~ht losen hel behou. 
den blijven van d. Fra.n.che aldedlng ven dil 
~derwlJS t. \{uft gem. omdat dit e.ns te mtt. 
~n.n COU h r t behend!g '''''ellen van ttn 

• aervltudl OJ) VllI8lT16Ch an bodpm en 
.en nle~ W onCel'SCbl\tlen ••• Slnkln1 "'.n htt 
~er1ronXhlngST~m. tn dt Brussel!<'be a I 
mtralle. dltmo., ondfr onrecbtml'elc$Clh.'~ 0-
d • .,.rklng VRn den 6~ll8t. to 

: b ElscM dle","0I,en8 OPi ~v .... br.I)B.n •• n de 
esurnd. Fran""o. ..,hoo. 0007 dJ.raenee •. · 

. kunde t. Kureaem ne.ar Luik. 
Verklutt ·met reen lalv, oplD>!lnr genoe. 
~ klmnen nemen. en raat o.er lot. d. 

Motie van het Algemeen Vlaamsch H oogstuden
tenverbond. 25 februari 1931. 
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De openlijke ministeriële besluiteloosheid had tot gevolg dat wie be
gaan was met het onderwerp alle hens aan dek riep. In het Vlaamse 
kamp kwam beweging. 
De eersten die van zich lieten horen waren de Vlaamse studenten. Op 
25 februari 1931, als gevolg van de ministeriële uitspraak, vaardigde het 
Algemeen Vlaamsch Hoogstudent.env.er~on~ (A.V.H.V,) een moti.~ uit 
waarin het aandrong op de spoedige mnchtmg van het onderwijs te 
Gent. Maar het ging nog verder. Inspelend op de Vlaamse katholieke 
voorwaarde (Brussel= Vlaams erfgoed) eiste de studentenvereniging te
vens de verdwijning van de rijksschool "eene Fransche servitude op 
Vlaamsche bodem". Het Franstalig onderwijs paste volgens de motie in 
het universitair centrum te Luik, het Vlaams te Gent (35). 

Deze gedachtengang kreeg aanhang. Op 2 april 1931 plaatste een "be
voegd medewerker" een artikel in De Standaard die dit standpunt over
nam en nog verder uitwerkte. Hij pleitte voor de oprichting als 5de fa
culteit (36). Senator P. Beekers bleek er onmiddellijk voor gewonnen, 
want hij somde in hetzelfde blad de talrijke voordelen ervan op (37). In 
het katholiek Vlaams kamp begon men tekenen van interne verdeeld
heid te tonen . 

T en slotte kwam er beweging bij de veeartsen zelf. Na meer dan een 
jaar ijveren slaagde L. Geurden erin een Vlaamse Dierenartsen Vereni
ging op te richten. Op 19 april 1931 hield de V.D,V, haar stichtingsverga
dering in aanwezigheid van 50 leden (38). Tot voorzitter verkoos men]. 
Van den Eynde, veearts en katholiek kamerlid (39). In zijn toespraak be
handelde hij het probleem van de Vlaamse veeartsenijschool en verde
digde de stelling van de 5de faculteit. Een motie werd in die zin opge
steld en gestuurd naar de eerste minister, de minister van landbouw en 
de Vlaamse pers (40). 

Dezelfde dag, 19 april 1931 , vergaderde eveneens te Brussel de Com
missie voor Hooger Onderwijs. Op haar beurt kwam zij op ten voorde
le van Gent (41). Fr. Daels introduceerde het onderwerp achteraf bij de 
Bond der Vlaamsche Hoogleraren die op 22 mei deze motie onder
schreef (42). In het Vlaamsch Geneeskundig Ti.fdschriftverscheen een tekst 
van de hand van Fr. Daels (Dr. X) die de geneeskundige wereld op de 
hoogte bracht (43). 

In enkele maanden tijd kwamen dus heel wat stellingen in de open
baarheid. Helaas maakten zij de aangelegenheid steeds onduidelijker. 
Onder de Vlamingen kwamen tegengestelde opvattingen aan het licht. 
De katholieke partij en de Vlaamse hoogleraren te Kuregem gaven de 
voorkeur aan de splitsing van de bestaande school, de Vlaamse stude-
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Buiten alle verwachtillg waren eriïteer dan 50 leden opgekomen. Nd 
een, torte toellpraak van den voorloopigen voorzitter Dr. Geurden 

' " waàr!11 hij de t.lrijke aanwezigen verwelkomde en verhaalde hoe V.D.V: 
. töl .tand is gekomen op de Wetenschappolijke KonlIrenon te Antwer

" . ,pen ,tn 1930. werd er overgegaan tot het verkiezen Van een voorzitter. 

, ~tt::': algemeene instemming werd volk.vertegenwoordiger Dr. j. Val 

',- ~en :It,nde al. voorzitter aange'steJd, terwijl Or. Geurden als ondervoor

ZÎotte( : 'int. fuägeèren. De vodrloopige schrijver en .chatbèwaarder 

.~Dr. ''-bIJter. e. Dr. Van Kerckhove blijven voorloopigaan hun ambt. 

: , : :, ,~, h~.: 't'iilgendè ' vergadering zulliIn de vijf afgevaardigden', éé:l per pro
, Yiac~, verkozen worde:!. 

. ,'Bij de toespraak vaD d~n vOQrZitter Or . Van don Eynde hoorden wij 

dät het werkeHjk een Vlaamsche plicht was, eene Vlaams~he Dierenart

, 'aenverellDilling ti, sticht.en; hulde werd gebracht aan de confraterll die 

: :;<1.& . ,êlukkige gedachte tot wer1:ehjkheid hebben uitgewerkt, Hierna 

béhaudó.h de voorzitter de kwestie der Vlaamsche Veeartsenijschool en 

uit d<t:,.eeniog dat ze dienl tot etand te komen al. ;Ae Faculteit eener 

I. J-loÓfqic:bool. Het princiep, zeide hij, dat er eene Vlaamlche Veeartte

·:"~ij~~I. ':Il0et wordon opgericht. wordt niet meer betwi.t; mur dat er 

, ,~deÎ\. ~eea geld zou v~1)rhanden zijn daarvoor, kunnen wij niet 
.. ilAe~lI. 

- , :.VetY~p4' dflllt Dr. C6iuden .lDede dat er een 

,.,.liiDdiï Tiid.thriEt m()et worden gesticht of liever 

':~ridü. i. 'en .lechte naar medewerking wacht. 

Vlaamsch Dierge

dat het reed. op-

,,;.;:Dr.: .5*. · .. elt ' voor den abonneàlèlltllprijll ervan te brengen op 20 Frl. 
, . ~: êf!ri.'-i~.;lraad, te benoemen. 
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; ':.; 1Het , t j~.ehrift tou ~er.ehijnen Voor de eerste maal in Jllli 1931 en 

' . .'iJ~"' ... ,~ do drie maand tot 31 Deceniber 1932 en' daaraa alle 
' ~J .-Wee ~bden. · 

Verslag van de stichtingsvergadering van de Vlaamse Dierenartsen 
Vereniging, 19 april 1931. 
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rende jeugd, de veeartsen-parlementsleden, de V.D.V. verdedigden het 
meest extreme standpunt: nl. een bijkomende faculteit te Gent en te 
Luik, en de afschaffing van Kuregem. 

Het hoeft geen betoog dat die laatste voorwaarde te Kuregem hard 
aankwam. De stemming sloeg er om in bedekte vijandschap. Op begrip 
voor de Vlaamse eis moest men er niet meer rekenen. Maar onbewust 
en ongewild had de Vlaamse aanhang op nog andere zere tenen ge
trapt, nl. van de ambtenaren van het ministerie van landbouw. Die ver
namen met leedwezen dat men facultair diergeneeskundig onderwijs 
plande (44). Dit betekende immers dat zij een groot deel van hun be
voegdheid zouden verliezen. Indien het Vlaams diergeneeskundig on
derwijs geïntegreerd werd in de Gentse universiteit, ging die onderwijs
tak over naar het ministerie van openbaar onderwijs. Tot overmaat van 
ramp betekende dit dat een stuk bevoegdheid uit handen van een ka
tholiek minister naar een doorgaans andersdenkende overging. En 
dit schoot bij vele katholieken in het verkeerde keelgat. De Vlaamse eis 
had een kettingreactie van misnoegdheid opgewekt. 

De minister zelf hield zich op de achtergrond. Hij werkte alleen nog 
de administratieve kwesties af. Daar er zich op het vlak van de benoe
mingsprocedure geen moeilijkheden aftekenden, stelde hij de wed
strijdjury samen (45), informeerde of er onder de nieuwe assistenten 
kandidaten waren voor de Vlaamse school (46) en zorgde in samenwer
king met P. Rubay voor de definitieve tekst van de wedstrijd (47). Hij 
droeg er zorg voor vaag te blijven aangaande de mogelijke ligging en ge
waagde van de "Ecole de médecine vétérinaire d'expression flamande". 
Het K.B. met de volledige tekst van de wedstrijd verscheen in het 
Staatsblad van 20 mei 1931. Daags nadien viel de regering. 

2. Gent, Kuregem ... of Utrecht? 

(5 juni 1931 - 18 oktober 1932, minister Emile van Dievoet 
(48)) 

Op 5 juni 1931 werd de katholiek-liberale regeringJules Renkin (49) 

gevormd met E. van Dievoet als minister van landbouw. Die aanstel
ling kreeg een goed onthaal in Vlaamse kringen. Men wa~ overtuigd dat 
de minister, die eveneens de functie van hoogleraar te Leuven bekleed-
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de, de noden van Vlaams diergeneeskundig onderwijs zou begrijpen en 
de noodzaak zou inzien deze in te richten in een universitair midden. 
Daarenboven stond E. van Dievoet bekend als Vlaamsgezind. De ver
wachtingen waren dus hoog gespannen. 

Volksvertegenwoordiger-veeaJ:'ts en voorzitter van de V.D.V. J. Van 
den Eynde meende dat de tijd rijp wa voor een pleidooi ten gunste van 
het Vlaams diergeneeskundig onderwijs te Gent. Tijdens de bespreking 
van de begroting van het ministerie van landbouw op 1 juli 1931 omde 
hij de talrijke bezwaren op van bestuurlijke, financiële en onderwij -
kundige aard die een eventuele splitsing te Kuregem zou teweeg bren
gen . Daartegenover plaatst~ hij de voordelen van een integratie van het 
diergeneeskundig onderwijs in bet Gentse universitaire centrum. Die 
onderwijstak hoorde er volgens bem tbuis als faculteit aangezien het 
diploma recht gaf op de academi che doctorstitel. Verder vroeg hij de 
minister erover te waken dat alle benoemingen onder wetenschappelijk 
en taalkundig opzicht voldoening gaven (50). 

Tijdens deze tussenkomst koos). Van den Eynde zeer zorgvuldig zijn 
woorden. Hoewel zijn toon gematigd en onderdanig klonk, verdedigde 
hij met klem de oprichting van een Sde faculteit. Ter onder teuning 
haalde hij het Nederlandse v.oorbeeld te Utrecht aan waar het veeartse
nijkundig onderwijs de drie'fasen van ontwikkeling had doorgemaakt 
(school, hoger instituut en faculteit). De Utrechtse diergeneeskundige 
wetenschap genoot Europese bekendheid en die uitstraJjng was te dan
ken aan haar inrichting tot faculteit (51 ). 

Twee dagen later verscheen G. Romsée (52), woordvoerder van de 
Vlaams-nationale kamerfractie, op het spreekgestoelte. Zijn rede klonk 
als een ultimatum: "Wij meenen dat er maar één oplossing is die nog 
door de Vlamingen aanvaardbaar is, namelijk de afschaffing der Rijks
veeartsenijschool van Kuregem en haar omvorming tot twee facu ltei
ten: een Fransche aan de Rijksuniversiteit van Luik, en eene Vlaamsche 
aan de Rijksuniversiteit te Gent" (53). Dat dit voor gevolg had dat het 
diergenee kundig onderwijs aan het departement van landbouw ont
trokken werd en onder de bevoegdheid kwam van kunsten en weten
schappen, vond G. Romsée niet erg. Hij meende dat de minister dit ook 
zou inzien: "Wij hebben thans aan het hoofd van het ministerie van 
Landbouw een universitair, en ik ben overtuigd dat evenzeer als hij het 
abnormaal vinden zou dat een student in de rechten onder de bevoegd
heid zou staan van het ministerie van justicie of dat een student in de 
geneeskunde zou staan onder de bevoegdheid van den minister van 
volksgezondheid, hij het evenzeer een abnormaliteit moet achten dat 
een student in de diergeneeskunde tijdens zijn studietijd onder de be
voegdheid staat van den minister van landbouw" (54). 
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Beide sprekers hadden echter hun verwachtingen te hoog gesteld. 
Uit het ministerieel antwoord bleek onmiddellijk dat de verwezenlij
king als Sde faculteit niet haalbaar was. "Ik zal er mij ten zeerste om ver
heugen", zo verklaarde E. van Dievoet, "indien het Vlaamsche volk 
eenmaal van mij kan getuigen dat, tijdens mijn verblijf aan het ministe
rie van Landbouw, het Vlaamsche land en de Vlaamsche landbouw een 
inrichting van hooger onderwijs zijn rijker geworden". De veeartsenij
school, Vlaams en Frans, zo vervolgde hij, moest onder de bevoegdheid 
van de minister van landbouw "haar aangewezen voogd en leider" blij
ven, een faculteit diergeneeskunde was uitgesloten, want "het behoort 
niet tot de bevoegdheid van de minister van landbouw aan de vier tradi
tionele faculteiten van Gent een cijfer toe te voegen". 
Maar, zo ging hij verder, "Naar mijn opvatting is de eenige oplossing de 
veeartsenijschool op te richten te Gent, in de nabijheid van de universi
teit" (55). van Dievoet gafhier klaar en duidelijk zijn mening te kennen: 
de school kwam te Gent en door zijn toedoen. 

Deze vooruitzichten bevredigden de meeste Vlamingen. Het Vlaams 
veeartsenijkundig onderwijs, in welke vorm dan ook, zou in de univer
siteitsstad tot stand komen. Iedereen keek uit naar het spoedig te ver
wachten K.B. De plechtige belofte van minister van Dievoet zou echter 
een zoethouder blijken te zijn. Korte tijd na zijn verklaring van 8 juli 
ging hij scheep met een vertrouwensman die hem tot nadere inzichten 
bracht. 

Als Vlaming zocht E. van Dievoet naar een figuur aan wie hij de zaak 
kon toevertrouwen. Rector P. Rubay, bekend om zijn fransgezinde 
sympathieën, kwam voor die post niet meer in aanmerking. Kamerlid 
J. Van den Eynde introduceerde A. Van den Eeckhout, tweetalig 
hoogleraar te Kuregcm, bij de minister en die kreeg officieus de op
dracht de Vlaamse veeartsenijschool in te richten, het docentenkorps 
en bet administratief per oneel aan te werven (56). Door zijn toedoen 
kreeg de zaak in de volgende maanden een gans andere wending. 

A. Van den Eeckhout had nooit helemaal achter een mogelijke trans
fer van het Vlaams veeartsenijkundig onderwijs naar Gent gestaan. 
Zoals bleek uit de notulen van de Kuregemse academieraad verkoos hij 
de uitbouw ervan binnen de bestaande staatsschool. Hij slaagde er ta
melijk vlug in de. minister daarvan te overtuigen. Tijdens een onder
houd te Gent met de beheerder-in pecteur van de universiteit, de bur
gemeester van de stad en de rector van de Landbouwhogeschool op 11 
augustus 1931 bleek dat er te Gent geen geschikte terreinen voor een 
instituut te koop waren (57). De minister stemde toen in met de split-
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sing van Kuregem (58). Het feit dat hij daardoor ook genoegdoening gaf 
aan zijn partij en allicht aan zijn kiezerspubliek - Brussel = Vlaams erf
goed mag niet prijs gegeven worden - en dat hij alle geruchten en daar
uit voortvloeiende moeilijkheden rond een 5de faculteit uit de weg 
ruimde, zal zijn besluitname ongetwijfeld vergemakkelijkt hebben. 
Wat betreft het tweede luik van de opdracht - het aanwerven van onder
wijzend en administratief personeel- gaf de minister zich begin januari 
met A. Van den Eeckhout op officieel bezoek naar U trecht. Samen re
gelden zij er het verblijf van de kandidaten tot het professoraat (59). Ge
durende enkele maanden zouden deze er onder de leiding van de plaat
selijke hoogleraren hun studies verder zetten. Op 28 januari 1932 ver
trokken drie Vlamingen naar Utrecht. Het betrof A. Verstraete, (60)]. 
Thoonen,(61) en W. Libbrecht (62). Later zou ook F. Barion (63), hoogle
raar te Kuregem zich bij hen voegen (64). Indien zij aan de gestelde 
voorwaarden voldeden, zouden zij een eerste kern vormen van het 
tienkoppige docentenkorps. 

Van het plan van Dievoet-Van den Eeckhout lekte vóór maart 1932 
niets uit. De begroting van het ministerie van landbouw voorzag een 
som van 440.000 fr. (tegenover 2.586.750 fr. voor Kuregem) voor de 
"Staatsschool voor het onderwijs in de veeartsenij in het Vlaamsch" 
(65). Dit bedrag moest de uitgaven van personeel, uitrusting en kantoor
kosten en reisvergoedingen dekken voor het laatste kwartaal van 1932, 
datum waarop het Vlaams onderwijs normaal moest van start gaan. 
Niemand koesterde evenwel argwaan over de vergetelheid rond de aan
staande ligging. Deze begrotingsopgave was trouwens de enige keer dat 
het ministerie met dit delikate onderwerp naar buiten trad. Voor de rest 
heerste er strikte geheimhouding. 

De tandem van Dievoet-Van den Eeckhout verzekerde zich - of 
kreeg? - ook het stilzwijgen van de krant De Standaard en van het ka
merlid J. Van den Eynde. 

Het officieuze regeringsblad De Standaard was onder minister H. 
Baels één der actiefste elementen in de campagne geweest. TelkenmaLe 
de aandacht rond het Vlaams veeartsenijkundig onderwij verslapte 
bracht de krant bet onderwerp opnieuw voor de schijnwerpers. Een be
voegd medewerker-veearts van wie we vermoeden dat bet om kamerlid 
J. Van den Eynde ging, kreeg er geregeld de kans om de stelling" 5de fa
culteit" te verdedigen. 

Op 7 juli 1931 - de bovengenoemde ministeriële verklaring gebeurde 
op 8 juli - verscheen in De Standaard het laatste artikel met betrekking 
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tot het Vlaams diergeneeskundig onderwijs (66). Dit stilzwijgen duurde 
meer dan een jaar. We mogen hier gerust aannemen dat het officieuze 
regeringsblad aan zwijgplicht onderworpen was. 

Een tweede troef vond het duo in de persoon van]. Van den Eynde 
die, als ons vermoeden juist is, als auteur in De Standaard na 7 juli de 
pen - spontaan of in opdracht - neerlegde. Zijn houding als voorzitter 
van de V.D .V. was op zijn minst eigenaardig en dubbelzinnig. Op de 
vergadering van 9 augustus legde hij de leden uit waarom de minister 
onmogelijk een 5de faculteit te Gent kon oprichten. Wel verzekerde hij 
hen dat het Vlaams diergeneeskundig onderwijs zeker te Gent kwam en 
riep de leden op om hun vertrouwen aan de minister te schenken. Deze 
oproep liet hij in een motie bekrachtigen (67). De V.D.V. was daardoor 
voor lange tijd als mogelijke drukkingsgroep uitgeschakeld. Het schijnt 
ook, en dit werd Van den Eynde later herhaaldelijk verweten, dat hij de 
kwestie stelselmatig opzij schoof. Of hij hier inderdaad de hand in had 
is niet te achterhalen, maar zeker is dat gedurende meer dan één jaar het 
Vlaams diergeneeskundig onderwijs niet op de agenda van de V.D.V. 

verscheen. Een op zijn minst eigenaardige afstandelijkheid voor een 
voorzitter en een vereniging die er zo nauw bij betrokken was. 

J. Van den Eynde, tijdens zijn interventie van juli nog woordvoerder 
van de Vlaamse eisen, schaarde zich inmiddels volledig achter de mi
nister. Als verslaggever van de begroting van het ministerie van land
bouw kwam hij daar in december 1931 openlijk voor uit: "Wij zijn de 
meening toegedaan dat het landbouwonderwijs ondersteund moet zijn 
van het ministerie van landbouw. Moest men het zoo niet doen, zou 
het de afschaffing van het ministerie van landbouw zelf beteekenen 
die, natuurlijk, voor de belangen van den landbouw moet zorgen, en 
die alleen bevoegd is inzake landbouwonderwijs" (68). 

Op het congres van de Katholieke Vlaamse Landsbond, gehouden in 
juli 1932 en volledig gewijd aan de herovering op taaLgebied van de 
hoofdstad, liet J. Van den Eynde zich herhaaldelijk opmerken. De 
Vlaamse katholiàen veroordeelden er het veearstenijkundig onderwijs 
om in Brussel te blijven. "Heel Vlaanderen" zo luidde het slotwoord, 
"moet met heel zijn zwaartekracht op Brussel vallen en verstikken wie 
zich verzet" (69). Minister E. van Dievoet en J. Van den Eynde onder-
chreven deze gedragslijn en verdedigden ze met klem tijdens de ko

mende kiesstrijd (70). 

J. Van de Eynde was in gans de veeartsenijkundige affaire een zeer 
controversieel figuur. Hij leek meer belang te hechten aan zijn politiek 
mandaat en de voorkeur te geven aan de ordewoorden van de partij. 
Helaas vergat hij daarbij zijn voorzittersfunctie in de V.D.V. en sleurde 
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automatisch de vereniging mee in zijn persoonJijke koerswijzing. De 
V.D.V., als jonge vereniging, bracht de nodige kracbten niet op om te 
reageren. Alleen enkele jongere elementen probeerden verzet uit te lok
ken, maar zij predikten in een woestijn van onverschilligheid. 

Door het feit dat het duo van Dievoet - Van den Eeckhout in vols
trekte geheimhouding aan de plitsing van Kuregem werkte, gingen van 
de andere betrokken partijen, zoal de Commissie voor Hooger Onder
wijs en bet A.V.H.V., evenmin enige reactie uit. Zij verkeerden in de voI
le overtuiging dat in oktober 1932 bet Vlaams diergeneeskundig onder
wijs te Gent zou starten. 

Wie van Dievoet wel het leven lastig maakten, waren de Kuregemse 
hoogleraren. Van bij de ministerwijziging gaven zij één voor één bun 
ontslag uit de wedstrijdjury (71 ). Twee dagen voor de geplande zittijd 
(oktober 1931) stelde de mini ter sine die de wed trijd uit (72). 

In werkelijkheid scbafte bij hem af, want zoals we tevoren zegden had 
hij de samenstelling van het professorenkorps aan zijn gevolmachtigde 
A. Van den Eeckhout toevertrouwd. 

Eenmaal moest de ministér tochmetzijn bedoelingen , de plitsingte 
Kuregem, over de brug komen en daarvoor had hij rector P. Rubay no
dig. Op 2l maart 1932 ontbood hij deze op audiëntie te Brussel en ge
bood hem in samenwerking met A. Van den Eeckhout te onderzoeken 
hoe de lokalen tussen de beide taalafdeljngen konden verdeeld worden. 
Daags nadien meldde de laatstgenoemde reeds aan zijn opdrachtgever 
dat hij geen genoegen kon nemen met de ruimten die zijn Franstalige 
collega's wijden af: taan (73). Waar stuurde Van den Eeckhout op aan? 
Uit de latere ontwikkeling van de zaak konden we opmaken dat hij een 
volwaardige Vlaamse school wenste. De minister gaf daar gevolg aan en 
vroeg in juli 1932 een uitzonderlijk bijkomend krediet aan van 
1.450.000 fr., dat in allerijl goedgekeurd werd (74). De aanpassingswer
ken te Kuregem namen een aanvang. 

Inmiddels had men in Vlaam e kringen - we mogen bijna tellen in 
die Vlaamse kringen die er niet onmiddelJijk zelfbaat bij hadden -lucht 
gekregen van de ministeriële intenties. Fr. Daels was het eerst gealar
meerd. Op 7 maart 1932 schreef hij zijn vriend J. Goo senaerts: "1k 
verneem uit zekere bron dat de toekomende Vlaamsche school voor 
veeartsenijkunde niet te Gent komt maar wel te Curegem, wat voor de
ze Vlaamsche school beteekent: een bestendige minderwaardigheid en 
een verknoeien onder alle opzichten. Hebt U nog de documenten en 

moties vroeger uitgebracht door de Kommissie voor Hooger Onderwijs 
in zake Vlaam che Veearrsenij chool ? en kunt U mij de adressen geven 
van de aan taande veeart en die onmiddellijk zouden moeten worden 
wakker geschud? Wij mogen die zaak zoo niet los laten" (75). Deze brief 
werpt een lich t op een aantal zaken. Ten eerste waren de ~omn:issie~~
den lange tijd ontwetend geweest, ten tweede stonden ZIJ geruIme tIJd 
op non-activiteit en ten derde waren er onvoldoende contacten met de 
veeartsen zelf. 

Er was echter een kentering op komst. In zijn slotrede op de weten
schappelijke congressen te Gent op 2 april 1932 noemde Fr. Daels de 
ministeriële plannen "het verwurgen van het hooger Vlaams h dierge
neeskundig onderwij bij zijn geboorte" (76). Zijn noodkreet vond on
middellijk geh or bij de Vlaams-nationali tische krant De Schelde, die 
russen junj en augustus 1932 herhaalde malen haar editoriaal wijdde 
aan het onderwerp en de tudenten opriep 'dit bescbimmeld stuk 
brood" te boycotten (77). 

De nooit aflatende enator P. Beckers zette de actie kracht bij en 
overhandigde op 7 juli 1932 en. dit voor de derde maal in twee jaar, aan 
de minister de vragen waar, wie, wanneer (78). Hij kreeg een beleefd
heidsformule tot antwoord: "Sedert mijn benoemmg tot minister van 
Landbouw houden mijn dien ten zi h onafgebroken bezig met de 
voorbereiding van het Vlaamseh veeartsenijkundig onderwij . Ik heb 
eraan gehouden daaraan per oonlijk mee te wer.ken. Alles wordt in het 
werk gesteld opdat de nieuwe inrichting zou beantwoorden aan alle we
tenschappelijke, pedagogische en taalkundige vereischten" (79). Ondui
delijker kon het niet klinken. 

Het A.V.H .V., aangespoord door De ,helde, reageerde op 27 augus
tus 1932 met een motie waarin het de zogenaamde Vlaam e afdeling te 
Kurege.rn afwees. Het bestuur verklaarde vast te houden aan het vroeger 
ingenomen standpunt en zette de Vlaamse studenten die in oktober 
hun veeartsenijkundige tudje moesten beginne.n, aan de Vlaamse af
deling te boycotten (80). 

De Vlamingen kregen nog een onverwachte bondgenoot in de 
Fran talige liberale per (81 ) . Deze was tot nog toe afzijdig gebleven 
maar het bijkomend krediet van 1.500.000 fr. had kwaad bloed gezet. 
"M. van Dievoet - qui a déclaré à la Cbambre que l'érection de J'Ecole 
vétérinaire flamande à Gand est la seule bonne solution - viendrait de 
prendre la décision de déposer I'cruf flamand, tout comme Ie coucou 
dans Ie nid 'fransquillon' de Cureghem" schreef La Gazelte (82). De 
Franse liberale dagbladen vonden de uitgave voor een handvol studen-
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ten onverantwoord en rekenden vlug uit dat elk afgeleverd veeartsen
diploma de gemeenschap 400.000 fr. kostte: een doorslaggevend argu
ment in een tijd van strenge besparingen. Uitgaande van deze overwe-

- gingen drongen ook zij erop aan de Vlaamse eisen in te willigen en een 
school te Gent uit te bouwen (83). 

In september! oktober 1932 verscheen te Brugge een uitvoerige bro
chure Ons Hooger Onderwijs. De vernederlandsing van het diergeneeskundig 
onderwijs. Het was een aanklacht tegen de wending die de zaak geno
men had en het gekonkel dat er aan te pas kwam. Het riep alle betrokke
nen op meer coherent op te treden. Officieel heette de brochure het 
werk te zijn van een groep intellectuelen. In feite was het op aanraden 
van]. Goossenaerts door de Vlaamse studenten te Kuregem en met me
dewerking van hun geestelijke vader pater Schroons (84) opgemaakt 
(85). De Commissie voor Hooger onderwijs in Vlaanderen financierde 
de zaak (86). 

Ten slotte vermelden we nog enkele onthullende artikels onderte
kend P(iet) St( eenbergen) (?) -maar van de hand van pater Schroons (?) -
in het katholiek tijdschrift HQoger Leven (87). Door de extreme Vlaamse 
eisen bij te treden zaaiden deze tweedracht binnen de katholieke partij. 
De V.D.V. zweeg in alle talen. 

Men bemerkt dat naarmate het 5 voor 12 werd voor het Vlaams 
veeartsenijkundig onderwijs, de agitatie toenam. Doch tijdens de be
slissende fase hadden de Vlaamse stoottroepen elkaar nog niet gevon
den. Slechts 2 partijen stonden in oktober 1932 tegenover elkaar, nl. E. 
van Dievoet - Van den Eeckhout versus P. Rubay. De eerste ploeg had 
vanzelfsprekend de meeste troeven in handen. Te Kuregem waren de 
aanpassingswerken volop aan gang en de personeelsformatie was bijna 
rond. Aan het hoofd van de nieuwe instelling zou Van den Eeckhout 
zelf komen te staan. Verder beschikte het team over de volgende kandi
daturen: F. Barion, A. Verstraete,]. Thoonen, G. Van Assche (88), W. 
Libbrecht en Dumoulin (89). Men voorzag één functie van assistent en 
één administratief personeelslid (90). 

Die aanstellingspolitiek zou achteraf gans de opzet van de minister 
doen mislukken en zowel de Nederlandstalige als de Franstalige veeart
sencorporatie op stang jagen. De aanleiding hiertoe vormden de twee 
betwiste kandidaturen van W. Libbrecht en Dumoulin, de eerste als 
niet-veearts, de tweede als buitenlander. In de loop van 1930 en 1931 
hadden immers zowel de gezagdragers te Kuregem als de V.D.V., de 
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voorwaarden tot het hoogleraarschap - Belg zijn en doctor in de 
veeartsenijkunde - erkend (91). Het K.B. van 11 maart 1931 bekrachtig
de dit. Minister van Dievoet legde dit besluit naast zich en ging verbin
tenissen aan met twee personen die niet aan de voorwaarden voldeden. 
Als hoeksteen van de aanstellingspolitiek van de regering zouden zij 
terzelfdertijd haar struikelsteen worden. 

Rector P. Rubay, in het nauw gedreven, ondernam een allerlaatste 
poging om de ministeriële expansiepolitiek te Kuregem af te remmen. 
Daarvoor sprak hij iemand aan die evenveel of meer gewicht in de 
schaal kon leggen, nl. de liberale minister van buitenlandse zaken P. 
Hymans (92). In een persoonlijke nota maakte hij hem zijn wensen ken
baar: "1 0 11 est d'une urgente necéssité de décider d'une façon formelle 
que la future école vétérinaire flamande aura son siège à Gand ( ... ) 
20 En attendant la réalisation de l'Ecole à Gand, il faut un enseigne
ment provisoire à Cureghem. 
Pour ce faire, deux procédés sont en présence: a) celui du ministre de 
l'Agriculture, suivant lequel on crée de toutes pièces des laboratoires, 
avec un per onnel nouveau ( ... ), b) celui que je propose consistant à 
reproduire en langue flamande l'enseignement donné en français par 
des agrégés placés à coté des titulaiIes des chaires actuelles' (93). Hij 
voorzag dus een onderge chikte plaat voor het Vlaamse onderwijs 
met "traducteurs" en 'adjoints" als professoren. Zijn bedoelingen wa
ren duidelijk: het Franstalig onderwijs en zijn alleenheerschappij teKu
regem vrijwaren . Men moe t de Vlamingen zo vlug mogelijk voldoe
ning geven inzake Gent en ze te Kuregem, plaats van de voorlopige in
stallatie, zo weinig mogelijk armslag geven, zij zouden er anders wel 
eens kunnen blijven hangen, oordeelde hij. 

De twee tegenover elkaar staande zienswijzen en het inschakelen van 
liberale politici had echter voor gevolg dat de zaak helemaal uit de hand 
liep en dat gans het veeartsenijkundig onderwijs op de helling kwam te 
staan. 

Op de ministerraden van 23 en 25 september 1932 - wij zijn nog maar 
enkele dagen verwijderd van de beloofde opening van de school - werd 
de zaak beslecht. De liberale ministers voortgaand op het rapport van 
P. Rubay, vroegen om af te zien van de oprichting van de chool als 
zjjnde een onverantwoorde uitgave. De voor schut gezette katholieke 
fractie reageerde met een tegenvoorstel dat de buitenwereld met ver
stomming sloeg. Volgens La Libre Belgique, het Franstalige regerings
blad, was Fr. Van Cauwelaert de auteur van het volgende zonderling 
compromis: afschaffing van Kuregem, de Vlaamse studenten naar 
Utrecht zenden, de Franstalige naar Alfort in Frankrijk (94). 
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Het Vlaams veeartsenijkundig onderwijs zat nu helemaal in een im
passe. Uiteindelijk nam de eerste minister zelf l1et roer in handen en 
ontbood op 3 oktober 1932 E. van Dievoet en P. Rubay bij zich. De rec
r~.r kon er nog eens zijn visie ontwikkelen. Hij voegde er ditmaal ook 
zIJn bezwaren tegen de gevoerde aanstellingspolitiek aan toe (95). 

. Dezelfde dag viel de beslissing: Kuregem werd ge plitst voor 1 of 2 
Jaar waarna het Vlaams veeartsenijkundig onderwij naar Gent over
ging (96). Deze uitspraak gaf evenwel geen uitsluit el omtrent de vragen 
hoe het voorlopig onderwijs te Kuregem er zou uitzien en welke vorm 
het later te Gent zou aannemen. Alle bestaande twistpunten bleven ge
handhaafd. H et team van Dievoet-Van den Eeckhout beleefde een kor-
te triomf. De benoemingsbesluiten werden opgesteld. . 

P. Rubay nam ditlaatste aanvechtbaareJement te baat en mobiliseer
de op 9 ~kto~e.r 1932 zijn confraters-veeartsen in een vergadering van 
het COD:llté dlflgeant de l'Union vétérinaire beige, de Franstalige over
koepelende tegenhanger van de V.D.V .. Hij wist de debatten zo te lei
den dat iedereen de door hem gedicteerde motie onderschreef die 
vool"al de aanstellingspolitiek viseerde en met name de kandidaturen 
van Libbrecht en Dumoulin laakte: 'que certain de ces candidat ne 
sont pas porteurs du diplóme de docteur en rnédecine vétérinaire ce 
qui es.t manifestement en opposition avec Ie dispositions réglemen'tai
res eXlstantes ; que run d'eux serait mème étrangerau pays, ce qui serait 
de nature de bJesser souveraine-ment nos entiments nationaux et de 
fièrté professionnelle" (97) . 

P. Rubay toog met deze protestmotie naar J. Van den Eynde, die, 
voortgaande op de resoluties van de V.D.V. terzake, zijn handtekening 
plaatste (98). Daarop begaf de rector zich rechtstreek naar de koning 
die na kennisname van het document dat de namen droeg van de twe~ 
gezagdragers van gans het Belgisc.h veeartsen korps, weigerde de benoe
mingsbesluiten te ondertekenen (99) . 

ing. F. Scho.oren~~ lid van de Commissie van Hooger 0 nderwijs, had 
de zaak van dIchtbij gevolgd en resumeerde deze trieste ontwikkeling 
als volgt: "Ziet men ( ... ) de paJabers en de lauwwatermoties van rue 
"Vlaams0e veeartsen". d~n weet. m.en niet meer waar de schuldigen zit
ten: de uLtvoerende millister die 10 gebreke blijven of de Vlaamsche 
veearstenijvereeniging die als vereeniging ( ... ) en ook door hare leiden
de leden - alleszin.~ in schijn - de gezonde oplossing niet wist VOOr te 
s~aan. Voe~ ~aarblJ - als het waar is ?? de houding van den voorzitter 
dter vereenlgu~g -J~.n Van den Eynde - inzake de herovering van Brussel 
( ... ) dan vraag Ik miJ af of het eerste werk der Commissie in die kwestie 
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niet zou zijn te onderzoeken in hoeverre de houding dier vereeniging te 
verrechtvaardigen is en dit het publiek kond te doen! Het heeft er meer 
de schijn van dat het hier niet gaat om Nederlandsch hooger onderwijs 
doch enkel alleen om de verdeeling en versjachering van de eerste leer
stoelen !" (100). 

Aldus eindigde het plan van minister van Dievoet. P. Rubay, de grote 
overwinnaar, was er voorlopig in geslaagd het gevaar van Kuregem af te 
wentelen. 

Voorzitter J. Van den Eynde, door zijn politieke vrienden als sabo
teur gebrandmerkt, en als usurpator door enkele van zijn collega's
veeartsen gewantrouwd kreeg het teeds lastiger zich te handhaven. 

De grootste slachtoffers waren evenwel de 9 studenten die verwacht
ten hun studies te kunnen verder zetten in het Nederlands. Zij kregen 
de raad zich voorlopig op de Franse taalrol te Kuregem in te schrijven 
(101). 

Het aftreden van de regering op 18 oktober 1932 bracht een korte wa
penstilstand waarin iedereen nieuwe strategieën kon uitwerken waar
mee men de volgende minister van landbouw kon belagen. 

3. Un enseignement provisoire autonome flamand of un 
enseignement flamand provisoire. 

(22 oktober 1932 - 22 december 1932, minister Charles de 
Broqueville (102) en minister Gustave Sap (103)) 

De katholieke-liberale regeringsformacie Ch. de Broqueville kwam 
tot stand op 22 oktober 1932. Twee ministers beheerden de portefeuille 
van landbouw de eerste miojster de Broqueville (tot 17 december 
1932) en G. Sap. 

Eén der programmapunten van de liberale partij uit de kiesstrijd van 
november 1932 behelsde de centrali atie van het onderwijs in zijn ver
schillende vormen onder één ministerie, dit van openbaar onderwijs. 
Het werd nad.ien opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe ka
tholiek-liberale coalitie, en gerealiseerd bij K.B. van 20 december 1932. 
Vanaf dit ogenblik kreeg de minister van openbaar onderwijs M. Lip
pens (104) bevoegdheid over het diergeneeskundig onderwijs, dat voor
taan onder het technisch onderwijs ressorteerde. 

47 



Daags nadat eh. de Broqueville de ministerfunctie waarnam, volgde 
hij het voorbeeld van tal van zijn voorgangers: hij nodigde P. Rubay uit 
voor een onderhoud. Zij bespraken de kwestie van het voorlopig onder
wijs te Kuregem en overlegden of er nu "un enseignement provisoire 
autonome flamand" zou komen of "un enseignement flamand provi
soire" (105). Een buitenstaander zou oordelen dat de twee begrippen on
geveer gelijk liepen. In feite ging het om tegengestelde zienswijzen. De 
angel zat hem in het woord "autonome". Met het eerste stelsel bedoel
de men een zelfstandige inrichting be chikkend over eigen middelen 
en personeelsbestand. P. Rubay wees op de nefaste gevolgen van zulke 
in tell ing op Kuregemse grond. Er waren onvoldoende lokalen, geen 
instrumentarium. Noch het onderwijzend noch het technisch perso
neel beschikten over de nodige ervaring en het brach daarenboven 
enorme kosten mee. 
Op dit laatste element ging hij even dieper in. De financiële kant van de 
zaak kon in de economische crisis waarin België verkeerde misschien 
nog het meest doorslaggevend argument zijn. Hij maakte de minister 
attent op het feit dat de benoeming van jonge hoogleraren inhield dat 
deze reeds binnen de 15 jaar aan het maximum van hun wedde zaten. 
Op lange termijn betekende dit een zware financiële post, te meer om
dat de regering de Franstalige geaggregeerden, die nu uit hoofde van het 
geldende reglement jarenlang wachten op een benoeming, logischer
wijze terzelfdertijd diende te bevorderen. 

Daartegenover stelde P. Rubay de minister zijn "enseignement fla
mand provisoire" voor, een ondergeschikt Vlaamstalig onderwijs gege
ven door Vlaamse geaggregeerden verbonden aan de bestaande 
Franstalige leerstoelen. De voordelen lagen voor de hand: besparingen 
inzake gebouwen instrumenten en wedden, het systeem kon onmid
dellijk tarten en de Vlaamse leerkrachten konden gedurende J à 2 jaar 
de nodige ervaring opdoen. Langer wilde en kon P. Rubay die voorlopi
ge toestand te Kuregem niet dulden en bij drong aan op het KB. dat de 
definitieve overgang naar Gent zou regelen (106). 

Noch het onderhoud de Broqueville - Rubay, noch de volumineuze 
rapporten waarmee de rector de minister overstelpte, brachten vooruit
gang in de zaak. 

Het falen van de vorige regering-Renkin had grote ontsteffiJning in 
Vlaamse kringen veroorzaakt. Twee jaar inspanningen bleken tever
geefs en men was nog geen stap dichter gekomen bij de verhoopte 5de 
faculteit. Diverse ministers hadden veel beloofd maar niets verricht. 
Het resultaat was dat de Vlaamse studenten die hun studies in het Ne
derlands waren begonnen deze in een Franstalige school dienden ver
der te zetten: een kaakslag voor alle Vlaamsvoelende mensen. 
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Diet~.tudenten 25 fr. 
Nederland: Stadenten 6 belga. 
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Voor een villde 'Beulleilie Gent 

Met de volledige verenederlandsching van 
de Staatsuniversiteit Gent. is heel het pro
gramma van de vernederlandsching van ons 
Hooger Onderwijs niet afgewerkt . Dierge
neeskundig onderwijs, dat voor heel 't land 
te Kuregem uitsluitend in 't fransch wordt 
gegeven. valt ook onder de wct op he t Hoo
ger Onderwijs. 

We schrijven met opzet reeds tweema"l 
«Hooger Onderwijs». omdat vele intellek 
tueeleJl van Vlaanderen nict eens vermoedcn 
welken rang die tak van ons onderwijs ZOli 

moeten bekleeden. Ze weten wel dat e r cr
gens in een verloren hoek van Kure\lcm een 
«school voor paardemeesters» hc stéHJ t. macH 
dat dit onderwijs een onderdeel van on:-; 
Hooger Onderwijs is, dat weten ze niet. Dat 
is trouwens ook goed te begrijpen. Want 
vanaf haar ontstaan tot op onze dagen. heeft 
dil': school een heel weinig schitterende loop-

baan gehad. Er zIjn heel flinke leerkrachten 
geweest, en nu nog mogen we gerust met 
vele soortgelijke inrichtingen wedijveren, 
als 't om personen gam. Maar de school als 
zoodanig . of betcr; deze tak der menschp.
lijke wetenschap. werd totnogtoe weinig op 
prijs gesteld , en de inrichting van Kuregem 
heelemaal niet bevoordeeligd . noch gewaar
deerd ». 

Zoo luidt de aanhef van ee n brochure 

« Over de vernederlandschinÇJ van het Dier· 
gcneeskundig Onderwij, ». unlangs door on
bekend gebleven hand geschreven en die . 
op een paar kleine onjuistheden na, het lezen 
overw~ard is (1) . 

Een eerste pogin~ tot het opnchten Vim 

een "Vlaamsche Veeartse nijschool te Gent» 

(I) 54 blzz Te verkrijgen in Artes. Post
hoornstraat te Gent. 

Het studententijdschrift Den Uyl pleit in nov./dec. 1932 voor de oprichting van een 

5de faculteit te Gent. 
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Die belediging werkte catalyserend. Men begreep dat de eigen ver
snippering van energie, de onderlinge meningsverschillen, de persoon
lijke ambities, het ontbreken van een welomlijnde gedragscode en van 
een prima onderhandelaar mede verantwoordelijk waren voor het ver
prutsen van de Vlaamse aspiratie, en dat één grote drukkingsgroep meer 
kansen had om de regering te dwingen tot besluitname en haar de weg 
der Sde faculteit te doen inslaan. 

De eerste stap zette de V.D.V .. Daags na de regeringsinstallatie, nl. op 
23 oktober, uitte de vereniging de wens tot inrichting van een Commis
sie voor de vervlaamsing van het diergeneeskundig onderwijs, samen
gesteld uit de Vlaamse leerkrachten van Kuregem, twee afgevaardigden 
aangeduid door de V.D.V. en twee afgevaardigden aangeduid door de 
Commissie voor Hooger Onderwijs. Dit organisme zou optreden als 
gevolmachtigd onderhandelaar (107). Pas na twee maanden, nl. op 18 
december kon men gewagen van samenwerking tussen die verschillen
de Vlaamse instanties. Uit de briefWisseling die J. Goossenaerts, spil 
van de onderhandelingen, voerde, bleek dat het onderlinge wantrou
wen diep ingeworteld zat. Hij moest heel wat diplomatie, overredings
kracht en gemaneuvreer aan de dag leggen om verstandhouding te be
werkstelligen. De meeste tègenwerking ondervond hij bij de Kuregem
se hoogleraren. Maar daar wisten A. Verstraete en de achter de scher
men werkende pater Schroons de weg te effenen (108). Stapsgewijs ging 
Goossenaerts vooruit, van motie tot motie, telkens meer terrein win
nend om te verkrijgen dat iedereen de beslissende verklaring van 18 de
cember 1932 onderschreef (109). Deze luidde als volgt: "De Commissie 
voor de Vervlaamsching van het Diergeneeskundig Onderwijs, ver
klaart dat, de tegenwoordige vlaamsche professoren te Kuregem zich 
principieel en formeel uitspreken tegen elke poging tot vervlaamsching 
te Kuregem gedaan of mogelijk nog te ondernemen, niet het minst te
gen elke inmenging van den huidigen Waalschen rector Rubay in deze 
zuivere vlaamsche aangelegenheid. Wijst te dezer zake volstrekt elke 
verantwoordelijkheid van de hand. Verklaart na uiteenzetting van Pro
fessor Van den Eeckhout, dat indien de bevoegde Minister aan de 
Commissie voor de vervlaamsching van het Diergeneeskundig Onder
wijs een onderhoud toestaat, deze commissie ondermeer de aandacht 
van de Heer Minister beleefd zal vestigen op het feit dat tegenover 
meerdere personen met het oog op een benoeming als vlaamsch profes
sor in de Diergeneeskunde, door een vorig Minister, met goedkeuring 
van den heelen Ministerraad, een stellige verbintenis werd aangegaan, 
en besluit : dat het hoogst nodig is het onderwerp van een vijfde facul
teit aan 's Rijksuniversiteit te Gent zonder eenig verder uitstel te verwe
zenlijken" (110). 
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Deze belangrijke motie stipuleerde in krachtige termen de toekom
stige gedragslijn van de Commissie, en werd bijgetreden door alle be
trokken gezagsdragers (11 1). Wat betreft de mogelijke regeringscontac
ten was J. Goossenaerts reeds aan het werk getogen. Medio november 
1932 slaagde hij erin een audiëntie te bekomen voor Fr. Daels bij minis
ter M. Lippens (112). Het leek erop dat het tij voor de Vlamingen keerde 
want Fr. Daels meldde zijn vriend]. Goossenaerts: "hij (Lippens) vraagt 
niet beter dan het hooger diergeneeskundig onderwijs in te richten te 
Gent als vijfde faculteit" (11 3). 

Toen minister M. Lippens op 20 december officieel de bevoegdheid 
over het diergeneeskundig onderwijs verkreeg meende men in Vlaamse 
middens dat de ontknoping nabij was. Indien de minister vlug handel
de kon het academiejaar 1932/33 voor de ongelukkige studenten die in
tussen "voorlopig" te Kuregem zaten, nog gered worden. 

4. Weer bij de start: GENT 
(22 december 1932 - oktober 1933, minister Maurice Lippens en 
minister Gustave Sap) 

Zoals aangestipt hechtte het K.B. van 20 december 1932 het tech
nisch en het landbouwonderwijs aan het ministerie van openbaar on
derwijs. De leiding van de dienst van het technisch onderwijs werd aan
vankelijk waargenomen door de drie betrokken ministers (M. Lippens -
openbaar onderwijs; M. Sap -landbouw; Ph. Van lsacker (114) - arbeid 
en nijverheid). De eerste beschikte over de uitvoerende macht, de twee 
anderen hadden raadgevende bevoegdheid (115). 

Het duurde tot 12 maart 1933 vooraleer het statuut van het tech
nisch onderwijs in orde kwam. Een K.B. regelde tevens de benoemin
gen van de leden van het Interministerieel comité van de dienst van het 
technisch onderwijs. Naast de drie ministers zetelden er de volgende 
personaliteiten: burggraaf du Bus de Warnaffe, Hiernaux en Mgr. Van 
Eynde (116). Dit comité had voortaan het diergeneeskundig onderwijs 
onder zijn bevoegdheid en stond in voor de verwezenlijking van de 
Vlaamse veeartsenijschool. 

Toen minister M. Lippens in december 1932 het dossier van het 
Vlaams diergeneeskundig onderwijs overnam, maakte hij evenmin aan
stalten tot een vlugge oplossing. Hij kon trouwens niets ondernemen 
zolang het comité niet samengesteld was. De ongeduldige Vlaamse 
aanhang begreep niet waarom zolang getalmd werd. Achtereenvolgens 
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zouden de Leuvense en Gentse studenten, de Vlaams-nationalistische 
parlementsleden G. Romsée en H. Borginon (117) en de senatoren P. 
Beekers en G. Mullie proberen de verantwoordelijken onder druk te 
zetten. De Commissie voor Hooger Onderwijs en de Commissie voor 
de vervlaamsching van het diergeneeskundig onderwijs probeerden 
van hun kant de onderhandeling met minister Lippens verder te zetten 
en meer inspraak te verkrijgen. 

Het A.v.H.V. riep de 18de januari 1933 uit tot stakingsdag te Leuven. 
Naar verluidt gaven 800 à 1000 studenten er gehoor aan. Een stoet trok 
door de Leuvense stra ten en eindigde met een meeting waar veearts G. 
Vandevelde (118) de menigte toesprak en een Vlaamse diergeneeskundi
ge faculteit eiste (119). 

Voor een vijfde Fakulteit te Cent 

STAKING! 
De Vlaamsche Studenten aan 's RijksuniversIteIt te Gent; 

overwegende dat het onvereeoigbaar is met het Nederlondscbe 
karakter van Vlaanderen dat te Kure:gem de Diergeneeskunde In 

.. het fransch wordt onderwezen. overwegende hel groote belang 
van bet Diergenee.,~undig Onderwij3 voor de welvaart van hd 
vlaamsche Volk. en QC mInderwaardige bejeging die dit onderwijs 
steeds te: beurt vleI. '. 

Stellen vast den onwil van de belgi9che Regeerlng dJe bJj het 
begin van bet Akademisch Jaar J 932-1933 de onmIddellIjke spIJtslng 
van de school te Kuregem in uitzicht stelde als inzd voor het over
overbeengen van deze school naar de Universiteit te: Gent In Okto
ber 1933, maar tot nogtoe niets verwezenlijkte. 

Klagell dezen onduldbaren toestand aan bij het vlallmscbe Volk 
en wjllen in deze aangelegenheid hun slandpunt dUidelijk bepalen. 

Onverbiddelijke boycott van elk. verdubbeling 
van de: school van Veeartsenijkunde: te Kuregem, en 
algebeel!! opheffing van d~ze inrichting. " 

Oprichting van een vijfde Fakultejt voor Dierge
geneeskunde aan 's Rijks Universiteit te Gent. 

De: vlaamsche Studenten na kennisname van het feit dat de heer 
G. Sap. Minister van landbouw een onderboud aaD bet bestuur 
van bet Algr:m-c::cn V1.I\In~h Hoo9l tudc.otcoverbond beeft ge .. 
weJ1)trcl. Bu-Iultco .1.. ecr.tc protc,ar (~~ duen klaurblijkelij_ 
ken onwtl VAn de btJgl.tehe regcerfng op VrIJdag 27 Jaouarl B. !!I. 

een dag la . C~kI Dg re vaan. . 
Geen enkel vlaamsch Student ga dus op Vrijdag 27 

Januari naar den kursus. 

Vrijdag namiddag om 3 u, Optocht. 
(Vorming aan UrlenspJegeJ.) 

Daarna Vergadering in Uilenspiegel. 
Sprekers: Prof. Dr. Van der Meuren. 

Hoogleenlar te Gent. 

Dr. Van de Velde 
Veea[t~ te Nazaret. 

Alle VJaamsche Stndenten worden verwacht. 
Het Àlgemeen Vlaamsch Hoogstude:nte:nve:rbond tllk Gent. 
VliJ~mscb Verbond van Sociaüsti9cbe: Studenten. tak Gent. 
T. S. G ... 't Zal wel gaan.' ., 

De studenten houden een stakingsdag te Gent om de 5de faculteit afte dwingen. 27 jan. 
1933. 
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Dezelfde protestactie herhaalde zich te Gent op 27 januari met als 
organisatoren het A.V.H.V., het Vlaamse verbond der socialistische stu
denten en 't Zal wel gaan. Dit ging gepaard met een optocht rond het 
motto "Voor een 5de faculteit" en met de bezetting van de rectoraatsge
bouwen. Na een vergadering in de "Uylenspiegel" waar G. Vandevelde 
nogmaals het woord voerde, zonden de studentenorganisaties een tele
gram naar eerste minister de Broqueville waarin zij de onwil van de re
gering aanklaagden (120). Het voorval kreeg nog een staartje toen na een 
tegen betoging van franskiljonse studenten rector A. Vermeylen (121) de 
universiteit voor drie dagen sloot en aldus, ongewild, de omstreden 
kwestie langer in de publiciteit hield (122). 

Ondertussen hadden de studenten gepoogd rechtstreeks contact te 
verkrijgen met de minister. De dag der Leuvense staking trokken afge
vaardigden van de studentenorganisaties van Leuven, Gent en Kure
gem naar Brussel. Minister G. Sap, bij wie zij aanklopten, weigerde hen 
een onderhoud te verlenen maar uit de korte woordenwisseling in de 
ministeriële gangen konden zij opmaken dat het plan Utrecht-Alfort 
weer opgeld deed (123). In een tijdens dezelfde week gehouden kabinets
raad had dit compromis inderdaad opnieuw de kop opgestoken. 

De Standaard, steeds in goede doen met de regering, leverde geduren
de deze dage,n een tendentieuze campagne met het doel haar publiek 
voor te bereiden op de goedkoopste en dus "beste" oplossing: de oplei
ding van student-veeartsen toevertrouwen aan het buitenland. Zij 
stichtte algemene verwarring door allerlei verkeerde informatie rond de 
stakingen te verspreiden en door de publikatie van de verschillende 
logenstraffingen. De studenten en hun eis om de 5de faculteit wilde zij 
alleszins in een slecht daglicht plaatsen. Daarenboven klaagde de krant 
herhaaldelijk over de enorme kosten (zij dikte het bedrag aan tot 
600.000 fr.) voor elke student-veearts en wees haar lezers op het feit dat 
men in Vlaamse kringen helemaal niet overtuigd was dat de veeartsenij
kundige school te Gent diende \erwezenlijkt te worden (124). 

De Standaard-lezers moeten zich na deze campagne inderdaad de vraag 
gesteld hebben wat de Vlaamse aanhang wenste. 

Gealarmeerd door die geruchten begaven de verschillende Vlaamse 
Commissies, verenigd sedert 18 december, zich op het oorlogspad. Zij 
onderschreven de gezamenlijke moties van 22 januari (125) en van 5 fe
bruari (126) en stelden een belangrijk rapport samen dat het argumen
tenarsenaal van de regering ontzenuwde (127). Het bewees dat een goed 
opgeleid veeartsenkorps de staat uiteindelijk jaarlijks een netto op
brengst van 1.200 miljoen opleverde. Indien men de opleiding in een 
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W,jnheer de Hoofdo;Jutdhr, 

Je JIf~.k.. 
Q\zl tJ J Alle Studonten vnn !lct eernte j(uu' DiergCta.l;';]·,è' ,.,k tE IIU; 't;-

ge!!!, verzoeken U hierb~.j volgende tereohtTI1j 7.i.l10,7.00hc1fl" t r,.<>!:r lij \ . :ij, 

uw Blad te willen opneMen: 
~In DE S'l'Ju'fDAAltD von donderdae 19 J Lln. en 'V tlII WOeJlA<l,,~ .. , J I •• \. '1< .. )'

echoon een artikel oJ\der hool'cti~· VànwlIochc Studentonbct oo~.;1.!\:J ~u L<.u
ven" en "Vlanmsche Diergelleeslcundi,l; On<ierwijs·,wllarin t9t t \l Q:Ol. II •• ' to,' 
volg.eude bswering wordt vllorui t~ezet: "De lcel·l1.ne:clI t e Kurc •. t:~ ~\a :t.on 

uitdrukkelijk den wonseh Beuit ,dat Ot' nie.t tij demi h· t '''.l l ~w: ::.ij .
de onc1tlrwijsj nar , tot vervlaamr. ~hine zou worden avor l,;(;(;[.l\I l, ·.:ol ,. i .i IlC1'\ 

ne.n'9"ang Vllll het ee'ratvo1isend atudiej anr. W 

De acht hool)ctudenten von hcj: eerste junr DiergcncGo]u'l<.:i . .; CW',(TNl.J;J, 

tot dusverre voorwanrdelijk on op voorloopige wij 'le in:~c.'Jeltr(]7'" VOCl.' 

de frunache leergangen, in afwacht1ne van de verncderlruld"chiJll~ 7 ' . ~ ', ' t 

Diergenccokundi!~ C"derwij s, ree,lg meermnleh door verf' eh illc .lc :. i · .:..~ ~CL~ 

toege7.egdj 
houden er aan de7.e bewering 'teu stelligste te logemstrc.fCcn,c.l: -.i. n"c 

ecu onju1ste woere;ave van het rloor hen ingenomen ntunrlpullt te- .';, ~c-, .~L.

Vfl. 

Zij verkla.ren zich integendeel so11d/'.11' met nebegin.'1élUll V OOl: it ~I ,10 t 

door tie CO~s&ie 'Voor n.e vernCd=:uldJ3~ vo..n het llierJ;ene elll'.:l.ll\<t ~~ 

Onde.nt1js,vnn d# 22 Jan. (in<I!-t::!~ver6chollen don .,!i fl l:' 7.<1') _.H ,_,;o t 

de motie van bet A.V.II.V. ve.nJ"Zl AUS' ' J3ci ,vaarbij =-ij zijn " CL:" ~c " lc

ten,on Tr86en het onruiddel1jlt 1\&nT~.~· vnn. dit Ondcrwij o,il\ u ... " . ;', L~ ~ 

en volgens de princiepen in do::c motie' '9"estBelee;d,ollliat zij in .'.c ~r. " '

lijKheid zouden ~esteld "orden hun Onderwijs iIl 't 1I0dor lnlld.Gch voert 
te ·zetteIl. 

th~~. 

~~tll1" 

~~ 

'hRykt!ert 
~~-on~. 

.1-:iII8eys_ 

De Vlaamse studenten te Kuregem logenstraffen een bericht verschenen in De Stan
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Piet Steenbergen laakt de houding van De Standaard in verband met de studentensta

king te Leuven. 
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J. Goossenaerts vraagt A. Verstraete gegevens in te winnen over de economische 

waarde van de diergeneeskunde. 

universiteit kaderde, zou door de samenwerking diergeneeskunde-ge
neeskunde de winst opgevoerd worden tot miljarden. Tevens toonde 
het rapport de praktische irrealiseerbaarheid aan van buitenlandse stu
dies, want tusssen Utrecht-Alfort heersten te grote verschillen inzake 
studieduur, programma, kosten, wetgeving en beurzensysteem. 

De publikatie zette inderdaad de ministeriële plannen schaakmat, 
want van de Utrecht-Alfort optie zou in de toekomst niet meer gewaagd 
worden. De commissies poogden ook ingang te vinden bij andere mi
lieus en diverse politieke mandatarissen te sensibiliseren. Het bovenge
meld onderzoek over "Het economisch belang van een goed ingericht dierge
neeskundig onderwijs te Gent" werd door bemiddeling van]. Goosse
naerts gepubliceerd in de V.B. V.-berichten, waardoor de economische 
middens weet kregen van de problematiek (128). De aanzoeken gericht 
tot de Brugse liberaal]. Boedt (129) en de socialist C. Huysmans (130) om 
de Vlaamse zaak te steunen, leverden voor zover we konden achterha
len geen resultaten op (131). 

De minister van landbouw en zijn entourage hadden met geen goed 
oog al die ontplooide bedrijvigheid gadegeslagen. Zij riepen inspecteur 
L. Geurden en Prof. A. Van den Eeckhout op het matje en gaven hen de 
raad zich niet meer met de zaak in te laten (132). Prof. E. Verschaffeit, bij 
het ministerie aankloppend om inzage te krijgen in de vertrouwelijke 
rapporten van P. Rubay, werd wandelen gestuurd. Ook zijn verzoek om 
een onderhoud met de minister namens de Commissie mislukte. Mi
nister G. Sap antwoordde dat hij hun wensen kende (133). Senator P. 
Beckers, de traditionele jaarlijkse ministeriële ondervrager, kreeg geen 
duidelijk antwoord (134), evenmin als senator G. Mullie als voorzitter 
van de senaatscommissie voor de begroting van landbouw (135). 

Het was tijdens dit eerste kwartaal van 1933 overduidelijk dat het mi
nisterie van landbouw het been stijf hield en dat van die zijde geen me
dewerking te verwachten viel. Later zou dit departement talmen om de 
dossiers aan het bevoegde Interministeriële comité te bezorgen, zodat 
kostbare tijd verspild werd (136). 

Gent, den 2 JanU&I"1, 1933. 

Pa op, Oa, FRANS DAEL8 

.Aal'! den Heer .l.Jr voos ::.e naertf:lJ 
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Fr. Daels schrijft]. Goossenaerts over de manier waarop zij de rapporten van P. Ru

bay in handen kunnen krijgen. 
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Van Vlaamse zijde begreep men dat alleen minister M. Lippens red
ding kon brengen. Hij ontving de Commissie-afgevaardigden op 11 fe
bruari 1933 (137). Wellicht op zijn aanraden werkten Fr. Daels en J. 
Goossenaerts, in overleg met de overige leden, een voorstel uit waarin 
zij gestalte gaven aan hun verschillende desiderata (138). Het lag in hun 
bedoeling de minister een bruikbaar ontwerp ter hand te stellen waar de 
kostenraming binnen de perken bleef en waarbij niet getornd werd aan 
de essentiële Vlaamse eisen. Zij wilden hem ook niet alle informatie 
doorspelen en hoopten door latere onderhandelingen de functie van 
erkende gesprekspartner te kunnen afdwingen. Daar zou de Commissie 
evenwel nooit in slagen. 

Het ontwerp voorzag de onmiddellijke start te Gent van de eerste 
twee jaren diergeneeskunde. Na overleg met de Gentse professoren in 
verband met het gebruik van de lokalen konden de Kuregemse studen
ten overkomen en hun studies verder zetten onder de professoren F. 
Barion (histologie), W. Libbrecht (fysiologie) en Dumoulin (anato
mie). De laatste twee aanvaardden de opstellers van het ontwerp alleen, 
omdat de vorige regering met hen verbintenissen had aangegaan. Voor 
het tweede jaar (lste doet.) beschikte men over de kandidaturen van A. 
Verstraete en J. Thoonen. De overige leerstoelen dienden open ver
klaard te worden. Met de dwanggedachte "bezuinigingen" in het ach
terhoofd deden de ontwerprnakers de minister de volgende suggestie 
aan de hand: de professoren dienden niet onmiddellijk benoemd te 
worden maar "zij zouden gebeurlijk les kunnen geven in een voorloopi
ge bijzondere school door K.B. gehecht aan de faculteit der geneeskun
de" (139), woorden die zoals later zou blijken bij de minister in de oren 
bleven hangen. 

Het ontwerp slaagde er evenmin in de regering in beweging te krij
gen. Het wachten moe interpelleerde G. Romsée, bijgestaan door par
tijgenoot H. Borginon, op 7 maart 1933, de ministers E. van Dievoet 
en G. Sap (140). Opmerkelijk is dat zij minister M. Lippens helemaal 
met rust lieten. Hij was immers de enige goede pion uit hun schaakspel. 
Tijdens het debat regende het aanklachten maar de Vlaamse ministers 
verscholen zich respectievelijk achter diverse sabotagemaatregelen en 
onbevoegdheid. Tijdens dit parlementair debat beging]. Van den Eyn
de eens te meer de schromelijke vergissing door te pleiten voor een "in
stituut" te Gent (141). Deze lapsus lag bij zijn Vlaamse Commissie
vrienden zwaar op de maag en werd openlijk aangeklaagd (142). Binnen 
de vereniging tekende hij daarmee zijn eigen vonnis. 

Om de fout recht te zetten hield Fr. Daels op 12 maart 1933 voor de 
V.D.V. een opmerkelijke rede waarin hij aantoonde dat volksvertegen
woordiger]. Van den Eynde, als lid van de regeringsmeerderheid, niet 

over de nodige beweging vrijheid beschikte om te handelen volgens 
zijn eigen overtuiging. Fr. D aels verzocht de vergadering onwrikbaar 
vast te houden aan de 5de faculteit en geen genoegen te nemen met 
welkdanig instituut ook, want, zo verklaarde hij: "van verstootelingen 
te Kuregem wordt gij ver tootelingen te Gent." Hij trachtte ben te doen 
inzien dat hoger diergeneeskundig onderwijs wereldburgerschap moest 
veroveren en moest afbreken met de "kleinburgerlijke mentaliteit" en 
de "verdufte atmosfeer" die te Kuregem heer te. Verder klaagde hij de 
onsamen hangende intriges, de chijnbeiligheld, het gebrek aan ge
dragslijn van de regering aan . Als geboren volksmenner schaarde hij 
met zijn laatste zin nede gans het forum achter zich. "Vergeten we toch 
niet' , zo luidde het, "dat het niet voldoende is hoog te worden ge
plaatst om hoog te taan, en dat op gebiec! van kultuur en van weten
schap façade niets is, comedie niets is, politieke koopjes den ondergang 
beteekenen en alleen het beste en het doelmatigste goed genoeg is. Na 
100 jaar achteruitsteUing i men ons dat onverbiddelijk verschuldigd" 
(1:34). 

AI een donder lag bij klare hemel verscheen dezelfde dag (12 maart 
1933) het statuut van het technisch onderwij waarin de staatsveeartse
nijschooJ figureerde naast tuinbouw cholen en een boefsmederij-
mooI (114) . A. Verstraete, ten zeer te ontstemd door deze deklassering, 

gewaagde alluderend op de befaamde uitspraak van Fr. DaeJs op 2 april 
1932, van" 'tverwurgen als 't kind op voorhand stervend moet geboren 
worden" (145). Zijn concl usie wa dat men het veeartsenijkundig onder
wijs regelrecht de grond inboorde (146). De maatregel zette een eerste 
domper op het ontloken enthoesiasme. 

Zoals aangestipt kreeg pas nu het interministeriële comité ge talte 
en begon het een oplossing te zoeken voor het Vlaam veeartsenijkun
dig onderwijs. Na bijna twee maand uitzichtloos vergaderen beslisten 
de verantwoordelijken op 3 juni dat in oktober 2 jaar diergeneeskundig 
onderwijs te Gent zou starten (147). Minister M. Lippens had het ge
haald op minister G. Sap. De Standaard blokletterde "In Vlaam cb op
zicht is hier een belangrijke beslissing gevallen welke ongetwijfeld in 
het Vlaamsche land innige voldoening zal wekken" (148). Die voldoe
ning kreeg ogenblikkelijk een flinke deuk toen men de samenstelling 
van de raadgevende commissie bekend maakte, die te Gent de onder
hande.lingen zou voeren. Ze bestond nl. uit F. Hendricla (L49), A. Van 
den Eeckhout en P. Rubay. Ee n gekrenkte]. Goossenaerts berichtte aan 
A. Verstraete: " k verneem dat met oktober as. het diergenee kundig 
onderwij ,eerste twee jaar, te Gent als fakulteit wordt ingericht en dat-
duik niet - o.m. rector Rubay belast is met het verder onderzoek naar 
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de beste inrichting. Caveant consul es ! En onze Commissie ??" (150). 

Tevergeefs probeerde hij een nieuwe vergadering van de Commissie te 
beleggen om in allerijl, eveneens met passende voorstellen te kunnen 
voor de dag komen (151). Ook de V.D.V. reageerde niet. De motie tegen 
de inmenging van P. Rubay moest hij zelf opmaken en het V.D.V. be
stuur voorleggen. Slechts 3 leden antwoordden (152). Iedereen voelde 
zich uitgerangeerd. Was het inderdaad teneergedruktheid of durfde 
niemand nog risico's nemen ? Eén lichtpunt was er toch. Fr. 
Daels maakte naast beheerder-inspecteur A. Schoep (153) en C. Hey
mans (154) deel uit van het Gentse ontvangcomité (155). Op 12 juni 
startten de onderhandelingen (156). 

Wie dacht dat de oplossing ditmaal in zicht was, vergist zich want te 
Gent bleek men helemaal niet gesteld op de aanwezigheid van dierge
neeskundig onderwijs. De beheerder-inspekteur liet weten dat de in
richting praktisch en materieel onmogelijk was (157) . 

Op 23 juni, na het negatieve verslag van haar delegatie aangehoord te 
hebben, besloot de dienst van het technisch onderwijs te zoeken naar 
een andere oplossing. Enkele dagen later vond men deze: Kuregem ! 
Minister M. Lippens en Hiernaux gingen ter plaatse poolshoogte ne
men. P. Rubaywilde evenwehran geen Vlaams onderwijs op zijn terrein 
weten, ook niet om politieke redenen. "]' estime", schreefhij de inspec
teur-generaal, "qu'il importe ( ... ) de s'attacher uniquement à l'idée 
maîtresse d'écarter toute organisation quelconque d'un enseignement 
provisoire flamand à l' école de Cureghem", want zo vervolgde hij: 
"Mieux que moi, vous savez que dans notre pays, Ie provisoire est géné
ralement doté d'une pérennité qUl Ie rend pratiquement définitif' (158). 

Geen Vlaams onderwijs dus te Kuregem, en hij nam de Vlaamse eisen 
onder de arm: "que demande l'opinion flamande ? Q!.l'on crée un en
seignement vétérinaire flamand en octobre prochain et qu'il soit prati
quement donné à Gand. Elle aura ainsi entièrement satisfaction. Autre
ment pas" (159). 

P. Rubay deed de ministeriële instanties de volgende oplossing aan 
de hand: 10 in oktober 1933 start te Gent de kandidatuur, 20 de Vlaam
se studenten te Kuregem voltooien hun studies in het Frans, 30 men 
zorgt ervoor dat in 1934 te Gent alles in orde is gebracht (160). De ge
schiedenis leert dat zijn invloed ver reikte, want op 11 augustus besliste 
het Kabinet dat met ingang van oktober Vlaams diergeneeskundig on
derwijs gevoegd werd bij de Gentse faculteit der geneeskunde (161). Mi
nister M. Lippens gaf aan C. Heymans de opdracht de kandidatuur in 
te richten (162). De Vlaamse studenten te Kuregem voltooiden hun stu
dies in het Frans. Het K.B. van 5 oktober regelde de eerste benoemin-
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gen en Op 18 oktober 1933 diende minister M. Lippens het wetsont· 
werp in tot oprichting van een veeartsenijschool, verbonden aan de ge· 
neeskundige faculteit der universiteiten te Gent (163). Pas met ingang 
van 1.1.1968,38 jaa r waren inmiddels verlopen, ve rkreeg de veeartse· 
nijschool de rang van faculteit. 

• 
• • 

De inrichting van het Vlaams diergeneeskundig onderwijs groeide uit 
tot een kwestie met zwa re politieke ge ladenheid. Twee partij en beten 
zich in het probleem vast, nl. de Vlaamse vleuge l van de ka
tholieken en de Vlaams·nat ionali sten. 

De eersten waren er door hun rege ringsparticipatie rechtstreeks bij 
betrokken. Zij leverden ook de drie opeenvolgC'nde ministers van land
bouw die het diergeneeskundig onderwijs control eerden. De Vlaamse 
vleugel va n de katholieke partij lC'efdC' in het bC'gin van de jaren '30 in 
de euforie van de hC'rovering van het Brusselse gebiC'd, en aanzag het als 
haar plicht dC' Vlaamse veeartsenijschool in de hoofdstad te vestigen. 
Mei de medewerking van C'nkele Vlaamse gezagdragers trachtte zij haar 
visie door te drukken. Ondanks herhaa lde plech tigC' beloften slaagden 
de katholieke Vlaamse regC'ringslC'den C'r niC't in de geplande Vlaamse 
school te Kuregem uit dC' grond Ie stampC'n. Hun plannen werden ge· 
dwarsboomd dooreen van zich afbijtende franskiljonse KuregemsC' cö
terie, door de inzet van VlaamsC' intellectuC'len, door het offens ief op
treden van Vlaams·nationalisten en door eC'n ontketende studentenagi
tatie. Waar de katholieke mandatarissen mislukten, slaagde uitC'indelijk 
een Franstalige liberaal erin de Vlaamse rechtseis gestalte te geven. 

De tweede betrokken partij, de Vlaams-nationalisten, zetelden in de 
oppositie en ontwikkeldC'n een tegengestdde gedragslijn. Uitgaand van 
het principe dat diergeneeskundig onderwijs behoorde tot de hogere 
onderwijssector, ageerden zij voor de rea lisatie van ee n 5dC' faculteit bij 
de Gentse universiteit. Logisch doordenkend kwamen zij tot de ge· 
volgtrekking, da l Kuregc:m diendC' afgeschaft en ove rgeheveld te wor
den naar de Luikse universiteit. 

Als minderheidspartij vormden de Vlaams-nationalisten geen tegen· 
gewicht voor de vast in het regeringszadel zittende katholieken. Door 
haar, in de toenma lige politiekC' co nstellati e, extreem en utopisch 
eisenpakket wist zij slechts een kleinC' scha re aanhangers aan te trekken. 
Haar voornaamste bijdrage in de aangelegen heid bestond eri n te funge. 
ren als openba re aanklager en als gC'weten van de regering. 
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Naast de confrontatie tussen twee politieke partijen dit' het veeartse· 

nijkundig onderwijs bt'schouwdt'n als et'n onderdt'el va n hun program· 
ma, kenmerkte de kwestie zich door de vt'rmt't'nde tt'genstelling tussen 
Vlaamse en Franse aspiraties en een wirwar van tege n elkaar indruisen· 
de Vlaamse ste llingnamen. 

Van Franstalige zijde voerde men een gect'ntra liseerd offensief. Men 
beschikte er ten tijde van het conflict over een gebo ren leider die bij 
machte was de Franstalige achterban achtt'r zich te scha ren. 
Bekleed met volmachten en gebruik makend van zijn introductie in po
lit ieke milieus liet rector P. Rubay niets onverlet om de Kuregemse ivo· 
ren toren te verdedigen, en tegelijk een school te Gent voor te staan. In 
tegenstelling tot de Vlam ingen die met grole slogans werkten, overlaad· 
de hij de regering met pasklare en goed uitgewerkte antwoorden die 
uiteindelijk het fiat verkregen. Zonder zijn ageren had de Vlaamse 
veeartsenijschool ze ker te Kuregem gestaan. 

Onder de Vlaamse aanhang kwamen lal van divergerende opin ies 
aan het li cht die de ontknoping van de kwestie fel belemmerden. 

A·politieke organisaties als de Commissie voor Hooge r Onderwijs 
en de Bond der Vlaamse Hoogleraren zetten zich in voor de verwezen· 
lijking van een Sde faculteit. Bestaande uit slechts een handvol actieve 
kopstukken , door overmacht gedwongen hun energie te versnipperen 
over tal van Vlaamse aangelegenheden, bleken de commissies niet in 
$taat tegen de stroom van politieke drijv ingen te roeien. Ook hun po
gingen om het vaandel over te dragen aan de betrokken veeartsenver· 
en iging mislukte. 

Deze Vlaamse diC' renartsC'nve rC'niging slaagde er niet in de gewe nstC' 
stuwkracht te ontplooien. Verdeeldheid onde r de actieve leden en de 
apatische gemoedsgesteldheid van de achterban verhi nderdC'n haar uit· 
bouw tot drukkingsgroep. Het verlenen van het voorzitterschap aan 
een politiek mandataris die de partiHnstructies prefe reerde, bleek 
daarenboven een strategische foue Positief, maar laattijdig was de op· 
richting binnen de schoot van de ve reniging van een Commissie voor 
de vervlaamsching van het diergeneeskundig onderwijs die poogdC' de 
Vlaamse krachten te bundelen. Zij kreeg toegang tot rege ringskringen 
maar mislukte in haar opzet tal erkenning als volwaardig zegsman van 
de Vlaamse aanhang. Tevens ontbrak het hen aan een goed gestructu· 
reerd voorstel waarmee de bevoegde ministC'rs konden overtuigd wor· 
den. 

Men kan ten slotte ook de vraag stC' llen of dC' Vlamingen van meC't af 
aan, door slechte voorl ichting of door onwetendheid, in de persoon 
van P. Rubay niet de verkeerde vijand te lijf gingen. Uitgaande van ver
schillC'nde motivaties huldigden de tegenspelers - met uitzondC'ring van 
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de groep die De Standaard als spreekbuis hanteerde - in feite dezelfde 
basisprincipes en waren zij potentiële partners. Een dialoog die de ver
wezenlijking van hun beider aspiraties, diergeneeskundig onderwijs te 
Gent, had kunnen bespoedigen, kwam echter nooit tot stand. 

"Gij houdt niet van ''Philologie'' (ofte de 
studie van meestal geschreven documen
ten 0 Toch wou ik U voorstellen over 
Diergeneeskunde alles te houden. Ont
staat dan ooit die 5de faculteit, dan kan 
de geschiedenis daarvan zonder al te veel 
moeite opgemaakt worden, niet waar ? 
Als "tijdbeeld" ware 't bovendien wel in
teressant. Tegen dat ge rector zijt, kom ik 
zeker terug met mijn voorstel: Archiif en 
Museum van en voor de Universiteit. Bo
venstaande documenten zlj'n er al een blj'-
d " rage toe. 

J. Goossenaerts aan Fr. Daels, 11 maart 1933. 
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EVOLUTIE 1933-1983 : VAN 

VEEARTSENI]SCHOOL NAAR FACULTEIT 

door]. HOORENS en]. THOONEN 

I. BENOEMINGEN. 

De vernederlandsing van het diergeneeskundig onderwijs in ons 
land is een deelverschijnsel van de vervlaamsing van het universitair 
onderwijs in het algemeen, en van de rijksuniversiteit Gent in het bij
zonder. Vanaf 1930 was het mogelijk om de twee kandidaturen voorbe
reidend tot de veeartsenijkunde te volgen in het Nederlands te Gent. 
Het kandidaatsjaar veeartsenijkunde en de drie doctoraatsjaren konden 
op dat ogenblik enkel gevolgd worden in het Frans aan de Ecole de Mé
decine V étérinaire te Kuregem-Brussel. De vernederlandsing drong 
zich aldus op, want in 1932 waren er een aantal studenten die alhier het 
diploma van de kandidaturen voorbereidende tot de diergeneeskunde 
hadden behaald (1). Dat de stichting van een nederlandstalige instelling 
voor diergeneeskundig onderwijs niet van een leien dak liep, wordt uit
voerig aangetoond in de voorgaande bijdrage van A.M. SIMON (2). 

De Koning benoemde, alvorens de wet tot de vernederlandsing van 
het diergeneeskundig onderwijs een feit was, op voorstel van de toen
malige minister van onderwijs, graafuPPENS (3), bij K.B. van 5.10.1933 
drie professoren, teneinde te kunnen starten met de leergangen van de 
kandidatuur diergeneeskunde bij de aanvang van het academiejaar 
1933 . Deze drie waren: Prof. LAMS (4), reeds gewoon hoogleraar te Gent 
aan de Faculteit der Geneeskunde voor de histologie en embryologie, 
de heer J. DE REGT (5), dierenarts afgestudeerd te Utrecht, voor anato
mie, Dr. Med. w. UBBRECHT (6) voor de fysiologie en de fysiologische 
proefondervindelijke natuurkunde en scheikunde. 

Voor de twee laatstgenoemden werden lokalen ter beschikking ge
steld in een oude stadsschool in de Guinardstraat. Pas bij de wet van 
21.6.1934 werd de splitsing van het diergeneeskundig onderwijs defini
tief geregeld. Art. 18 van deze wet luidt: "Er zijn twee veeartsenijscho
len waarvan de ene gevestigd is te Brussel of in de agglomeratie en de 
andere aan de faculteit van de geneeskunde der universiteit te Gent ver
bonden is". 
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5. B. 2SJliT:'\ L9:'U.-:.l:.IJUi'[ J081. 

,. Art. t1. Le Roi f[xe Ic 1311X d~ indemn,ili!s qui :)Ont allou~es 
allX m:,mbr~s du jlHY siêgt!ant ft Sruxelles. En ce Qui COl1cerne Ie 
jury siegeant à qand, le5 rè!{lt's suivies S)IlL c~lh.!S Qui 50nl en 
vigueur à l'ul1;vers' itè de Gand, 

:t Art. 18. 11 y a deux ecolES de mt!d ec ine Yétt~rinaire, I'une etablic 
à SruxeHe:; Oll dan~ sou aggloméralion, I'.autre anl1ex~e ä: la faculté 
tie médfcine de J\;nivcrsÎlé de Gllnd. 

., Dans la premi~re. les COllTS se font en I:lngue français!!; dans 
la !ieconde, en lafll!ue 11ümande. 

~ Art. IBbis. L'enseig'nrment don ne dans les deux tcoles COnl
pr~nd : 

" L'anatonlie descriptive, systematique et comparee des animaux 
dO! ilestiqut!s; 

.. L'anatomic lopographique; 
~ L'histologie gênérale et 6péciale; 
~ La phJ'siologie, y compris I'l'mbl )'('Ilogit!; 
~ La physit1ue et 'ol chimic physiologiques expe rimCllIOlJcs; 

:) L'extérieur; 
, la pharmacognosit: et la pharmacie; 
, La thérapeutique. y compris la pharmacodyn&miqm:; 
.. l'anatoniie palhotogique; 
.. la pathologie genérale, y compris la badériologie. ct la p<l.fasi-

lologie; 
,. La patholo~ie medicaie; 
, La p",thok>gie chirurgiccle; 
:) La zootectlflle, J'hygH~ne et les prin::ip:,s g~nêraux d'agro/1Qmie; 

~ La police sanitairt, la médecine légale, la législztion commert.:ia": 
et la Montologie; 

1) La toxicologie) y compris l'analyf-C chimique appliquée à la 
clinique; 

,. La maréehalericj 
~ La medecine ol>ératoirc; 
, L'obstétriq uc; 
, La clinique; 
:t L'inspt"ction des denrees aliment;lires d 'o:ig:ine anima~e. 
» En outre: a l'école de meuedn e veterinaire êtablie à. S-rux~lIes. 

.u" cours facultatif de terminologie tlamandej à l'eco!e de médecine 
vétéri~aire eta-blie à Gand, un cours facultatif dt! termillolO-gi;;> 
française, 

:& Le Roi P(!ut décidcr qllc certains des cours dés;~nés CH!CS'3US 

seront, à l'kole de medeciTlI! veterinaire Ha,blie à J'tlnive's~té de 
Gan{j, communs avec ceUK dc la faeulté de mêdcdne de eeae tlni
ycrSÎlI!, 

» Art, Hl, Puur I?lre a.dmis en quaFfé d',eleve à I'une des deux 
~!coles de medecinc veterinaire de I'l:::tal, il faut' être porteur d'un 
d~pl6me de candidat en ~eienCI!S naturelles ou de candidat en 
6cienct's, g rou pe medecine vet~l'ina i re, 

, Le Roi deterrnille les cOIlJilions d'admif>sioll do.:s éleves lih,,,s. 

:t La durée des êhldcs y est de tlois ann.!t's au nlohE>. 

,. Art. 20. le Roi détcrmine : 
» [' La division de I'enseignement et la reparlition de~ cours; 

CO~1l2o'Si~~~r ei~~~leal~~ib~fi~~~n~e vI~té~~nn~~~fss~~anbl~~ ~U~~~i~,e~~e~~ ~~ 
d'iHlministratic n; 

~ 3 0 Les llUributions el le~ Irailcmenls dcs mem bres du personnel; 
~ 4" la Iciriblllion ia payer par les élève,;; alnsi que la comptabllité 

r !elali\'~, 
:r> En ce qui concel ne I'école de medeci ne veterinaire annexée à 

j'un;versit-é de Gand, Cfa dispositinIIs seran! adaptées ;lU 6tarllt 

or~:lnir:ue de,;; uni versilés de l'Etat, 
» Art. 21. Oc"" OOUf1O dl:' 'II'O)':'GC', dOJH l ~ mant. nl ~t .. 'ixê par 

Ie gOlJvcrnemtnf. pt'tl\ut 611t: con llr6ell .Innllcllmlcnt • Ia suite 
d'lln concoun do,nl ,I rèf.,r1c Irs condhSOna el Ic J"o",alnm~ ;. deux 
docfe.urs en rnldct IICI v!l~fin.in: bt~tt. 1')'&l1t ob l('IUI dr&luis trois 
alls au plus lt." dll,lóm~. l'l.m dt"\'.tÛ ft hu)' de: JJ ruulJH I'autre 
d e.vant Ie ju,y tI~ Olllnd, ,. • 

Art. 2. En tt qtd con.ctr"C I'f(ole de mldtC'lnc \'~lftlnIJre ilnnexêe 

!'~~c~Îi~"!~C' ~~~~~!. ":!:tl~t~~Jr,~:J~~a:a~É:::i~~~3e._~~3e~~ 
En cc qul ~nttrnC' l'l:ca.le dt- tMdtcin~ "'!! I~ r1 n.fl'tl flahlie à 

8ruXtU("~ la ptbcnte 10J flltrr r ... ImmidlltC!mwl en rl!:ueur; les 
~rISPOIHl.,n ... prbu tI) C';dClJlltJn dtl lAl ,lot dil .. 1\"1 t 1800 lui resten! 
IPpJifllbltl. 
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" Ar!. 11, De Kuning bepaalt hd hedrag der vergoedingen die 
v~rlt:elld worden aan de kJen v~n de Ie Brussel zet:=ll'nde commissie, 
Voor de te Gent zelelende co"1iToissie di~n~t1 de regel .!n g~volgod die 
ailn de universiteil'te Gent van krach I zijn, 

\) Ar!. IK Er zijn twee ve<:'artsenijscholen, ,',aarI'Oln de e~lH' te 
Bru~st:1 of in de ag"lumeratie ge~'t!!tigd is, en !"le andul! nn de 
faculteit, van de geneeskunde du univ~rsitdl I ~ G"n t \'erbtlnd ::,n is, 

~ In d~ eNsle worden de eur.;ussen iu hd Fransch, ill de :wl'edc 
in het Nederlandsch gehouden, 

" Art. 18bis. Hel in de twee oScllOl en gegcven onderwij s O;]1\'at : 

~ De beschrijvend e, systematische en vergoelijkende ontleedkunde 
dcrhuisdieren; 

~ De topographis~he ontlt!('dkunde'; 
~ De .:tlgemeene en 'de bijzondere weefselleN; 
» De physiologie, mei inhegrip van ue embryologir; 
'> De physiolo~isl.:h e proefonden indelijkc natuurkunde en schei-

kunde; 
» Hd uitwendige; 
~ De pharmacogn osie en de Htsl!nijbcreidkunde; 
.. De therapie, nie t inbeglip va n de rltannamd}'liómic; 
b De patholoRischc ontleedkunde; 
:t De algemeene ziektenl eer, mei inbeGrip van de bll(lt:riologie 

en de rarasitolo~ie; 
,'I) De geneeskundige ziektenleer; 
» De heelkundige ziektenleer; 
~ De zootechnic, de hnriëne en de algemeene hegifllie!cl1 der 

la ndoollw!c unde; 
:& De gczcnciheidsp.:>litie, de ge,echtelij!(e geneeskunde, de handels

wttgcving en de plichtenleer; 
» De toxicologie, met inhegri)l van de scheikundige analyse op de 

c!iniek toegepast; 
» De hodsmeuerij; 
.. De oP~ratieve eeneci:kunde; 
~ De verloskunde; 
~ De cliniek; 
» Het toezicht over d~ ee/waren van dierl;jk~n oQfSprOn7, 
~ Daarbij : aan de te Brussel ge\'estigde veeartsenijschool, een 

fa.:ultatieven cursus in de NedNlandsche ternlillolo~ie; aan de ,.::. 
Gent gC\'2stigdc veel1rt~enijschool, eell ra cultátil\-en cursllS in de 
fransche lermiriOlogie, 

.. De Koning kan beslissen dat sommige \'iln de hierbo1'en aange
geven cursll~sen aan de in de universileit Ie Gent gevestigde \'ee
arlsenijschool I?;emecn zullen zijn met d ie va n de fa;,:ulteit der 
l:eneeskunde dier univer:;il:,il. 

» Art, 19, Om als Mof,nnl: In. (til'( der Iw ee Rijksv~f:HI!'\t:nij~.:holt'n 
10egc!aten te wordeo, mOoflt men hmlL1cf zijn \'<ln een diploma van 
candidaRt in de nlltUt.lfWC l en.cch~pp~n of van candida<lt in fle \\'den
lSctlélppe n, groep vee.uhcftlJllutldt:. 

» De Koning hepaalt de loela!in gs\'oorwaard:.: n d,,'r \'iik '~er-
linge'l, 

:t De duur der stai'Jié n bedraagt cr l en ll~ il1 sle drie ja reil. 

» A rl. 20, De ](oning bepaalt : 
» I" De indeeling van het onderwijs eli l'al1 de cllrslJ :'!\l' n; 
» 2· Voor de k I3ru!\!\el !,:ev~sti~de veeart3cni]school, dc same:l

stelling CII de bt'voc,gdheid \'iln de comm issie ,'an tO(~Îcht en be~llIlIr; 

~ 30 O~ he,'ol:gdhl'id en de wedden der 'ede n wi n hd p<'f!':Ofil::d; 
» 4° De door tie Iccrling-en te hdal~11 rt:ch1t!n en dc dt'shdrcH~l1de 

bockhoudinff, 
:.> Voor de aal1 de univer!\iteit Ie Gent \ erhondt:'11 \ l'e:lrt:;cl1ij!'dlO OI 

zullen die hepalingen ila"~epast \\OrJel\.:léW het ~tattilit tot illrH.:hting
uer Rijksuniversiteiten, 

~ A tt. 2..1. Twee , rilhcur/ell, W:I;'I f W'" het hedra~ door de rq.e:,-

~:t:;i:d W;!:~~~d tÜo~:t:~~':::~d.~~~~ j~=;, P~~:(!~:'~~~~ ~'~g~l~ 
~(' 11te:.nd WOld('f un twtc! lk:ta4chC' doctoren in dl! \'cI~,1rt~;'I1!j 
kUlldl! ct!( IM.-d'trl ItD JM)ogilt: dri tt: j.ren l1\in diploma vtr!:rc~"n. 
de ft"tU: v.oor dG C:lW1htl,Jftl' I~ BruS!ivl, de andere \'oor de l'lJmmis~il! 
IC Oen • 

Art, 2, Voor d~ aan de univt!rsik ll ti.: Gtu! ve rbond en \'el:!', r :~elii
school zal dez~ wct geleidelijK van j::nr to t jaar "all kracht wurdcn 
md ingang van het ilcarlemiejaar 1933-1 934. 

Voor de te Brllss~1 guestigde veeartsenijschool wordt deze wf'l 
Dnnllddt!l1îjk van krach!; d~ b~flalil1gen gdrofft!n ter ult\'orring van 
dc wet \'an 4 April IS90 blijven op hilar (o~p .. sselijk, 

Wat het eerste doctoraat betreft werd er getalmd tot vlak vóór de ope
ning van het academiejaar 1934-1935. Pas bij K.B. van 24.9.1934 wer
den volgende professoren benoemd: Or. A. VERSTRAETE (7), assistent 
aan de "école de médecine vétérinaire de Cureghem", voor de cursus 
van de geneeskundige ziektenleer (partim klinisch onderzoek) en schei
kundige analysen op de kliniek toegepast; Dr. J. THOONEN (8), assistent 
aan het laboratorium voor diagnose en opzoekingen te Kuregem, voor 
de cursus van pathologische ontleedkunde en algemene ziektenleer en 
voorlopig ook voor het praktisch deel van de farmacodynamie ; Or. L. 
GEURDEN (9), diergeneeskundig inspecteur in de provincie Oost-Vlaan
deren, voor de cursus van bacteriologie; Or. W. LIBBRECHT, docent aan 
de Veeartsenijschool te Gent, voor het theoretisch gedeelte van de cur
sus farmacodynamie ; Prof. A. DE WAELE (10), apotheker, doctor in na
tuurwetenschappen, voor de cursus van parasitologie. Bij K.B. van 
25.10.1934 werd benoemd: Dr. G. VAN ASSCHE (11), praktiserend die
renarts te Londerzeel, voor de cursus van het "uitwendige", de zoötech
nie en de landbouwkunde. 
Toen deze pas benoemde docenten te Gent aankwamen, was de toe
stand beneden alles: er waren geen boeken, geen didactisch materiaal, 
geen instrumenten, geen lokalen. 

De toenmalige beheerder, Prof. A. SCHOEP (12), vroeg aan de nieuwe 
docenten zo vlug mogelijk met hun theoretisch onderwijs te beginnen, 
in het een of ander auditorium van de collega's der medische faculteit. 
Eerst kregen de professoren VERSTRAETE, THOONEN en GEURDEN gast
vrijheid bij Prof. Or. C . HEYMANS (13) in zijn instituut voor farmacody
namie en daarna vonden zij een onderkomen in een oud studentenhuis 
gelegen in de St.-]ansvest. Daar moesten dan nog de nodige meubelen 
gebracht worden alsook een rudimentair instrumentarium (bv. per pro
fessor één microscoop) dat tevens moest dienen voor het practicum 
van de studenten. Voor de drie titularissen werd één bediende ter be
schikking gesteld. 

T er gelegenheid van de eerste raadsvergadering van de faculteit ge
neeskunde, bij het begin van het academiejaar 1934-35, werden de pro
fessoren der veeartsenijschool op de vergadering uitgenodigd. Doch 
pas begonnen, liet Prof. E. TYTGAT (62), deken van de faculteit weten dat 
hun aanwezigheid daar niet gewenst was, ofschoon de veeartsenij
school bij wet aan de faculteit geneeskunde verbonden was. Spijts 
het protest van verschillende collega's professoren geneeskunde, moes
ten ze de zaal verlaten. 

Onze professoren moesten zelf een raad vormen. De stichtingsverga
dering van de raad van de veeartsenijschool werd gehouden op 
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15.10.1934. Daarbij werd ProE Libbrecht tot voorzitter verkozen, en 
Prof. Geurden tot secretaris. Deze raad werd officieel geïnstalleerd bij 
K.B. van 26.2.1935. De raad werd onder toezicht gesteld van Prof. E. 

TYTGAT, deken van de faculteit geneeskun.de. De eerste officiële raads
vergadering had plaats op 14.5.1935, in de St.-]ansvest nr. 12. Het vaag 
omschreven begrip van "veeartsenijschool verbonden aan de faculteit 
van de geneeskunde der universiteit te Gent" zou blijven tot in het jaar 
1968. 

Voor het tweede en het derde doctoraat werden vlak voor het acade
misch jaar 1935-36, bij K.B. van 30.9.1935 de volgend benoemingen 
gedaan: Dr. j.H. BOUCKAERT (15), dierenart te Waregem, voor de cur
sussen heelkundige ziektenleer, de operatieve geneeskunde, de hoef
smederij en de kliniek voor grote hui dieren, Dr. G. VANDEVELDE (16), 

dierenarts te Nazareth, voor de cursussen in de verloskunde, de verlos
kundige kliniek, de gerechtelijke diergeneeskunde en de buitenpraktijk. 
Dr.). DEDEKEN Sr. (17), directeur van het slachthuis te Gent, voor de cur
sus toezicht op eetwaren van dierlijke oorsprong. De professoren 
Verstraete, Thoonen en Geurden kregen uitbreiding van hun bevoegd
heden . 

Op 10.6.1941 werd Or. L. MASSART (18) tot docent benoemd en belast 
met een gedeelte van de opdracht van Prof. LIBBRECHT: de fysiologi
sche scheikunde. Prof. G. VAN ASSCHE stierf op 18.8.1939. Hij werd op
gevolgd door Or. J. MARTIN (19), tot docent benoemd bij besluit van de 
secretaris-generaal van 5.10.1941. Bij het overlijden van Prof. VANDE

VELDE op 29.3.1941 werd hij opgevolgd door Or. M. VANDEPLASSCHE 

(20), die docent werd benoemd met ingang van 1.10.1941 en bevorderd 
werd tot gewoon hoogleraar op 1.1.1947. Op 1.10.1942 werd Or. DU

FAIT (21) docent benoemd en belast met de farmacologie en de toxicolo
gIe. 
Na de oorlog, werden als gevolg van de epuratie, bij besluit van de re
gent d.d. 8.3.1945 Prof. De Waele en bij besluit van de regent d.d. 
20.10.1945 Prof. Libbrecht afgezet. 

Ingevolge de besluitwet van 5.5.1944 (22) bleven Prof. Oufait en Prof. 
Martin niet in functie. Prof. Martin bleef evenwel in functie aan de 
landbouwhogeschool. Ze werden tijdelijk vervangen door volgende 
wetenschappelijke krachten: Or. L VAN DEN DRIESSCHE (fysiologie) (23), 

Or. G. PEETERS (farmacologie) (24), Or. A. WILLEMS (het uitwendige) (25), 

Or. G. VAN GREMBERGEN (parasitologie) (26). 
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Or G. PEETERS werd op 1.11.1944 eerst ad interim met de farmacothe
rapie belast en daarna bij Besluit van de Prins-Regent met ingang van 
1.2.1946 tot docent benoemd en belast met de cursussen farmacothera
pie, farmacognosie en artsenijbereidkunde en later bij R.B. van 
12.12.1947 ook met de algemene en bijzondere fysiologie. Bij R.B. van 
10.12.1948 kreeg hij daarbij ook de toxicologie toegewezen. 

Eveneens met ingang van 1.11.1944 werden Or. R. WILLEMS en Or. G. 

VAN GREMBEREN tot docent benoemd; de laatstgenoemde voor de cur
su sen in de parasitologie, de eer tgenoemde voor de cursussen beoor
delingsleer, erfelijkheidsleer en ra sen leer, voedingsleer, begrippen van 
landbouwkunde en landbouweconomie. In 1948 re pectievelijk 1949 
werden beiden tot gewoon hoogleraar bevorderd. 

In 1948 werd Prof. J. DEDEKEN senior, opgevolgd door zijn zoon L. 

DEDEKEN (27) die met ingang van 30.1.1948 tot docent werd benoemd 
en met ingang van 1.1.1966 tot buitengewoon hoogleraar werd bevor
derd. 

Het booglerarenkorps bleef daarna ongewijzigd tot L960. Op dat 
tijdstip werd aan de R.U .G.1de functie van gea socieerd docent inge
steld. Or. A. DEVO (28l, tot dan toe geaggregeerde, we.rd met ingang van 
1.10.1960 als eerst geassocieerd docent aan de veeartsenijschool be
noemd. 

Op 14.2.1961 werd Dr. V . R AUTEREN (29) tot docent benoemd en 
volgde aldu Prof. MA SART op, die décharge had verkregen van zijn 
leeropru-acht in de veeartsenijschool. Hij werd tot gewoon hoogleraar 
bevorderd met ingang van 1.2.1965. 

De splitsing van een reeks leerstoelen gebeurde voor het eer t aan de 
veeart enijschool bij de leerstoel van Prof. BOUCKAERT. Na décbarge te 
hebben verkregen voor de "Kliniek van grote huisdieren partim: inter
ne ziekten" werd Or. W. OYAERT (30), werkleider, bij K.B . van 4.3.1961 
benoemd tot docent en bela t met bovengenoemde cursus. Bij K.B. 
van 22. 1.1970 werd hij met ingang van 1.10.1969 tot gewoon hoogle
raar en titulari van de leerstoel voor inteme geneeskunde van de grote 
huisdieren bevorderd . 

Met ingang van 1.1.1962 werden twee gea socieerde docenten be
noemd: Dr..J. HOORENS (31), werkleider aan de leerstoel voor dierlijke 
patbologische anatomie, en Ap . J. VAN DER rOCK (32), werkleider aan 

de leerstoel voor geneeskundige ziektenleer en kliniek voor kleine huis
dieren. Prof. J. VAN DER STOCK werd met ingang van 1.1.1968 tot geas
socieerd hoogleraar bevorderd. 

Een tweede splitsing gebeurde voor de leeropdracht van Prof. R. WIL
LEM die belast was met de zoötechnie en de voeding. Met ingang van 
7.5.1962 werd werkleider Dr. F. VAN CHOUBROEK (33) tot docent 
benoemd en tot gewoon hoogleraar bevorderd met ingang van 
1.1.1966. Reeds in 1973 overleed Prof. F. VAN CHOUBROEK; bij werd 
opgevolgd door zijn geaggregeerde Or. R. VAN ' PAENDONCK{J4) die met 
ingang van 1.10. 1974 tot gewoon hoogleraar en leer toeJtitularÎs be
noemd werd. Na de dood van deze laatste in 1977 bleef de leerstoel va
cant en fun tioneert sedertdien faculteitsgeaggregeerde Dr. R. DE 
WILDI! (35) als plaatsvervanger. 

Een derde pJitsing gebeurde op 1.6.1963. Prof. Dr. GEURDEN be
kwam décharge voor de cursus en hygiëne, pluimveeziekten en klin.iek 
voor pluimvee uit zijn leeropdracht. Deze werden toevertrouwd aan 
zijn gea socieerd docent Or. A. DEV , die docent benoemd werd met 
ingang van 1.6. 1963. Op 1.10.1964 ging Prof. GEURDEN met emeritaat 
en werd voor de overige cur ussen eveneen opgevolgd door Prof. A. DE

VO ,die met ingangvan 1.1.1966 tot gewoon hoogleraar en leerstoelti
tularis bevorderd werd. 

Een vierde splitsing gebeurde in de leeropdracht voor veterinaire ver
loskunde, gynaecologie en buitenpraktijk. Dr. F. PAREDfS (36), faculteits
geaggregeerde, werd tot docent benoemd met ingang van 1.10.1962 en 
belast met de buiten praktijk en de gerec.htelijke diergenee kunde. Per 
1.1.1966 werd hij tot gewoon hoogl.eraar bevorderd en tevens belast 
met de cursussen "de gezondbeidspoEtie en de plichtenleer". 

In oktober 1963 werd Prof. DE REGT tot het emeritaat toegelaten. Hij 
werd metingangvan 1.1.1964 opgevolgd door zijn werkleider Dr. N. DE 
VO (37), die p 1.1.) 966 tot gewoon hoogleraar bevorderde. 

Na het emeritaat van Prof. Dr.]. THOONEN op 1.10.1966 werd hij per 
1.6.1967 opgevolgd door zijn geassocieerd docent Prof. ]. HOORENS, 

die tot gewoon hoogleraar en leerstoeltitularis benoemd werd. 

Prof.] . BOUCKAERT overleed in 1967 en werd per 1.10.1967 opge
volgd door zijn werkleider Dr. A. DE MOOR (38), die benoemd werd tot 
gewoon hoogleraar en titularis van de leerstoel. 
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In 1968 gebeurde een vijfde plitsing van een leerstoel. Prof. PEETERS 

kreeg décharge voor de cursussen farmacologie en toxicologie. Bij K.B. 
van 1.10.1968 werd Prof. M. D EBACKERE (39), reeds geassocieerd docent 
sedert 1.5.1964, benoemd tot gewoon hoogleraar en titularis van de 
leerstoel farmacologie, farmacie en toxicologie. 

Op 1.5.1969 werd Or. R. BOUTERS (40) als geassocieerd docent toege
voegd aan Prof. VANDEPLASSCHE en met ingang van 1.5.1975 bevorder
de hij tot geassocieerd hoogleraar. 

Op 1.10.1969 werd Prof. A. VERSTRAETE tot het emeritaat toegelaten 
en per 1.10.1971 werd hij opgevolgd door zijn werkleider Or. D. MAT

THEEUWS (41), die tot gewoon hoogleraar en leerstoeltitularis benoemd 
werd. 

Gezien de zeer zware leeropdracht van Prof. A. DEVOS werd Or. M. 

PENSAERT (42) per 1.4.1971 als geassocieerd docent aan hem toege
voegd. Prof. M. PENSAERT werd de verantwoordelijke voor de virologie 
en de virale ziekten en op 1.10.1977 werd hij bevorderd tot geasso
cieerd hoogleraar. 

Eveneens op 1.4.1971 werd Or. Ir. R. VERBEKE (43), navorsingsatta
ché-werkleider van het LW.O.N.L., benoemd tot geassocieerd docent en 
toegevoegd aan Prof. G. PEETERS, titularis van de leerstoel voor veteri
naire fysiologie. Per 1.10.1972 werd in het curriculum van de studenten 
dierenartsen een nieuwe cursus geïntroduceerd "scheikundige analyse 
der voedingswaren van dierlijke oorsprong". Hiermede werd Prof. 
VERBEKE met ingang van 1.10.1972 belast en tot docent benoemd. Op 
1.10.1978 werd hij tot hoogleraar bevorderd. 

Een gelijkaardige situatie ontstond in de chirurgie: aan Prof. DE 

MOOR werd met ingang van 1.10.1974 werkleider Or. F. VERSCHOOTEN 

(44) als geassocieerd docent toegevoegd. Met ingang van 1.10.1980 
volgde zijn bevordering tot geassocieerd hoogleraar. Hij is verantwoor
delijk voor de radiologie. 

Door het overlijden van Prof. WILLEMS (26.8.1972) werd de leerstoel 
zoötechnie vacant. Deze werd ingenomen door de benoeming van fa
culteitsgeaggregeerde Or. Y. BOUQUET (45) tot gewoon hoogleraar en 
leerstoeltitularis met ingang van 1.10.1975. 
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Vanaf 1.10.1977 werd werkleider Or. H. LAUWERS (46) benoemd tot 
geassocieerd docent en toegevoegd aan Prof. N. DE VOS. Hij werd belast 
met het onderwijs in de histologie en de embryologie. 

Op 1.10.1978 werd Prof. DEDEKEN emeritus. Met ingang van 
1.10.1979 werd hij opgevolgd door Or. J. VAN HOOF (47), faculteitsgeag
gregeerde, die docent benoemd werd. 

Met ingang van 1.10.1981 werden drie geassocieerde docenten be
noemd: Dr.]. DE SCHEPPER(48) toegevoegd aan Prof. MATTHEEUWS, Or. 
P. LAMPO (49) aan Prof. BOUQUET en Or. E. MUYLLE (50) aan Prof. 
OYAERT. 

Met ingang van 1.10.1983 werd werkleider Or. L. SPANOGHE (51) be
noemd tot geassocieerd docent bij Prof. A. DEVOS. 

Hoewel Prof. VAN GREMBERGEN op 1.10.1977 tot het emeritaat toe
gelaten werd, bleef deze leeropdracht vacant tot oktober 1983. Or. J. 
GEERAERTS (52) en Or. P. BERGHEN (53) traden als plaatsvervangers op. 
Met ingang van 1.10.1983 werd Or. J. VERCRUYSSE, professor in de pa
rasitologie aan de "école inter-états des sciences et médecine véterinai
re" te Dakkar (Senegal) docent benoemd en belast met de leeropdracht 
parasitologie en parasitaire ziekten. 

Aldus is de staf van het onderwijzend personeel benoemd aan eigen 
instelling, van 10 bij de start uitgegroeid tot 25 anno 1983. 

Gedurende de afgelopen 50 jaar werden een aantal cursussen, zoals 
deze uit de lste kandidatuur en de economie van de vee-exploitatie ge
doceerd door professoren die verbonden waren aan andere faculteiten. 
Een uitzondering daarop was Prof.]. DEMUYNCK (55). Sedert 1.1.1972 
maakte hij deel uit van de faculteit van de diergeneeskunde als docent, 
belast met de cursus proefondervindelijke natuurkunde. Op 
1.10.1978 werd hij bevorderd tot hoogleraar en op 1.10.1981 tot ge
woon hoogleraar en leerstoeltitularis. 

Bij het emeritaat van Prof. H . LAMS werd de weefselleer gedoceerd 
door Prof. Or. M. SEBRUYNS (56) tot 1.10.1978 en de embryologie door 
Prof. K. DIERICKX (57) tot 1.10. 1983. Sedert genoemde data worden ze 
gedoceerd door Prof. H. LAUWERS in suppleantie van Prof. Or. N . DE 

VOS, titularis buiten leerstoel voor deze cursussen. 
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11. HUISVESTING. 

In 1935 werd door de staat het oude Casino aangekocht om daar de 
veeartsenijschool te vestigen. Het casino complex beslaat een opper
vlakte van om en bij de 2,5 ha. Onmiddellijk werd op een ruime bin
nenplaats, in licht materiaal een kleine en voorlopige kliniek gebouwd, 
met een stal ten behoeve van de kliniek voor grote huisdieren en voor 
de verloskunde en buitenpraktijk. De verwezenlijking van de huisves
ting in de bestaande en nieuwe gebouwen heeft vele jaren in beslag ge
nomen. Op het terrein bevonden zich nog een aantal gebouwen van 
het oude Casino. Eén van deze is blijven staan tot 1956 en diende tot 
1955 als lokaal voor de pathologie. Daarnaast waren er twee nieuwe ge
bouwen, waarin het provinciaal bestuur een "Provinciale Hogere Ar
beidsschool" wilde onderbrengen. Getuige daarvan zijn, van de hand 
van Geo VERBANCK (58), de bas-reliëfs op de gevel langs de Coupure 
waarop verschillende ambachten afgebeeld staan. Deze twee gebouwen 
werden af- en bijgewerkt en daarin werden in 1935 en 1936 de fysiolo
gie en de fysiologische scheikunde, respektievelijk de bacteriologie en 
hygiëne der huisdieren ondergebracht. Een groot deel van het Casino
complex was ingenomen door een prachtige siertuin. Omwille van 
twee sierbomen, eenJapans~ Ginko biloba en een machtige rode beuk, 
die door de beheerder Prof. A. SCHOEP onder speciale bescherming ge
nomen werden, moesten twee kliniekgebouwen op tamelijk ongelukki
ge plaatsen opgetrokken worden. De bomen gaven de geest, de eerste in 
1960, de tweede in 1976. In de siertuin werd in het jaar 1937 het Insti
tuut voor Anatomie en Zoötechnie opgetrokken. In 193'8 volgde de 
Kliniek voor Kleine Huisdieren. Deze nieuwbouw werd ontworpen 
door architect Prof. A. DESMET (59). 

In 1939-40 kwam de Kliniek voor Grote Huisdieren en Verloskunde 
klaar. In 1944 werd de helft van het oude Casino gesloopt, de andere 
helft werd slechts in 1956 gesloopt. Daarmee verdween een stuk van de 
oude glorie van de stad Gent, waar o.a. de eerste Gentse floralieën 
plaatsgrepen. De half verheven beeldhouwwerken aan de hoofdingang 
en de ingangen van enkele instituten zijn eveneens van de hand van 
Geo VERBANCK. 

Tien jaar na de tweede wereldoorlog werd in 1955 het Instituut voor 
Pathologie van de Huisdieren betrokken. Dit laatste instituut kon ge
realiseerd worden met de hulp van het Marshallplan. Met gelden van 
ditzelfde plan werd op 1.9.1950 ook het domein aangekocht voor de 
proefhoeve te Merelbeke. 
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Luchtfoto van het complex van de proefhoeve vóór de afbraak van het kasteel. Rechts 

en achter de hoevegebouwen . In het midden het oude kasteel en links het gebouw van 

het zoötechnisch instituut. 
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Het heeft dus ruim twintig jaar geduurd vooraleer alle geplande ge
bouwen voor de verschillende instituten voltooid waren. Om het ge
heel af te werken werd in 1957 gestart met de bouw van het ingangs
complex en de bibliotheek. Daarnaast werd op de hoek van de Wispel
bergstraat en de Theresianenstraat een garage gebouwd. 
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Op 5.11.1958 had in de raadszaal van het nieuwe ingangscomplex 
voor het eerst een vergadering van de faculteitsraad plaats. 

In 1968 werd begonnen aan de vergroting van het gebouw waarin de 
fysiologie, fysiologische scheikunde en de farmacologie gehuisvest wa
ren. Deze bouwwerken kwamen klaar in 1970. In 1972 werd in dit ge
bouwencomplex ook de dienst van Prof. VERBEKE ondergebracht. 
Ko rt nadien werden ook de wegeniswerken aangevat en zag het gehele 
complex eruit zoals heden ten dage. 

Ondertussen werd op de terreinen van de Proefhoeve het oude kas
teel afgebroken en werd in 1966 een nieuw complex gebouwd voor de 
leerstoelen voor dierlijke genetica en veeteelt en het laboratorium voor 
diervoedingsleer. 

Bij de opvolgjng van Prof. L. DEDEKEN door Prof. Dr. J. VAN HOOF 

werd het laboratorium voor hygiëne en technologie van eetwaren van 
dierlijke oorsprong vanuit het gebouwencomplex van het Stedelijk 
Slachthuis overgebracht naar enkele lokalen in de Wolterslaan. 

Wegens het toenemend aantal studenten en de evolutie van het we
tenschappelijk onderzoek en de klinische opleiding bleek het bestaan
de gebouwencomplex op het Casinoplein niet meer te volstaan. Aldus 
werden plannen gemaakt voor de overheveling van de faculteit naar 
een terrein dat ondertussen door de Universiteit aangekochtwerd in de 
nabijheid van de ProefllOeve te Merelbeke. Dit terrein is gelegen aan de 
Zuidkant van de autobaan Oostende-Brussel tegenover de gebouwen 
van de Proefhoeve en de dien ten van Veevoeding en Zoötechnie.ln 
1975 werd ge t rt met de eerste bouw, be temd voor de bacteri logie en 
pluimveeziekten, de virologie, de parasitologie en de scheikundig ana
lyse der voeding waren van dierlijk oorsprong. Anno 1983 wa dit ge
bouw nog niet volledig afgewerkt en het dreigt nog een tweetal jaren te 
duren vooraleer het definitief zal kunnen betrokken worden. Oorzaak 
hiervan is de economische recessie die alle bouwactiviteiten aan de 
Universiteit afgeremd en geblokkeerd heeft, zodat van een verdere 
bouw voor de overige diensten en klinieken op de campus voorlopig 
helemaal geen sprake meer is. Aldus dreigt het onderwijs aan de facul
teit over ministens 4 verschillende plaatsen versnipperd te blijven. 
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Nieuwe Campus van de Faculteit van de Diergeneeskunde te Merelbeke. 



111. STATUUT PROFESSOREN. 

Twee belangrijke juridische problemen aan onze instelling, die gedu
rende jaren de aandacht vroegen, waren het statuut van de instelling 
zelf en het statuut van de professoren. Het recht om bevorderd te wor
den tot gewoon hoogleraar was reeds van in het begin gewaarborgd bij 
toepassing van de stichtingswet van 21.6 .1934 en het K.B. van 
26.2.1935. Ofschoon de Veeartsenijschool bij deze wet "verbonden" 
(in de Franse tekst "annexée") was aan de Faculteit Geneeskunde, toch 
had zij een afzonderlijke Raad en een afzonderlijk budget naast dit van 
de universiteit (60). Het gevolg daarvan was dat de professoren geen 
stemrecht hadden in de academieraad, geen recht hadden een toga te 
dragen en geen eigen vertegenwQordiger hadden in het college van As
sessoren, evenmin als in de Raad van het Patrimonium. 

Dit alles bleek overduidelijk uit een brief van de toenmalige rector, 
Prof. GOUBAU (61 ) d.d. 9.2.1940, waarbij hij liet weten dat de professo
ren van de Veeartsenijschool geen stemrecht hadden in de academie
raad. Ze mochten, maar ze moesten niet aanwezig zijn op deze raad. 
Deze toestand bleef een kwart eeuw aanslepen. Pas in 1949 werd door 
de academieraad een commissie aangesteld bestaande uit de professo
ren TIJTGAT (62), GU NSBURG (63), DE MEULEMEESTER (64) , VERSTRAETE en 
DECKERS (65) onder voorzitterschap van gewezen rector GOUBAU. De 
commissie kwam tot de conclusie dat de professoren van de veeartsenij
school recht hadden op het ordinariaat en zelfs met terugwerkende 
kracht. Doch er gebeurde niets, spijts herhaald aandringen. Tot in juni 
1955, toen de toenmalige rector GILLIS (66) samen met de ondervoorzit
ter Prof. SPANOGHE (67) van het probleem werk maakte, zodat bij K.B. 
van 10.3.1956 op voordracht van L. C O LLARD (68), minister van open
baar onderwijs, de professoren van de veeartsenijschool uiteindelijk tot 
gewoon hoogleraar benoemd werden met terugwerkende kracht tot op 
het ogenblik van hun benoeming tot hoogleraar: J. DE REGT (193 7) , A. 

VERSTRAETE, L. GEURD EN en]. THOONEN (1938),].H. BO UCKAERT (1940) , 

M. VANDEPLASSCH E (1947) , G. PEETERS en A. WILLEMS (1948). 

Vanaf 1964 werden bij Wet van 6.7.1964 aan de R. U. G. verschillen
de leerstoelen opgericht. De titularissen van deze leerstoelen werden 
automatisch gewoon hoogleraar. Aldus werden bepaalde leden van het 
onderwijzend personeel direkt bij hun benoeming gewoon hoogleraar. 
Anderen werden eerst als docent benoemd en pas bij de oprichting van 
hun leerstoel bevorderd tot gewoon hoogleraar. 
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IV. STATUUT INSTELLING. 

Het probleem van de oprichting van een faculteit van de diergenees
kunde werd reeds bij de oprichting van het diergeneeskundig onderwijs 
gesteld. 

Zoals reeds vermeld, werd bij de Stichtingswet van 21.6.1934, deze in
stelling niet als faculteit opgericht, maar wel als school "verbonden" 
aan de Faculteit der Geneeskunde. Daarmee was de oprichting van een 
vijfde faculteit voor lange jaren van de baan geschoven. 

Pas in 1947 werd door de Raad der Veeartsenijschool besloten om, 
via de Faculteit van de Geneeskunde, een aanvraag te richten tot de 
Academieraad, teneinde de Veeartsenijschool tot faculteit om te vor
men. 

Op de Raadsvergadering van 28 mei 1947 werd melding gemaakt van 
een brief van de secretaris van de Faculteit van de Geneeskunde, waarin 
hij liet weten dat een commissie werd aangesteld, die tot opdracht had 
de aanvraag van de Raad der Veeartsenijschool om faculteit te worden, 
grondig te onderzoeken. Deze commissie kwam hetzelfde jaar klaar 
met haar opdracht en deelde in haar verslag mede: "dat het billijk en 
rechtvaardig zou zijn dat de professoren van de Veeartsenijschool op 
gelijke voet zouden gesteld worden met de faculteitsprofessoren, doch 
dat zij nochtans van oordeel was dat de instelling van een Faculteit van 
de Diergeneeskunde op dat 'ogenblik nog in bespreking' was". 

Daarop ging voorzitter Prof. G. PEETERS, samen met Prof. D ECKERS, 

over het probleem onderhandelen op het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs. Door de heer KNAEPEN (69) werden drie mogelijkheden ge
suggereerd: (1) samengaan met de landbouwhogeschool in één facul
teit, (2) samengaan met de faculteit Geneeskunde, (3) een autonome fa
culteit worden. 

Prof. DECKERS was van mening dat, bij het zoeken naar een oplos
sing, de Raad van Assessoren, de Raad van State, de Faculteit van de Ge
neeskunde en de Landbouwhogeschool bij de besprekingen moesten 
betrokken worden. 
Van de drie hoger genoemde mogelijkheden kwam voorlopig niets in 
huis , doch er werden nieuwe pogingen ondernomen om tot een oplos
sing te komen. Zo bracht op de Raadsvergadering van 5.2.1952 de voor
zitter, Prof. PEETERS, verslag uit over de stappen die hij, samen met de 
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secretaris Prof. VAN GREMBERGEN, ondernomen had bij de Faculteit 
van de Geneeskunde, in verband met het statuut der Veeartsenijschool. 
De mening van de Faculteit Geneeskunde was dat de mogelijkheid 
scheen te rijpen voor een opname binnen deze faculteit. De Raad be
sliste dan een brief te schrijven aan de dekaan van deze faculteit, waarin 
deze opname gevraagd werd. Doch op dit schrijven kwam geen reactie . 

Pas in 1962 kwam weer wat vooruitgang in het streven naar de bevor
dering tot faculteit. Toen werd gesuggereerd, dat het meer aangewezen 
was om met de landbouwwetenschappen samen te gaan. 
Op de Raadsvergadering van 8.2.1962 was de Raad akkoord met het 
volgende antwoord, als reactie op een brief van de Rector: "De Raad is 
bereid om, samen met de Landbouwhogeschool, een nieuwe faculteit 
te vormen in de schoot der Rijksuniversiteit te Gent, met dien verstan
de evenwel dat beide groepen beschikken over een wettelijk gegronde 
autonomie, tenminste voor wat b.~noemingen en budgetten betreft en 
dat, om de beurt, de dekaan uit iedere groep zou gekozen worden . 

Ook dat alternatief, om met de Landbouwhogeschool in hetzelfde 
bootje te stappen, g.ing moeizaam vooruit. Op de Raadsvergadering 
van 27.5.1963 werd een verslag van een gemengde commissie, voorge
zeten door de heer OARIM ONT (70), be proken. De Raad van de Veeart
senijschool drukte er zijn bezorgdheid over uit dat, in het ontwerp van 
VAN SWIETEN (71), slechts een tijdelijk karakter gegeven werd aan de au
tonomie van beide scholen in de schoot van de nieuwe faculteit. Er 
werd in dat ontwerp ook vermeld dat, door een Koninklijk besluit, deze 
autonomie op ieder ogenblik kon opgeheven worden. 
Terloops weze ook gezegd dat eveneens de naam van de nieuwe facul
teit ter sprake kwam. Volgen de Landbouwboge chool zou die best 
"Faculteit van Landbouwweten chappen" worden genoemd. 

Pas op 10.11.1964 vroeg de rector weer het advies van de Veeartsenij
school over haar zienswijze betreffende een fusie met andere facultei
ten of het oprichten van een afzonderlijke nieuwe faculteit van dierge
neeskunde. De Raad antwoordde dat men liefst een eigen faculteit zou 
willen worden, zoals dat reeds het geval was aan talrijke buitenlandse 
universitei ten. 

Begin 1965 is de universitaire expansie aan de orde van de dag (Wet 
van 9.4.1965). In die wet was bepaald, dat de Landbouwhogescholen en 
de Veeartsenijschool van Kuregem de titel van faculteit zouden voeren. 
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Reeds medio 1965 kwam er verandering in het statuut van de Land
bouw hoge cholen en van de Veeartsenijschool te Kuregem (72): ze wer
den faculteit. Deze drie instellingen hebben niet zo lang en niet zo in
tens moeten ijveren om tot faculteit bevorderd te worden. Ze hadden er 
ook minder behoefte aan. Ze waren immer zelfstandig, ze hadden een 
eigen rector en beheerder en ze hadden een vertegenwoordiger in het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

De toestand aan onze veeartsenijschool was eind 196 7 nog steeds on
zeker. Op de laatste vergadering in 1967 van de raad van de veeartsenij
school werp erop gewezen dat onze instelling achteruitgesteld werd 
door het feit dat ze, omwille van het apart budget, buiten de universitai
re expansie viel. 

Doch twee maanden later scheen uiteindelijk de kogel door de kerk 
te zijn: voorzitter Prof. PEETERS kan op 23.2.1968 mededelen dat de 
veeartsenijschool met ingang van 1.10.1968 als 7 e de rang van faculteit 
aan de R.U.G. zou hebben. Dit werd bevestigd bij K.B. van 1.10.1968. 

De eerste faculteitsraad werd gehouden op 21.10.1968. De samen
stelling van de faculteitsraad zag er als volgt uit: 
Dekaan Prof. G. PEETERS 
Secretari Prof. M. VANO E.PLA SCHE 
Vertegenwoordiger bij de Raad van Beheer: Prof. w. OYA ERT 
Leden: De gewone hoogleraren: de professoren A. DEVOS, N. DE VQ 

). HOORE S F. PAREDI , F. VANSCHOUBR EK, R. VERCAUTEREN , 
A. VERSTRAETE. R. WILLE M 
Buitengewoon hoogleraar: Prof. L. DEDEKEN 
Geassocieerd hoogleraar: Prof. J. VAN DER STOCK 
Geassocieerd docent : Prof. M. DEBACKERE 

Deze promotie (na 34 jaar a tiviteit) werd gevierd op zaterdag 
l6.11 .1968. In de aula van de universiteit had een academische zitting 
plaats waar het woord werd gevoerd door Prof. J.J. BOUCKAERT (73), rec
tor van de R.U .G., Prof. A. VER TRAETE, oud-voorzitter van de Veeartse
nij cbool, Prof. G. PEETERS de eerste dekaan van de faculteit dierge
nee kunde. Prof. A. VERSTRAETE wetste de historiek van de Veeart e
nijschool . Prof. G. PEETER ' van zijn kant belichtte enkele perspectieven 
van de nieuwe faculteit. Prof. L. MASSART rector van het Rijksuniversi
tair Centrum te Antwerpen en oud-professor aan de Veeart enij
school, hield een gelegenheidsrede over "Wetenschappelijke vorming 
en beroepsvorming aan de universiteit". Op het einde van de zitting 
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werd een plaket onthuld ter nagedachtenis van wijlen Prof. ].H. 
BOUCKAERT. Prof. w. OYAERT en inspecteur Dr. A. VANDEVELDE (74) 

brachten de persoonlijkheid van deze eminente professor in herinne
ring. Na de academische zitting volgden een studentenrevue, een gala
diner en een gezellig samenzijn. 

Ondertussen had de veeartsenijschool in 1958 haar 25-jarig bestaan 
gevierd. Deze viering had plaats op zaterdag 13.12.1958 onder voorzit
terschap van de toenmalige rector Prof. LAMBRECHTS (75) en Prof. 
GEURDEN, voorzitter van de raad van de veeartsenijschool. In de voor
middag werd een academische zitting gehouden, waarbij het eredocto
raat werd toegekend aan Prof. MARCENAC (76) (Frankrijk) en Dr. 
THOMSEN (77) (Denemarken). 's Namiddag had een wetenschappelijke 
zitting plaats in het auditorium maximum van de veeartsenijschool. 
Sprekers waren Prof. HAGAN (78) (U.5.A.), Prof. SEEKLES (79) (N eder
land) en Prof. PEETERS (België). 

Op zondag 14.12.1958 werd een receptie op het stadhuis gehouden, 
waarna door Prof. GEURDEN de historiek werd geschetst van het ont
staan en de groei van onze instelling. Een studentenrevue in de feest
zaal van de Rijkslandbouwhogeschool, een banket en een bal in de sa
lons van van de Koninklijke Opera, besloten deze viering. 

De faculteitsraad heeft tot 1974 enkel uit onderwijzend personeel be
staan. Doch reeds vanaf 1968 waren er contactvergaderingen met diver
se geledingen: A.T.P., W.P. en de studentengemeenschap. Vanaf 1969 
waren de faculteitsraden opgesplitst in drie delen: agendapunten sa
men met het w.P.besproken, agendapunten samen met de studenten en 
agendapunten samen met het A.T.P. Op de faculteitsraad van 20.3.1974 
werden 1 A.T.p.-lid, 2 leden studenten en 2 w .P.-leden effectief ook lid 
van de faculteitsraad (ook met stemrecht). 

Op 1.10.1983 bestond de faculteitsraad van de diergeneeskunde uit 
30 leden. Dekaan is Prof. M. DEBACKERE en secretaris Ind. Ir. N. VAN 
ROLLEGHEM (80), A.T.P.-lid. Voorts zijn er de gewone hoogleraren Y. 
BOUQUET, A. DE MOOR,]. DEMUYNCK, A. DEVOS, N. DE VOS,]. HOORENS, 
D. MATTHEEUWS, W. OYAERT, F. PAREDIS, G. PEETERS, M. VANDE
PLASSCHE, R. VERCAUTEREN ; R. VERBEKE, hoogleraar, de geassocieerde 
hoogleraren R. BOUTERS, M. PENSAERT,]. VAN DER STOCK, F. VERSCHOO
TEN; docent]. VAN HOOF; de geassocieerde docenten H. LAUWERS en 
Ph. LAMPO; leden van het W.P.: Dr. M. STEEN HA UT (81), Dr. L. MAES (82) 

en Dr. A.M. LEËN (83) ; de studenten: M. STEVENS (84), K. DEQUIDT (85) en 

]. VAN LEUVEN (86) ; A.T.P.-lid: J.P. LOGGHE (87). Docent]. VERCRUYSSE 
en de geassocieerde docenten] . DE SCHEPPER, E. MUYLLE en L. SPANOG
HE maken gedurende het academisch jaar 1983-84 geen deel uit van de 
faculteitsraad maar hebben wel een adviserende stem. 
Vier leden van het onderwijzend personeel zijn niet aan de faculteit be
noemd, maken geen deel uit van de faculteitsraad, doch hebben een 
leeropdracht aan de faculteit van de diergeneeskunde: M. ANTEUNIS 
(88), gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Wetenschappen, W. VAN 
COTTHEM (89), docent aan de Faculteit der Wetenschappen, E. 
GERAERT (90), geassocieerd docent aan de Faculteit der Wetenschap
pen en Ir. L. MARTENS (91), docent aan de Faculteit der Landbouwweten
schappen. 

De bestuurscolleges die gedurende dit 50 jaar bestaan functioneer
den worden vermeld in de tabellen op het einde van deze tekst. Sedert 
het statuut van faculteit werd het dekanaat door 5 gewone hoogleraren 
waargenomen en vertegenwoordigden 6 gewone hoogleraren het 
onderwijzend personeel van onze faculteit in de Raad van Beheer van 
de R.U.G. 

Academie
jaar 

1934-1935 
1935-1936 
1936-1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939-1940 
1940-1941 
1941-1942 
1942-1943 
1943-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946-1947 
1947-1948 
1948-1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 

BESTUUR VEEARTSENIJSCHOOL 

Voorzitter 

Prof. Libbrecht 
Prof. Libbrecht 
Prof. Geurden 
Prof. de Regt 
Prof. Verstraete 
Prof. Thoonen 
Prof. Bouckaert 
Prof. Bouckaert 
Prof. Martin 
Prof. Massart 
Prof. Massart 
Prof. Vandeplassche 
Prof. Geurden 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Peeters 
Prof. Van Grembergen 
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Secretaris 

Prof. Geurden 
Prof. Geurden 
Prof. Vandevdde 
Prof. De Wade 
Prof. Thoonen 
Prof. Bouckaert 
Prof. Martin 
Prof. Martin 
Prof. Massart 
Prof. Vandeplassche 
Prof. Vandeplassche 
Prof. Geurden 
Prof. Verstraete 
Prof. Peeters 
Prof. Peeters 
Prof. Peeters 
Prof. Peeters 
Prof. Van Grembergen 
Prof. Peeters 



1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 

1967-1968 

Prof. Willems 
Prof. Bouckaert 
Prof. Bouckaert 
Prof. Vandeplassche 
Prof. Vandeplassche 
Prof. Geurden 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Verstraete 
Prof. Bouckaert t 
Prof. Verstraete 
Prof. Peeters 

Prof. Thoonen 
Prof. Thoonen 
Prof. Massart 
Prof. Geurden 
Prof. Geurden 
Prof. Vandeplassche 
Prof. de Regt 
Prof. Peeters 
Prof. Oyaert 
Prof. Vercauteren 
Prof. Van Grembergen 
Prof. Van Grembergen 
Prof. Van Grembergen 
Prof. Peeters 

Prof. Vandeplassche 

BESTUUR FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Academie-
Jaar Deken 

1968-69 Prof. Peeters 
1969-70 

Sê~cretaris Vertegenwoordiger 

Prof. Vandeplassche Prof. Oyaert 
Prof. Vandeplassche 

1970-71 Prof. Vandeplassche Prof. Van Schoubroek Prof. Oyaert 
1971-72 Prof. Vanschoubroek Prof. Vanschoubroekt 

1972-73 Prof. Hoorens Prof. N. De Vos Prof. Vanschoubroekt 

1973-74 Prof. N. De Vos Prof. De Backere 

1974-75 Prof. A. Devos Prof. Vercauteren Prof. Debackere 

1975-76 Prof. Vercauteren Prof. Debackere 

1976-77 Prof. A. D evos Mevr. Dr. Roels Prof. Debackere 
1977-78 Mr. Vanrolleghem N. Prof. Vercauteren 

1978-79 Prof. Debackere Mr. Vanrolleghem N. Prof Vercauteren 
1979-80 Mr. Vanrolleghem N. Prof. Vandeplassche 

1980-81 Prof. Debackere Mr. Vanrolleghem N. Prof. Vandeplassche 
1981-82 Mr. Vanrolleghem N . Prof. Mattheeuws 

1982-83 Prof. Debackere Mr. Vanrolleghem N . Prof. Mattheeuws 
1983-84 Mr. Vanrolleghem N. Prof. Mattheeuws 
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J. Prof. G. PEETERS (deken 1968-70) 2. Prof. M. VANDEPLASSCHE (deken 1970-72) 

S. Prof. A. DEVOS (deken 1974-78) 6. Prof. M. DEBACKERE (deken 1978-84) 
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V. WERKING VAN DE INSTELLING. 

Het studieprogramma van de diergeneeskunde is nominatief van de 
stichting tot op heden gelijkaardig aan dit van de zusterinstelling van 
Kuregem en het heeft in de loop van de 50 jaar opvallend weinig naam
veranderingen ondergaan. De wet van 1934 bepaalde het te geven on
derwijs in de twee scholen. 

Art. 5. Artikel 24 van dez.ellde wetten wordt vervangen door 
de volgende bepaling : 

• Art. 24. Het examefl voor de graad van kandidaat In d. 
dlcrgeneeslrunUJge welell$chappen olllvat d, volgende vakken : 

ti' proelondervlndellJke natuurkunde; 
t 2' scheikunde; 
» :r dier· en plantkundige biologie; 
» 4' embryologie van de huisdieren; 
» 5' cmtleedkuDd. van do hulsdleren; 
t .. ~8emene .... eel.alleer en weefselleer van do huisdieren; 
» 7P I\Igemene fysiologie en fysiologie vaD do huisdleren; 

» 8' algemene biochemie eD biochemie VaD de hul.dleren; 
I-~ 1I~ alsemene Kenetlca en genetica van de huisdieren; 

» la' etnografie en beoordeling. leer van de huladleren; 

» 11' algemenQ m1crobiotoj!le; 
» 11' biostatIstlek; 
• 13' Inleiding tot de humane wetm.schappen. 
» Dele valtken z,IJn het voorwerp VlIJ! drie proeven en vaD 

minstens drie Jaar studie. 
» ,De 9AD11nandJ IegjJen een pratlllK:be proef al over al de 

villtken die zulke vergen. » 

Art .•. Artikel 26 van dezelfde welten wordt vervangen door dl 
volgende bepaling : 

cArt. 16. Het examen voor de graad van doctor In de dier-
IDIloeaklU1de omvat de vallende vakken: 

• I' palhologlachl onU~e; 
» l' pathologllche ly~lologle en biochemie; 
• l' m,dlache mlcroblololle; 
» 4' parosltologle en parasitaire ziekten; 
• 6', semlQJollle; 
• .. fArmacologie. tarmllcotherllple, bIlrel4ln1 van' d~ Kent ... 

middelen en toxlcologle;-
• 7' medische pathologie; 
• 8' lnfeclleuckteo eo tropische ~1 .. 1(ten: 
• 8" piltholoCle van do voortplll/lUna, verloskunde en kunsl-

matige In~emID n tle; 
» 10' heelkunde; 
» 11' klinieken; 
• 12' liJkschouwing; 
• 13' hygl~ne; 
t 14' hygiëne en technologie van eetwaren van di erlijke ool' 

sprong; 
• 15' diergeneeskundige wetgevIng en deontologie; 
• 16' veeteelt; 
» 17' voedingslecr vlln de hulsdJeren; 
• 18' IllDdbouweconomie. 
• Deze vakkcn zijn hel voorwerp van drie proeven en van 

mlolten.a drle JUT studie. 
» De uaminandl leggen eeD praktische proel al OVe r dil vak

\ ken die %ulks vergen . • 
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Slechts in 1971 trad de nieuwe wet, waarbij de studies omvormd wer
den, in functie. Belangrijk is daarbij dat de kandidaturen vrij sterk ge
wijzigd werden. Waar vroeger twee kandidaturen voorbereidend tot de 
veeartsen~!kunde bestonden met daarna een I-jarige kandidatuur 
veeartselllJkunde werden bij het nieuw programma drie kandidatuurs
jaren voorzien voor de graad van kandidaa t in de diergeneeskundige 
wetenschappen. Ook administratief werden de zes studiejaren in de 
eigen instelling geïntegreerd, daar waar vroeger de eerste twee jaren on
der de faculteit van de weten happen re orteerden. 

Het praktisch gevolg van de vernieuwing was dat een aantal vakken 
uit de kandidatuursjaren wegvielen: de logica, de zielkunde en de mine
ralogie. De basis-wetenschappelijke opleiding werd herleid tot 1 studie
jaar met scheikunde, natuurkunde en de biologische vakken. De overi
ge twee kandidaatsjaren werden gereserveerd voor de leerstof die vroe
ger in het derde jaar werd gedoceerd en waarbij de etnografie en de 
beoordelingsleer, de algemene microbiologie en de biostatistiek van uit 
de doctoraatsjaren naar de kandidaturen werden overgeheveld. Als l3e 
en laatste op de lijst der leervakken van de kandidaturen staat vermeld: 
"inleiding tot de humane wetenschappen". Deze enigszins eigenaardi
ge benaming is het voorwerp geweest van langdurige besprekingen tus
sen Gent en Kuregem. Waar Gent de noodzaak aanvoelde van het do
ceren van de ethologie of gedragsstudie van de dieren, wenste Kuregem 
in elk geval het vak van de humane wetenschappen te behouden. De 
enige oplossing voor Gent was dan dit te verwerken in een cursus: etho
logie en psychologie van de huisdieren. 

De klinische en pathologische vakken werden in de loop der 50 jaar 
waar nodig ook nominatief veranderd (bv. waar men in het eerste pro
gramma enkel sprak van "verloskunde" is dit vak veranderd in de 
"voortplanting, verloskunde en kunstmatige inseminatie"). 

Achteraf kan men echter bij de nomenclatuur de vraag stellen "wat 
steekt er in een woord". Inderdaad, gedurende deze 50 jaar hebben de 
positieve wetenschappen een stormachtige evolutie doorgemaakt. De 
kennis, ook van de diergeneeskundige specialismen, is vooral sedert de 
tweede wereldoorlog enorm toegenomen. Het op didactisch verant
woorde manier overbrengen van essentiële kennis door de docent aan 
de student wordt een moeilijke taak van selectie, soms op gevaar af van 
te theoretisch of te encyclopedisch te worden. 
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Ex-cat hedra te geven vakken kunnen, qua kwali teit, op ee n nag('
noeg een adequate wijze ook aa n grotere groepen studenten gedoceerd 
worden. Hee l anders is dit gelegen voor de praktische oefeningen en de 
klinieken . Gedu rende de eerste 20 jaar waren weliswaar weinig profes
soren en assistenten voorhanden, maar er waren ook weinig studenten, 
zodat de omringingsgraad zee r bevredigend was. Komt daarbij dat er 
een overvloed aan pat iëntenaanbod was zowe l bij de grote als bij de 
kleine huisdie ren, zodat de Gentse Veeartsenijschool in het buiten land 
ge renomeerd was om haa r uitgebreide en degelijke klinische opleiding. 
De studenten-"boom" vanaf 1972 echter heeft de klinische en prakti
sche opleiding fe l bemoeilijkt en blijft heden ten dage de voornaamste 
zorg van de faculteil. 

De evolutie van het aantal studen ten in de loop van de 50 jaar wordt 
hiernaast chronologisch weergegeven. Tot onze instell ing in 1968 fa 
culteit werd, evolueerde het totaal aantal studenten van 50 tot I I 1. Ge
durende die periode schommelde het jaarlijks aantal gepromoveerden 
tussen 8 en 25. Vermeldenswaard is ook dat in die pe riode slechts drie 
vrouwelijke dierenartsen afstudeerden. Met het begin der jaren zeven
tig kwam een plotse en zeer sterke aa ngroei van het aantal studenten , 
zodat in de Iweede hel ft van de zeventiger jaren alleen reeds te Gent ge
middeld 800 studenten in de diergeneeskunde ingeschreven waren. 
Het aanta l gepromoveerden ging hierdoor sterk stijgen va na f 1975 en 
bedroeg gedurende de periode 1975-82: gemiddeld 94 pe r jaar met een 
piek van 128 in 1982. 

Hoewel er een stijging te noteren vie l van het totaal aantal leden van 
de wetenschappel ijke staf aan onze instelling vanaf het begin der jaren 
zestig tot 1981, werd de omringingsgraad in de laatste tien jaar toch be
duidend ongunstiger. 
Deze omringingsgraad (aanta l studen ten pe r staflid) schommelde tot 
1970 tussen 1/2 en 115. Gedurende de laatste tien jaar schommelt dit 
tussen 1 staflid per 1 I en 1 per 15 studenten. 

In dit verband is het interessant even nader in Ie gaan op het aantal 
leden van het wetenschappelijk personeel (W.P.) in de loop van deze 50 
jaar. Tal aan de tweede wereldoorlog wa ren in totaa l slech ts twee tot 
vier ass istente n in dienst. Tusse n '39 en '50 bedroeg dit 8 à 10 ma nda
ten, wat betekend dat per leerstoel gemidde ld één ass istent voorhanden 
was . Evenwel waren de recru teringsmogelijkheden ge ring, niet zozee r 
omwi lle van het weinig aantal beschikbar.! plaatsen maar veeleer om
wi ll e van het beperkt aan tal kandidaten dat zich aanbood, vermits tot 
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1970 de praktijk zeer goede vooruitzichten gaf. Vooral de basisvakken 
hadden in dit opzicht met recruteringsmoeilijkheden te kampen. In 
1960 waren 15 W.P. leden in dienst. Daarna zou dit wel stijgen tot 30 
(1968 - statuut van faculteit) met een maximum van 48 in 1978. Sedert
dien is er weer een daling tot 44 mandaten in 1982 tengevolge van de 
besparingspolitiek. 

Een aantal wetenschappelijke krachten werden professor te Gent, Ant
werpen, Leuven of in het buitenland. Sommigen gingen naar privé-in
stellingen of farmaceutische firma's en werden er soms hoofd van de 
onderzoeksafdeling, nog anderen gingen naar het administratief kader 
terwijl veruit de meesten in de praktijk terechtkwamen. 

Het wetenschappelijk onderzoek aan een faculteit wordt in hoge ma
te bepaald door het dynamisme en het intellect van de W.P.-krachten. 
Die W.P.-Ieden evenals het materiaal kunnen maar in beperkte mate 
door de universiteit zelf geleverd worden. Grotere en langlopende on
derzoeksprojecten worden gesubsidieerd door gespecialiseerde natio
nale organismen. Ook aan onze faculteit werd wetenschappelijk onder
zoek verricht met middelen ter beschikking gesteld door fondsen zoals 
het Nationaal Fonds voor 'Wetenschappelijk Onderzoek (92) en vooral 
het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek 
in de Nijverheid en de Landbouw (I.W.O.N.L.) (9 3). Dit laatste insti
tuut heeft sedert de tweede wereldoorlog voor zeer veel onderzoekers 
aan onze instelling financiële middelen en technisch personeel ter be
schikking gesteld . In 1982 waren aan de verschillende leerstoelen 16 
wetenschappelijke medewerkers en 35 technische personeelsleden 
werkzaam met subsidies van het I.W.O.N.L.. We mogen dan ook gerust 
beweren, dat de evolutie van het wetenschappelijk onderzoek aan onze 
faculteit voor het grootste deel te danken was aan het LW.O.N.L., waar
voor deze instelling zeker niet genoeg kan gewaardeerd worden. 

Het administratief en technisch personeel was oorspronkelijk eve
neens zeer beperkt. De eerste administratieve kracht was E. COLLUM

BrEN (94), die onze instelling zeer genegen was en een prijs E. Collum
bien stichtte. Deze prijs lauwert elk jaar de student die zich tijdens zijn 
studies aan onze faculteit het meest verdienstelijk heeft gemaakt. Het 
eerste technisch personeel bestond vooral uit self-made mensen. Eerst 
na de vijftiger jaren was het ook mogelijk hoger gekwalificeerd tech
nisch personeel (technisch ingenieur, Al) aan te werven om met meer 
gesofistikeerde apparatuur te werken. 
Een schaduwzijde bij de ontplooiing van een technisch kader was de 
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periode na de oorlog, waar door allerhande toestanden (grendelwet), 
vaste benoemingen en aanwervingen lange tijd uitgesteld werden. De 
grootste uitbreiding kon plaatsgrijpen in de jaren zestig. Het kader 
A.T.p.-staatspersoneel bestaat anno 1983 uit 87leden. Daarnaast werken 
een veertigtal technische krachten aan de faculteit bezoldigd door 
fondsen. 

N aast het klassieke wettelijk vastgelegd graduaatsopleidingsprogram
ma tot doctor in de diergeneeskunde werden er in de loop van een halve 
eeuw bijkomende leergangen in het leven geroepen. Eén heeft nooit 
het levenslicht aanschouwd, en is in de voorafgaande besprekingen 
blijven hangen, nl. de koloniale leergangen gepland rond 1950. 

Twee licenties werden als wetenschappelijke graad opgericht: het "li
centiaat in de zoötechnie" en het "licentiaat in het diergeneeskundig 
toezicht van eetwaren van dierlijke oorsprong". Het licentiaat in de 
zoötechnie werd opgericht bij beslissing van de Raad van Beheervan de 
R.U .G. dd. 8.3.1967 en gewijzigd door de beslissing van de Raad van 
Beheer van 14.7.1978 en omvat 2 jaar studie en het indienen van een 
proefschrift. Het curriculum 0T?vat aanvullin~en van de v~eteel.t, van 
de populatiegenetica en van de Immuno-genetica, ~an d~ blOstat~stiek, 
van de economie van de vee-exploitatie, van de hUlsvestlllg der dieren, 
van de diervo'edingsleer en van de biochemie van de voedingsmiddelen 
(totaal 200 uren theorie en 200 uren praktische oefeningen). 

De "licentie in het diergeneeskundig toezicht van eetwaren van dier
lijke oorsprong" maakt het voorwerp uit van 2 jaar studie en omvat vol
gende examenvakken: scheikundige analyse, toxicol?gie, toezich~ ?P 
eetwaren, alimentaire microbiologie, analyse van reSiduen en addItIe
ven, immunologische en virologische analysetechnieken, histologi
sche en histometrische analysetechnieken, techniek en beheer van de 
slachthuizen. De examinandi moeten bij het eindexamen een verhan
deling indienen. 

Bij beslissing van de Raad van Beheer van 24.4.1981 werd op v~?r
dracht van de faculteit van de diergeneeskunde de "wetenschappelIjke 
graad van doctor in de diergeneeskundige wetenscha~pen" inges~eld. 
Om deze graad te bekomen moet de kandidaat het diploma beZitten 
van doctor in de diergeneeskunde sedert tenminste 3 jaar en een oor
spronkelijk onderzoekswerk voordragen en verdedigen, samen met een 
bijstelling. 
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De hoogste wettelijke graad is deze van "geaggregeerde van het hoger 
onderwijs". Deze graad wordt toegekend aan doctors in de diergenees
kunde die tenminste 2 jaar afgestudeerd zijn en die een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift samen met minstens drie bijstellingen 
voordragen en verdedigen en daarna een plechtige openbare les geven. 
Tot 1984 behaalden 24 kandidaten de graad van geaggregeerde van het 
hoger onderwijs. 

Tijdens deze 50 jaar van wetenschappelijke activiteit en evolutie wer
den ook heel wat onderzoekers, verbonden aan de instelling, gelau
werd. 
Prof. MASSART behaalde de 3-jaarlijkse Erreraprijs (1941) en de 5-jaar
lijkse Francquiprijs (1957). 
Prof. VANDEPLASSCHE werd doctor honoris causa benoemd aan de Tie
rärztliche Hochschule te Hannover (1963), aan de Faculteiten Dierge
neeskunde te Utrecht (1971) en te Pretoria (1982) en behaalde de 5-jaar
lijkse Gilbert M ullie prijs (1964). 
Prof. PEETERS was laureaat van de 5-jaarlijkse Gilbert Mullie prijs 
(1954), van de 10-jaarlijkse prijs L. de Give de Muache (1960), van de 2-
jaarlijkse prijs Ludwig Schl!nk aan de Veeartsenijschool van Giessen 
(1961), van de 5-jaarlijkse prijs Joseph Maisin (1975), van de Koninklij
ke Vlaamse Academie en van de binnenlandse Francqui-leerstoel 
(1982) aan de Faculté de Médecine V étérinaire te Kuregem. 
In 1959 behaalde Prof. F. VANSCHOUBROEK de Zwaenepoel-prijs en in 
1980 werd aan Prof. M. DEBACKERE de Wellcome Foundation-prijs toe
gekend. 
Prof. GEURDEN was lid van de Koninklijke Academie van Geneeskun
de. 
Prof. VERSTRAETE, Prof. PEETERS, Prof. OYAERT en Prof. BOUTERS zijn 
thans lid van deze wetenschappelijke vereniging. 

Werden doctor honoris causa van de Faculteit Diergeneeskunde: L. 
MARCENAC, Professor aan de Ecole Nationale V étérinaire de Maisons
Alfort, Paris. Dr. A. THOMSEN, Directeur van het veeartsenijkundig la
boratorium van de staat te Kopenhagen. 
SJ FOLLEY, Professor aan het National Institute for Research in Dai
rying, Shinfield ; R. WETZEL, Professor aan de Universiteit te Giessen ; 
A.T. PHILLIPSON, Professor aan de Universiteit te Cambridge ; Th . R. 

MANN, Professor aan de Universiteit te Cambridge ; J. I. TERPSTRA, 

Adjunct-directeur bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rot
terdam; E.O. HAELTERMAN, Professor aan de "Purdue University" te La
fayette (Indiana-U.S.A.) ; R. BARONE, Professor aan de Ecole Nationale 
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V étérinaire te Lyon ; L.c. SCHULZ, Professor aan de Tierärztliche 
Hochschule te Hannover; J.J. KANEKO, Professor aan de University of 
California, Davis-U.S.A. ; R. FANKHAUSER, Professor aan de Universi
teit van Bern. 

Licentiaten in de zoötechnie. 
L. Coucke, R. De Wilde, G. Vermaut, L. Ghesquière, W. Van Daele, A. 
Q!.Iaghebeur, A. Van Zeveren,] . Peeters, H. De Keyser, E. Schrauwen,]. 
Wullepit, D. Declerck, L. Callens, F. Castryck, L. ]ansegers, H. Vare
wijck, ].M. Robijns, A. Augustijns. 
Vijf studenten zijn ingeschreven voor 1983. 

Licentiaten in het diergeneeskundig toezicht van eetwaren van 
dierlijke oorsprong. 

Tot 1982 behaalden 59 dierenartsen deze licentie: 
K. Bruyneel, D. Bruynooghe, H. Buts, E. Christiaen, M. Craenen, C. 
De Kegel M. D emedts, R. Keymolen , A. Nauwelaerts, S. Pluym, M. 
Staels J. Steven, E. Van Assche, N. Van der Stede, L. Van Dyck]. D e 
Borghgrave L. Delbeke G. Deprez, A. Destickere, L. De Zutter, M. 
Dochez, R. Ectors, G. Germonprez, L. Hoste, W. Ide L. Laurier, P. Ne
ven , B. Poppe,, ]. Vandenberghe, G. Vandenbrande,J.P. Vansteenkiste, 
F. Buyse, C. D e Jaeger,] . De Lathouwers,] . De Smet, N. Galle, C. 
Gyselbrecht,J . Ha eldonck:x, D. Lesage, S. Lux, R. Meeus,J . Noyen,]. 
Steverlinck, K. Van den Bossch e,]. Van de Vijver, 1. Vanhalst, H. Van 
Rompaey, R. Verbracken, P. Veys, F. Vromman, V. Eelen, R. Abrams, 
L. Beke, G. Eeckhout, A. Ernens, D. Sabbe, M. Smeers, A. Rosseel, E. 
Verseie. 

Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen. 

W . Coussement (1982) en G. Dutta (Indië) (1983). 

Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs (behaald aan de Faculteit 
Diergeneeskunde). 

A. Devos (1949), W. Oyaert (1955), F. Paredis (1961),]. Hoorens 
(1962), M. Debackere (1962), A. H. Saïd, Egypte (1960), M. B. Morcos, 
Egypte (1962), R. Bouters (1964), Y. Bouquet (1966), A. Schutte, Zuid
Afrika (1969), D. Mattheeuws (1970), Ph. Lampo (1971), A. Houvenag
hel (1972), J. De Schepper (1973), H . Lauwers (1973), J . Van Hoof 
(1974), E. Muylle (1975), R. De Wilde (1977), M. Henry, Brazilië 
(1981), K. Andries (1982), R. Ducatelle (1983), C. Burvenich (1983), E. 
Wechsung (1983). 
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NOTEN 

(1) De vernederlandsing van de R.U.G. werd geregeld door de wet van 5 april 
1930. Onder de studenten vermeld in de examenuitslagen graad van kan
didaat in de wetenschappen voorbereidende tot de veeartsenijkunde of 
tot de artsenijbereidkunde, staan o.a. vermeld voor het academiejaar 
1931-32 voor de Ie proef: De Clercq Edmond, Dedeken Leon en Van 
Grembergen Georges; voor de 2e proef staat o.a. vermeld: Maenhout 
Edgard. 

(2) SIMON-V AN DER MEERSCH A.M., Eerstaanwezend wetenschappe
lijk medewerkster bij het archief en cultureel documentatiecentrum 
R.U.G. 

(3) LIPPENS M. (1875-1956) cfr. pagina 83 

(4) LAMS H. (1883-1978). Dr. in de geneeskunde (1906), Dr. in de weten
schappen (1913), hoogleraar R.U.G. Faculteit van de Geneeskunde en de 
Veeartsenijschool (1933-1953). Doceerde histologie en embryologie. 

(5) DE REGT J. (1899-1972). Dierenarts (1930 Utrecht). Assistent Universi
teit Utrecht 1930-33. Docent en gewoon hoogleraar aan de Veeartsenij
school van 5.10.1933 tot "31.10.1963. Doceerde anatomie. 

(6) LIBBRECHT W. (1893-1959). Dr in de geneeskunde (1919 K.U.L.). Kan
didaat veeartsenijkunde (1932 Utrecht). Lid Koninklijke Vlaamse Acade
mie Geneeskunde. Docent en hoogleraar Veeartsenijschool van 1933 tot 
1945. Doceerde fysiologie en pharmacodynamie. 

(7) VERSTRAETE A. (1907). DL in de veeartsenijkunde (1930 Kuregem). 
Assistent aan de veeartsenijschool van Kuregem 1931-34. Docent en ge
woon hoogleraar veeartsenijschool en de faculteit van de diergeneeskun
de van de R.U.G. van 24.9.1934 tot 1.10.1969. Doceerde de propedeuti
ca, de geneeskundige ziektenleer en de kliniek van kleine huisdieren. 

(8) THOONEN). (1904). DL in de veeartsenijkunde (1931 Kuregem). Assis
tent laboratorium diagnose en opzoekingen (N.I.D.O.) van 1931 tot 
1934. Docent en gewoon hoogleraar aan de Veeartsenijschool R.U.G. 
van 24.9.1934 tot 1.10.1966. Doceerde de algemene ziektenleer en de pa
thologische ontleedkunde. 

(9) GEURDEN L. (1896-1978). DL in de veeartsenijkunde (1921 Kure
gem). Veeartsenijkundig inspecteur van 1922 tot 1934. Docent en ge
woon hoogleraar Veeartsenijschool R.U .G. van 24.9.1934 tot 1.10.1964. 
Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde. 

(10) DEWAELE A. (1898-1969). Apotheker (1922 R.U.G.). DL in de weten
schappen (1927 R.U .G.). Docent en hoogleraar Veeartsenijschool 
R.U.G. van 1.1.1937 tot 8.3.1945. Hij doceerde de parasitologie. 
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(11) VAN ASSCHE G. (1894-1939). Dr. in de veeartsenijkunde (1924 Kure
gem). Praktiserend dierenarts te Londerzeel van 1924 tot 1934. Docent 
Veeartsenijschool R.U.G. van 24.9.1934 tot 18.8.1939. 
Hij doceerde de cursussen zoötechnie en exterieur. 

(12) SCHOEP A. (1881-1966). Dr. in de aardrijkskunde, gewoon hoogleraar 
R.U.G .. Beheerder-Inspecteur R.U.G. (1932-1944). 

(13) HEYMANS C. (1892-1968). Dr. in de geneeskunde (1920 R.U .G.). Ge
woon hoogleraar Faculteit Geneeskunde R.U.G .. Nobelprijs Genees
kunde 1939. Doceerde farmacologie, geneesmiddelenleer en farmaco
dynamie. 

( 14) 

( 15) 

Stichtingsvergadering van de raad van de Veeartsenijschool. Naast het 
kiezen van het bestuur, het samenstellen van een commissie die de 
standregelen zou bepalen, werden enkele problemen in verband met de 
leerstof besproken. 

BOUCKAERT J. (1910-1967) . DL in de veeartsenijkunde (1934 Kure
gem). Docent en gewoon hoogleraar aan de Veeartsenijschool R.U.G. 
van 1.10.1935 tot 30.3.1967. Hij doceerde de heelkunde, hoefsmederij 
en de kliniek voor grote huisdieren. 

(16) VANDEVELDE G. (1883-1941). Dr. in de veeartsenijkunde (1909 Ku
regem). Praktiserend dierenarts te Nazareth van 1909 tot 1935 en daarna 
docent en hoogleraar aan de Veeartsenijschool R.U.G. van 30.9.1935 
tot 29.3.1941. Doceerde verloskunde, buitenpraktijk, gerechtelijke dier
geneeskunde en toxicologie. 

(17) DEDEKEN). (1876-1951). Dr. in de veeartsenijkunde (1901 Kuregem). 
Van 1901 tot 1919 praktiserend dierenarts te St. Maria-Horebeke en te 
Gavere. Werkzaam in het stedelijk slachthuis te Gent sedert 1919. Hij 
werd directeur van deze instelling in 1928. Docent part-time aan de 
veeartsenijschool R.U .G. van 1935 tot 1946. Doceerde de cursus toe
zicht over eetwaren van dierlijke oorsprong. 

(18) MASSART L. (1908). DL in de scheikunde. Gewoon hoogleraar aan de 
Veeartsenijschool tot 1959 en later aan de Faculteit van de Wetenschap
pen. Rector aan het R.U.C.A.. Doceerde aan de Veeartsenijschool de fy
siologische scheikunde. 

(19) MARTIN). (1906-1980). DL in de veeartsenijkunde (1931 Kuregem). 
Veeteeltconsulent bij ministerie van landbouw (1931-1934). Assistent 
Rijkslandbouwhogeschool 1935-38. Docent Veeartsenijschool van de 
R.U.G. van 1941 tot 1944. Docent en gewoon hoogleraar aan de Rijk -
landbouwhogeschool en de Faculteit Landbouwwetenschappen van 
1938 tot 1976. Doceerde diervoedingsleer. Directeur van het Proefsta
tion voor Veevoeding te Gent-Gontrode (1939-1960) . 
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(20) VANDEPLA SCHE M. (1914). Dr. in de veeartsenijkunde (1939 
R.U.G.) . Eerst as istent (1940), daarna docent en gewoon hoogleraar 
aan de Veeartsenij hooi en de Faculteit Diergeneeskunde R.U.G. van 
1.10.1941 tot heden. Hij doceert voortplanting en verl.o kunde van de 
hui di.eren . Doctor honoris causa Hannover (1963), Utrecht (1971) en 
Pretoria (1982). 

(21) DUFAlT R. (1913). Dr. in de veeartsenijkunde (1938 R.U.G.). Assistent 
Veeartsenijschool (fysiologie en farmacologie). Van 1942 tot 1944 do
cent en belast met de cursus farmacologie . 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Briefvan de heer GRUSLIN, gevolmachtigd directeur dd. 28.9.1944 aan 
de heer Rector GOUBAU. De besluitwet van 5.5.1944 verklaarde be
noemingen gedaan gedurende de bezetting en die het voorwerp moes
ten uitmaken van een koninklijk besluit, nietig. 

VANDENDRTL<iCHE L. (1.919). Dr. in de genecskt:nde (1943 
R.U.G.). Aggregaai H.O. (1950 R.U.G .). A si tent en wer.kleider Veeart
senijschool (fysiologie eD farmacologie) 1943-1949. Docenl part-time 
Rijkslandbouwboge chool (1950). Docent en gewoon hoogleraar Fa ul
teit Geneeskunde bela t met de y iologis he hei kunde. Dekaan me
dische faculteit Butare (Rwanda) van 1968 tot 1974. Rector U .I.A. van 
1971-1979. Doctor honoris causa universiteit van La Par (Bolivië) en de 
Université nationale du Rwanda. 

PEETERS G. 1919). Dr. in de veeartscnïkunde (1943 R.U.G.). Assis
tent (1943 aan de Veeart enijschool (verloskunde) en daarn~ docent en 
gewoon hoogle.raar Veeartsenij hooi en Faculteit Diergeneeskunde 
van 1.11.1944 tot heden. Doceerde de veterinaire farmacologie en toxi
cologie en doceert de veterinaire fysiologie en ethologie aan de Veeart
senijschool en de Faculteit Diergeneeskunde. Doceert ook fysiologie 
aan de Faculteit van de Landbouwwetenschappen. Lid van de Konink
lijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde. 

WILLEMS A. (1907-1972). Dr. in de veeartsenijkunde (1932 Kuregem). 
Na een korte militaire loopbaan, assistent (1937) en werkleider (1942) 
aan de Veeartsenijschool (bacteriologie en hygiëne der huisdieren). Do
cent en gewoon hoogleraar van 1944 tot 1972. Doceerde veevoeding, 
dierlijke genetica en veeteelt. Directeur van de proefhoeve te Merelbe
ke. 

VAN GREMBERGEN G. (1912). Dr. in de veeartsenijkunde (1937 
R.U .G.) Dr. in de dierkunde (1944 R.U .G.). Assistent (1937), werkleider 
(1943) en daarna docent en gewoon hoogleraar aan de Veeartsenij
school en de Faculteit van de wetenschappen van 1.11.1944 tot 
1.10.1977. Doceerde parasitologie en parasitaire ziekten en de zoöfysio
logie en de beginselen van de dierkunde. 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

DEDEKEN L. (1914). Dr. in de veeartsenijkunde (1937 R.U.G.). Assis
tent Veeartsenijschool (toezicht van eetwaren van dierlijke oorsprong) 
van 1937 tot 1945. Docent part-time en daarna buitengewoon hoogle
raar van 30.1.1948 tot 1.10.1978. Doceerde de cursus eetwaren van dier
lijke oorsprong. Directeur van het stedelijk slachthuis Gent. 

DEVOS A. (1921). Dr. in de veeartsenijkunde (1945 R.U .G.). Aggregaat 
H.O. (1949 R.U .G.). Werkleider en faculteitsgeaggregeerde Veeartsenij
school (bacteriologie en hygiëne) 1946 tot 1960. 
Geassocieerd docent (1.10.1960) en daarna docent en gewoon hoogle
raar vanaf 1.6.1963 tot heden. Hij doceert pluimveepathologie, bacte
riologie, immunologie, hygiëne en besmettelijke ziekten. 

VERCAUTEREN R. (1924). Licentiaat scheikundige wetenschappen 
(1946 R.U.G.). Dr. scheikundige wetenschappen (1950 R.U.G.). Assis
tent en werkleider Veeartsenijschool (1946-1961). Docent en gewoon 
hoogleraar 1.2.1965 tot heden. Doceert de fysiologische scheikunde. 

OYAERT W. (1921). Dr. in de veeartsenijkunde (1946 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1955), werkleider (1.1 0.1946), docent en gewoon hOClgleraar 
vanaf 10.1.1964. Doceert de interne geneeskunde van de grote huisdie
ren. Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde. 

HOORENS J. (1928). Dr. in de veeartsenijkunde (1953 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1962 R.U.G.). Assistent en werkleider van 1953 tot 1962 aan 
de Veeartsenijschool (dierlijke pathologie). Geassocieerd docent 
(1.1.1962) en gewoon hoogleraar van 1.6.1967 tot heden. Doceert de pa
thologische anatomie. 

VAN DER STOCK]. (1921) . Apotheker (1947 R.U .G.). Licentiaat bio
chemie (1950 R.U.G.). Assistent van 1950 tot 1955 laboratorium voor 
analytische scheikunde. Assistent en werkleider aan de veeartsenij
school (geneeskundige ziektenleer) van 1955 tot 1962. Geassocieerd do
cent en geassocieerd hoogleraar vanaf 1.1.1962 tot heden bij de leerstoel 
geneeskunde van de kleine huisdieren. 

VANSCHOUBROEK F. (1924-1973). Dr. in de veeartsenijkunde (1948 
R.U .G.). Assistent en werkleider van 1.4.1950 tot 1.8.1962 aan de 
Veeartsenijschool. Docent en daarna gewoon hoogleraar van 1.8.1962 
tot 3.3.1973. Doceerde de diervoedingsleer. 

VAN SPAENDONCK R. (1929-1977). Landbouwkundig ingenieur 
(1954 Gent). Aggregaat H.O. (1972 R.U.G.). Na vier jaar dienst in Zaïre 
bij het toenmalig ministerie van Koloniën, assistent en werkleider aan 
de Veeartsenijschool (diervoedingsleer) van 1961 tot 1973. Faculteits
geaggregeerde (1973) en daarna gewoon hoogleraar van 1.10.1974 tot 
3.12.1977. 
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(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

( 41) 

DE WILDE R. (1938). Dr. in de veeartsenijkunde (1963 R.U.G.). Licen
tiaat in de zoötechnie (1969 R.U.G.). Aggregaat H.O. (1977 R.U.G.). As
sistent en werkleider aan de Veeartsenijschool (diervoedingsleer) van 
1963 tot 1977. Faculteitsgeaggregeerde (sedert 1977). 

PARE DIS F. (1922). Dr. in de veeartsenijkunde (1946 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1961 R.U.G.). Assistent en werkleider aan de Veeartsenij
school (verloskunde en buitenpraktijk) van 1946 tot 1961. Faculteits
geaggregeerde (1961-62). Docent en gewoon hoogleraar van 1.10.1962 
tot heden. Doceert de gerechtelijke diergeneeskunde, gezondheidspoli
tie, plichtenleer en de ambul~torische kliniek aan de Faculteit van de 
Diergeneeskunde en gezondheids- en ziekten leer va 11 de huisdieren aan 
de Faculteit van de Landbouwwetenschappen. 

DE VOS N. (1918). Dr. in de veeartsenijkunde (1943 R.U.G.). Praktise
rend dierenarts van 1943 tot 1947 te Oudenaarde. Van 1947 tot 1948 as
sistent R.U .G. (bacteriologie). Inspecteur bij het ministerie van volksge
zondheid van 1948 tot 1959. Van 1960 tot 1964 assistent en werkleider 
aan de Veeartsenijschool (anatomie van de huisdieren). Docent en ge
woon hoogleraar van 1.1.1964 tot heden. Hij doceert de anatomie van 
de huisdieren. 

DE MOOR A. (1936). D'r. in de veeartsenijkunde (1960 R.U.G.). Assis
tent en werkleider aan de Veeartsenijschool (heelkunde) van 1961 tot 
1967. Gewoon hoogleraar van 1.10.1967 tot heden. Doceert de heel
kunde in de diergeneeskunde. 

DEBACKERE M. (1930). Dr. in de veeartsenijkunde (1955 R.U.G.). 
Aggregaat H.O. (1962 R.U .G.). Assistent en werkleider aan de Veeartse
nijschool (fysiologie, farmacologie en toxicologie) van 1955 tot 1962. 
Faculteitsgeaggregeerde (1962-64). Geassocieerd docent van 1.5.1964 
tot 1.10.1968. Gewoon hoogleraar van 1.10.1968 tot heden. Doceert de 
farmacologie en de toxicologie. 

BOUTERS R. (1930). Or. in de veeartsenijkunde (1954 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1963 R.U.G.). Assistent LW.O.N.L. van 1957 tot 1962. 
Werkleider aan de Veeartsenijschool (voortplanting en verloskunde 
van 1962 tot 1965). Faculteitsgeaggregeerde van 1965 tot 1969. Geasso
cieerd docent en - hoogleraar vanaf 1.5.1969 tot heden bij de leerstoel 
"Voortplanting en verloskunde van de huisdieren". 

MATTHEEUWS D. (1933). Dr. in de veeartsenijkunde (1959 R.U .G.). 
Aggregaat H.O. (1970 R.U .G.). Assistent en werkleider van 1.8.1960 tot 
1.10.1971 aan de Veeartsenijschool en de Faculteit van de Diergenees
kunde (geneeskundige ziektenleer). Gewoon hoogleraar vanaf 
1.10.1971. Doceert de geneeskundige ziektenleer en de kliniek voor 
kleine huisdieren. 
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(42) PENS~RT M. (193 ). Dr. in de veeart enijkunde (1963 R.U.G.). Mas
ter .f clence (1966) en Dr. ofPhylo öphy (virologie) (1968 Purdue Uni
ver Ity Lafayette . U.S.!,-.). ~ istent aan de Veeartsenijschool (pluim
veepath?logLe, nH roblo loglc, besme.ttelijke ziekten) van 1966-1971. 
Geas <:,.CH~crd docent en geassociee.rd hoogleraar edert L.4 .197 J tot he
d~n bI) de I.eerstoel pluimveeziekten b cteriologie en besmette lijke 
zIekten. 

(43) VERBEKE R. (1930). Ingenieur scheikunde en landbouwindustrieën 
(1954 Gent). Dr. landbouwwetenschappen (1962 Gent). Aggregaat 
H.O. (1970 R.U .G.). ASSIstent en daarna navorsingsattaché-werkleider 
LW.O.N.L. van 1956 tot 1971. Geassocieerd docent en daarna docent 
aan de faculteit van de diergeneeskunde van 1971 tor 1978. Van 
1.10.1978 hoogleraar. Doceert scheikundige analyse van eetwaren van 
dierlijke oorsprong. 

(44) VERSCHaOTEN F. (1938). Doctor in de veeartsenijkunde (1963 
R.U .G.). Assistent en werkleider aan de Veeartsenijschool en de Facul
teit van de Diergeneeskunde (heelkunde) van 1963 tot 1974. Geasso
cieerd docent en daarna geassocieerd hoogleraar van 1.10.1974 tot he
den bij de leerstoel voor heelkunde van de diergeneeskunde. 

(45) BOUQUET Y. (1931). Dr. in de veeartsenijkunde (1965 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1966 R.U.G.). Assistent LW.O.N.L. van 1958 tot 1962. 
Werkleider aan de Veeartsenijschool (genetica en veeteelt) van 1962 tot 
1972. Faculteitsgeaggregeerde van 1972 tot 1975. Gewoon hoogleraar 
vanaf 1.10.1975 tot heden. Doceert de dierlijke genetica en veeteelt en 
is directeur van de Proefhoeve te Merelbeke. 

(46) LAUWERS H. (1936). Dr. in de veeartsenijkunde (1961 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1973 R.U.G.). Directeur provinciaal laboratorium voor dier
ziektenbestrijding in West-Vlaanderen van 1963 tot 1965 . Assistent en 
werkleider aan de Veeartsenijschool en de Faculteit van de Diergenees
kunde (anatomie van de huisdieren) van 1965 tot 1977. Geassocieerd 
docent sedert 1.10.1977 tot heden bij de leerstoel voor anatomie van de 
huisdieren. 

(47) VAN HOOF J. (1939). Dr. in de veeartsenijkunde (1963 R.U.G.).Aggre
gaat H.O. (1974 R.U.G.). Assistent en werkleider aan de Veeartsenij
school en de Faculteit van de Diergeneeskunde (eetwaren van dierlijke 
oorsprong) van 1965 tot 1977. Faculteitsgeaggregeerde van 1977 tot 
1 ?79. Docent vanaf 1.10.1979. Doceert de cursus diergeneeskundig toe
Zicht op eetwaren van dierlijke oorsprong. 

(48) LAMPO Ph. (1936). Dr. in de veeartsenijkunde (1961 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1971 R.U .G.). Assistent en werkleider aan de veeartsenij
school en de Faculteit van de Diergeneeskunde (dierlijke genetica en 
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veeteelt) van 1962 tot 1974. Faculteitsgeaggregeerde van 1974 tot 1981. 
Geassocieerd docent sedert 1.10.1981 tot heden bij de leerstoel voor 
dierlijke genetica en veeteelt. 

(50) MUYLLE E. (1937). Or. in de veeartsenijkunde (1962 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1975 R.U.G.). Assistent LW.O.N.L. van 1963 tot 1968. Assis
tent en werkleider aan de veeartsenijschool en Faculteit van de Dierge
neeskunde (inwendige geneeskunde grote huisdieren) van 1968 tot 
1976. Faculteitsgeaggregeerde van 1976 tot 1981. Geassocieerd docent 
sedert 1.10.1981 bij de leerstoel interne geneeskunde van de grote huis
dieren. 

(51) SPANOGHE L. (1939). Or. in de veeartsenijkunde (1962 R.U.G.). Assis
tent en werkleider aan de leerstoel voor pluimveepathologie, microbio
logie, besmettelijke ziekten van 1963 tot 1983. Sedert 1.10.1983 geasso
cieerd docent bij hogervermelde leerstoel. 

(52) GEERAERTS J. (1927). Or. in de veeartsenijkunde (1953 R.U.G.). 
Werkleider Faculteit van de Diergeneeskunde (parasitologie) sedert 
1.3.1971. 

(53) BERGHEN P. (1934). Or. in de dierkundige wetenschappen. Werklei
der Faculteit vaD de Di~rgeneeskunde (parasitologie) sedert 1.3.1971. 

(54) VERCRUYSSEJ. (1950). Or. in de diergeneeskunde (1974 R.U.G.). Or. 
in de tropische diergeneeskunde en zoötechnie (1975 I.T.G.). F.A.O. 
coöperant in Ghana (1975-1976) en Centraal Afrika (1976-1978). 
A.B.a.S. coöperant in Senegal (1979-1983), als diensthoofd departe
ment parasitologie aan "Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine V é
térinaire" (Dakar). Docent aan de R.U.G. van l.10.1983, belast met d ~ 
cursus parasitologie en parasitaire ziekten. 

(55) DEMUYNCK J. (1922). Licentiaat natuurkundige wetenschappen 
(1947 R.U.G.). Or. natuurkundige wetenschappen (1954 R.U.G.). On
derzoeker aan het interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen 
aan de Faculteit van de Wetenschappen (natuurkunde). Geassocieerd 
docent van 1968 tot 1972 bij de leerstoel natuurkunde. Docent en ge
woon hoogleraar sedert 1.1.1972. Doceert de natuurkunde toegepast in 
de diergeneeskunde. 

(56) SEBRUYNS M. (1912). Or. in de geneeskunde (1937 R.U.G.). Aggre
gaat H.O. (1945 R . U .G.). As istent en werkleider bij de leerstoel histolo
gie en embryologie van 1941 -1948. Faculteitsgeaggregeerde van 1948 
tot 1953. Docent en daarna gewoon boogleraar van 1953 tot 1983. Do
ceerde de histologie. 

(57) DIERICKX K. (1914). Or. in de geneeskunde (1939 R.U.G.). Aggregaat 
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H .O. (1949 R.U.G.). Assistent en werkleider aan de Faculteitvan de Ge
nee kunde (pathoLogi he anatomie) van 1940-1944. Prakti erend ge
nee heer van 1945 lot 1953. Docent en daarna gewoon hoogleraar van 
1953 tot 1?83. Vaceerde de embryologie aan de Vee3n enijschool en 
de Facultcll van de Diergeneeskunde. 

(58) VERBANCK G. (1881-1961). Vlaams beeldhouwer. Docent en direc
teur van de Academie te Gent. 

(59) DESMEDT A. (1887-1957) . Ingenieur-architect (1909 R.U.G.). Ge
woon hoogleraar aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van 1936 
tot 1957. 

(60) Afzonderlijk budget. De veeartsenijscholen (Kuregem, Gent) en de 
landbouwhogescholen (Gembloux, Gent) hadden op de begroting van 
nationale opvoeding een afzonderlijk budget naast de universiteit van 
Gent en Luik. Dit is zo gebleven tot het invoege treden van de financie
ringswet in 1971. 

(61) GOUBAU R. (1886-1976). Or. scheikunde. Gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit van de Geneeskunde en daarna aan de wetenschappen. Rector 
R.U.G. van 1939-1942. 

(62) TYTGAT E. (1882-1951). Or. in de geneeskunde. Gewoon hoogleraar 
aan de Faculteit van de Geneeskunde (algemene en speciale heelkundi
ge ziektenleer). Deken van de faculteit gedurende het academisch jaar 
1934-35. 

(63) GUNSBURG N. (1882). Or. in de rechten. Gewoon hoogleraar Facul
teit van de Rechten. Emeritus 2.9.1952. 

(64) DE MEULEMEESTERD. (1883-1975). Ir. burgerlijke bouwkunde. Ge
woon hoogleraar R.U.G. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 
van 1920 tot 1953. Deken van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen 
(1927-28). 

(65) DEKKERS R. (1909-1976). Or. in de rechten. Gewoon hoogleraar Fa
culteit van de Rechten. Deken van deze faculteit (1965-66) en rector van 
de officiële universiteit te Lubumbashi (1966-1970). 

(66) GILLIS J. (1893-1978). Or. in de scheikunde (1918 R.U.G.). en de plan
tenkunde (1922 R.U .G.). Gewoon hoogleraar in de Faculteit van de We
tenschappen. Rector van de R.U.G. van 1953 tot 1957. 

(67) SPANOGHE E. (1910). Or. in de rechten. Gewoon hoogleraar Faculteit 
van de Rechten van 1948 tot 1980. Ondervoorzitter Raad van Beheer 
R.U .G. van 1953 tot 1957 en van 1959 tot 1961. 
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(68) COLLARD L. (1902). DI. in de rechten, volksvertegenwoordiger en van 
1954 tot 1958 minister van openbaar onderwijs. 

(69) KNAEPEN M. (1911). Directeur-generaal ministerie nationale opvoe
ding en cultuur (1957-1970). 

(70) DARIMONT F. (1917). Directeur-generaal ministerie van openbaar on
derwijs. 

(71) VAN 5WIETEN (1918). Bestuursdirecteur ministerie van openbaar on
derwijs (1960-65). Regeringscommissaris Mons (1.5.1965). 

(72) 

(73) 

Bij K.B. van 5.7.1965 en met ingang van 1.10.1965 werden de Rijksland
bouwhogescholen van Gent en Gembloux alsmede de Veeartsenij
school te Kuregem, rijksfaculteit. Gent en Kuregem werden enkele jaren 
nadien faculteit aan de universiteit respectievelijk te Gent en te Luik. 
Gembloux bleef tot op heden onafhankelijk. 

BOUCKAERT J. (1901-1983). Dr. in de geneeskunde (1925 R.U.G.). 
Aggregaat H.O. (1931 R.U.G.). Gewoon hoogleraar Faculteit van de Ge
neeskunde (algemene ziektenleer). Rector van de R.U.G. van 1961-
1969. 

'. 
I 

(74) VAN DE VELDE A. (1920). DL in de veeartsenijkunde (1945 R.U.G.). 

(75) 

(76) 

Hoofdinspecteur directeur bij het ministerie van landbouw. 

LAMBRECHTS P. (1910-1974). DL in de wijsbegeerte en letteren (1934 
R.U.G.). Aggregaat H.O. (1942 R.U.G.). Gewoon hoogleraar faculteit 
van de letteren en wijsbegeerte (1948 tot 1974). Rector R.U.G. (1957-
1961). 

MARCENAC. Veterinair chirurg. Professor aan de Ecole V étérinaire 
Maisons Alfort. Leverde belangrijke bijdragen aan de experimentele 
chirurgie. 

(77) THOMSON A. (1887). Deens veterinair bacterioloog, bekend voor zijn 
studies over brucellose. 

(78) HAGAN W. Professor aan de New York Veterinary College Cornell 
University Ithaca. 

(79) SEEKLES L. (1897-1979). Professor diergeneeskundige faculteit te 
Utrecht. 

(80) VANROLLEGHEM N. (1938). Industrieel Ingenieur Scheikunde 
(1960). Hoofdtechnisch ingenieur bij laboratorium voor diervoedings
leer, Faculteit van de Diergeneeskunde, R.U .G .. Secretaris van de facul
teitsraad van 1977 tot heden. 
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(81) STEENHAUT M. (1946). Dr. veeartsenijkunde (1970 R.U.G.). Werklei
der Faculteit van de Diergeneeskunde (heelkunde). 

(82) MAES L. (1955). Dr. in de diergeneeskunde (1980 R.U.G.). Assistent 
l.W.O.N.L. (laboratorium virologie). 

(83) LEËN A.-M. (1941). Dr. farmaceutische wetenschappen. Werkleidster 
Faculteit van de Diergeneeskunde (fysiologie). 

(84) STEVENS M. (1960). Student Faculteit van de Diergeneeskunde. 

(85) DEQUIDT K. (1959). Student Faculteit van de Diergeneeskunde. 

(86) VAN LEUVEN J. (1962). Student Faculteit van de Diergeneeskunde. 

(87) LOGGHE J.-P. (1949). Eerste technicus Faculteit van de Diergenees
kunde R.U.G., bij de leerstoel pathologie van de huisdieren. 

(88) ANTHEUNIS M. (1932). Dr. in de scheikunde. Gewoon hoogleraar en 
co-titularis van de leerstoel organische scheikunde sedert 1.6.1969. 

(89) VAN COTTHEM W. (1934). Dr. in de wetenschappen (plantkunde). 

(90) 

(91 ) 

Docent sedert 1.10.1982 belast met de cursus Plantkunde voor de stu
denten diergeneeskunde. 

GERAERT E. (1937). Dr. in de dierkunde (1965 R.U.G.). Aggregaat 
H.O. (1978 R.U.G.). Geassocieerd docent faculteit wetenschappen se
dert 1.10.1981 belast met de cursus Anorganische Scheikunde voor de 
studenten diergeneeskunde. 

MARTENS L. (1938). Landbouwkundig Ir. (1961 R.U.G.). Master of 
Science (1963 Iowa, U.S.A.). Dr. landbouwwetenschappen (1966 
R.U.G.). Aggregaat H.O. (1972) R.U.G.). Sedert l.10.1982 docent aan 
de Faculteit van de Landbouwwetenschappen. Doceert de cursus: be
grippen over economie van de veeëxploitatie aan de studenten 3e doc
toraat diergeneeskunde. 
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(92) Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O.) is ge
vestigd te 1050 Brussel, Egmontstraat 5. 

(93) Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in 
Nijverheid en Landbouw (LW.O.N.L.) is gevestigd te 1050 Brussel, D e 
Crayerstraat 6. 

(94) COLLUMBIEN E. (1895-1951). Onderbureelhoofd R.U.G. en verant
woordelijke voor de administratieve aangelegenheden van de veeartse
nijschool. Stichter van de E. Collumbien-prijs. 
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ENKELE BELANGRI]KE DATA UIT DE 50-JARIGE EVOLUTIE 
VAN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWI]S IN DE DIERGE
NEESKUNDE AAN DE R.U.G. 

Wet van 5 april 1930: vervlaamsing van de R.U.G. 
KB. van 5 oktober 1933: benoeming van de Professoren Lams, De Regt 

en Libbrecht 
Wet van 21 juni 1934: v~~laamsing van het diergeneeskundig onder

WIJS 

KB . van 24 september 1934: benoeming van de Professoren Verstrae
te, Thoonen, Geurden en De Waele 

KB. van 25 oktober 1934: benoeming van Professor Van Assche 
KB. van 26 februari 1934: installatie van de Raad van de Veeartsenij

school 
KB. van 30 september 1935: benoeming van de Professoren Bouc

kaert, Dedeken en Vandevelde 
1935: aankoop van de oude Gentse Casino 
1936: ingebruikneming van de gebouwen, aanvankelijk bedoeld voor 

de provinciale hogere arbeidsschool, door de diensten voor fy
siologie en bacteriologie 

1937: start van de bouw van het anatomisch instituut 
1938: start van de bouw van de kliniek voor kleine huisdieren 
1939: start van de bouw van de kliniek voor grote huisdieren 
1950: aankoop van de Proefhoeve in Merelbeke 
1953: start van de bouw van het pathologisch instituut 
1957: bouw van het ingangscomplex, de garage en uitvoeren der 

wegenwerken 
l3 december 1958: viering van het 25-jarig bestaan der Veeartsenij

school 
1966: bouw van het Zoötechnisch instituut te Merelbeke 
K.B . van 1 oktober 1968: oprichting van de Faculteit van de Dierge-

neeskunde 
16 november 1968: viering van de oprichting van de faculteit 
1975: start van de eerste bouw op de nieuwe campus te Merelbeke 
1971: start van het hervormde programma voor de studiën in de dierge
neeskunde 
1981: oprichting van het doctoraat in de diergeneeskundige weten

schappen 
25 februari - 2 maart 1984: viering 50 jaar Nederlandstalig Diergenees

kundig Onderwijs aan de R.U.G. 
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EVOLUTIE DER LEERSTOELEN 

DEKANAAT EN ALGEMENE DIENSTEN 

door Prof. Dr. M. Debackere, Dekaan 

Samen met de groei en de evolutie van de leerstoelen tijdens deze 50 
jaar geschiedenis van het Nederlandstalig Onderwijs in de Diergenees
kunde, groeiden ook de administratieve en technische noden aan onze 
instelling. Daar waar aanvankelijk één secretaris volstond voor al het 
administratieve werk aan de toenmalige Veeartsenijschool bracht de 
toename van O.P., W.P. en A.T.P. en niet in het minst van het studen
tenaantal, alsook de steeds maar groter wordende rompslomp van offi
ciële regelementeringen, academische richtlijnen, facultaire beslissin
gen en de boekhouding voor de verschillende ontwikkelende leerstoe
len en diensten mede dat langzamerhand aan de Veeartsenijschool een 
Secretariaat werd uitgebouwd, dat thans functioneert als dekanaat en 
waaraan een viertal administratieve krachten verbonden zijn. Gezien 
het groot gebrek aan administratief personeel in nagenoeg alle leerstoe
len wordt dit dekanaat naast zijn taak als centrale administratieve draai
schij f van de faculteit ook nog belast met heel wat dienstbetoon voor de 
verschillende leerstoelen. 

Ook de verdere uitbouw van de facultaire gebouwen vergde meer en 
meer onderhoudspersoneel voor verwarming en reiniging der gebou
wen . Hiertoe werden aan de faculteit door de centrale technische 
dienst van de Universiteit een tweetal stokers en een achttal personen 
als kuispersoneel en nachtwakers toegewezen. Zoals voor het adminis
tratief personeel staan ook zij onder het toezicht van de dekaan of bij 
derogatie van enkele diensthoofden van laboratoria of klinieken. 
De groei van de klinieken en de aanvoer van patiëntenmateriaal alsook 
het dienstbetoon voor de eigenaars van gehospitaliseerde dieren verg
den een eigen transportdienst binnen de faculteit. Hiertoe beschikt de 
facul teit over twee lastwagens voor veevervoer en twee geleiders waarop 
dag en nacht, op werkdagen en weekends kan beroep gedaan worden 
door de verschillende diensten. Ook een centrale werkplaats waaraan 
drie technische personeelsleden verbonden zijn staat ter beschikking 
van de faculteit voor herstel en aanmaak van apparatuur en andere be
nodigdheden. 
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V.l.n.r.: WAUTERS André, DANNEELS Marcel, SIMOENS Camiel, DE NUTTE 

Georges, DE JAEGER Jean, DE WINTER Emiel, DEBACKERE Michel, GRAVEEL

VINDEVOGEL Rita, NEVE]ANS-VAN LANCKER Christiane, DE KETELE Charles, 

VAN HEEGDE-DE GUSSEM ~laudin e, MAGERMAN Dirk, GELDOF-MEERS

SCHAUT Patricia, RI]CKBOSCH Ronny, DE SMEDT Louis. 

Tenslotte is sedert oktober 1973 de vroegere bibliotheek van de fa
culteit geïntegreerd als leeszaal van de centrale universitaire biblio
theek. Dit betekent dat deze leeszaal dagelijks permanent geopend is 
voor de inzage van de aanwezige boeken en tijdschriften en ook voor de 
studenten die tijdens hun vrije uren wensen hun nota's in te studeren 
of gebruik te maken van handboeken. Zelfs bestaat er de mogelijkheid 
tot aanvraag en uitwisseling van tijdschriften uit alle andere universitai
re bibliotheken van het land. Door de centrale bibliotheek werd hier
toe een bibliothecaris ter beschikking gesteld. 

Personeelsbezetting 
A.T.P. NEVEJANS-VAN LANCKER C., correspondente 

VAN HEEGDE-DE GUSSEM C., correspondente 
GRA VEEL-VINDEVOGEL R., adjunct-correspondente 
DE KETELE C ., bureaubode 
DE NUTTE G., Ie geschoold werkman 
DANNEELS M ., geschoold werkman 
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DE JAEGER J., geschoold werkman 
DE WINTER E. , geschoold werkman 
BOGAERT J., onderhoudswerkman 
DE GROOTE R., onderhoudswerkman 
DE SMET L., onderhoudswerkman-nachtwaker 
MAEYENS R., onderhoudswerkman-nachtwaker 
RI]CKBOSCH R., onderhoudswerkman-nachtwaker 
SIMOENS c., onderhoudswerkman 

GELDOF-MEERSSCHAUT P., telefoniste Technische Dienst 
MAGERMAN D., stoker Technische Dienst 
W AUTERS A. , stoker Technische Dienst 

Vroeger in dienst: 
CNUDDE]., COCQUYT M., COLLOMBIEN E., DE GROOTE 
J., DE ROOVER-NACHTERGAELE A., DE SMET G., DE SMET 
0., DUCHESNE-DE NOBLE D., GELAUDE E., HERBRANT E., 
HILLAERT H., KETELS L., LANNAU E., MESTDAGH L., 
SCHAETSAERT P. , VAN ACKER V., VAN VAERENBERGH L., 
VLAEMINCKJ. 

135 



DIENST VOOR GENEESKUNDE VAN DE KLEINE HUIS
DIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. D. MATTHEEUWS, 
Diensthoofd Leerstoel voor genees
kunde van de kleine huisdieren 

Bij wet van 21 juni 1934 begonnen in oktober 1934 de leergangen 
van het Ie doctoraat in de veeartsenijschool en werd Prof. Dr. A. 

VERSTRAETE benoemd als eerste titularis. De kliniek werd voorlopig on
dergebracht in een oude vleugel van het casinogebouw, die uitgaf op de 
Coupure. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 werden de nieuwe ge
bouwen in gebruik genomen, waar de huidige dienst voor geneeskunde 
van de kleine huisdieren nog steeds ondergebracht is. 

In de aanvangsjaren werden vooral klinische problemen onderzocht 
aan de hand van het aangeboden patiëntenmateriaal, nl. uremie, hypo
physaire cachexie , nutritionele secundaire hyperparathyroïdie en icte
rus. Na de tweede wereldoo'rlog werd meer en meer aandacht besteed 
aan de biochemische aspecten van sommige aandoeningen en werd on
derzoek verricht in verband met alkalische fosfatase, loodvergiftiging, 
urolithiasis en coproporfirinemetabolisme. Mede door de uitbreiding 
van het onderwijzend kader (Prof. Ap. J. VAN D ER STOCK) was het sinds 
de jaren 1960 mogelijk naast het biochemisch onderzoek in verband 
met multiple myeloma, macroglobulinemie, ketonvergiftiging en iso
enzymen ook meer fundamenteel onderzoek te verrichten. De belan
grijkste onderwerpen hierbij hadden betrekking op serumhaptoglobine 
bij de hond en de uitscheiding van bilirubine in de urine. 

In oktober 1969 werd Prof. Dr. A. VERSTAETE toegelaten tot het eme
ritaat en in oktober 1971 opgevolgd door Prof. Dr. D. MATTHEEUWS. 

In de eerste helft van de jaren zeventig werd uitgebreid onderzoek ge
daan met betrekking tot het in vivo metabolisme van glucose bij de 
hond, de mannelijke hormonen bij de hond en de afbraak van hemo
globine in de geïsoleerde hondennier. 

Mede door de kaderuitbreiding van het wetenschappelijk personeel 
kon het bestaande klinisch onderzoek sinds de tweede helft van de ja-
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ren zeventig in verschillende richtingen uitgebreid worden o.a. met be
trekking tot digitalistherapie en thalliumvergiftiging, het radiologisch 
onderzoek van beenderafwijkingen, de diagnose van nierafwijkingen 
en oestrogenenintoxicatie. Sinds het begin van de jaren tachtig wordt 
in de kliniek gestreefd naar een zekere taakverdeling en specialisatie : 
aandoeningen van beenderen en gewrichten (Prof. Dr. D. Mattheeuws, 
Dr. H. van Bree), urogenitale aandoeningen (Prof. Dr. J. De Schepper), 
cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen (Dr. A. De Riek), radio
logie (Dr. H. van Bree), oogaandoeningen (Dr. E. Capiau). 
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O .P. Prof. DI. D. MATTHEEUWS, gewoon hoogleraar 
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KLINIEK VOOR HEELKUNDE VAN DE HUISDIEREN 

Historiek 

door Prof. Or. A. DE MOOR 
Diensthoofd Leerstoel voor heelkunde 

Op 1 oktober 1935 werd Dr. ).H. BOUCKAERT benoemd tot docent 
aan de veeartsenijschool met volgende bevoegdheden: operatieve ge
neeskunde, heelkundige ziektenleer, hoefsmederij en de kliniek der 
grote huisdieren. 

In de beginjaren waren er weinig of geen mogelijkheden tot weten
schappelijk onderzoek wegens de enorme beperking van middelen en 
gebrek aan wetenschappelijk en technisch personeel. Ook het aanbod 
van patiënten was beperkt met weinig variatie in de aandoeningen. Tij
dens de tweede wereldoorlog werd het zelfs moeilijk en was er een spe
ciale vergunning nodig om voedsel aan te kopen voor de gehospitali
seerde patiënten. 
Pas na de tweede wereldoorlog is een aanvang gemaakt met weten
schappelijk onderzoek, dat initieel vooral uitgevoerd werd door Or. w. 
OYAERT die in 1946 tot assistent benoemd werd. Dit onderzoek was 
voornamelijk gericht op de voormagenvertering. 
In de jaren 50 werd ook het bindweefsel metabolisme bestudeerd waar
bij o.a. het effect van diverse farmaka op de heling van pees- en been
weefsel nagegaan werd. 
In 1961 werd de kliniek voor grote huisdieren gesplitst in een kliniek 
voor heelkunde en een kliniek voor inwendige ziekten van de grote 
huisdieren. Deze laatste kliniek werd dan verder uitgebouwd onder lei
ding van Prof. Or. W. OYAERT. 

De laatste 20 jaar was het onderzoek vooral gericht op het grondig uit
diepen en trachten op te lossen van diverse problemen waarmee de kli
nikus regelmatig geconfronteerd wordt. Zo werd voornamelijk door 
Prof. Or. A. DE MOOR - die in 1961 assistent en met ingang van 1 oktober 
1967 tot gewoon hoogleraar benoemd werd in opvolging van Prof. Dr. 
).H. BOUCKAERT die in 196 7 overleed -veel onderzoek gedaan op het ge
bied van de algemene anesthesie bij het paard. 
Hierbij werd onder meer aandacht besteed aan de effecten van anesthe
tica en van de positie van het paard op cardiovasculair en respiratoir ge
bied, aan complicaties van premedikatie, aan het metabolisme van ha
lothane en zijn effect op de leverfunctie, aan indicaties en complicaties 
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van lachgas, aan het op punt stellen van een techniek met injectie van 
berekende hoeveelheden van vloeibaar halothane in een gesloten cir
cuit en aan capnografie als monitoring. Er werd een morfologische en 
functionele studie gemaakt van de retina bij het paard. Met behulp van 
subsidies van het LW.a .N.L. werd spastische parese van het rund gron
dig bestudeerd met behulp van biochemie, histologie, electromyogra
fie, neurochirugie en genetica. 
Dit onderzoek werd ook uitgebreid tot congenitale articulaire rigiditeit 
(peesretractie) bij kalveren. 
Sinds 1970 wordt specifiek radiologisch onderzoek uitgevoerd o.a. over 
diverse been- en gewrichtsaandoeningen, thorax letsels bij het rund, 
luchttendografie bij het paard, mathematische analyse van radiogra
fieën en de mechanische weerstand van het ophangapparaat van vóór
en achterbenen bij het paard. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
Prof. Dr. F. VERSCHOOTEN die in 1974 benoemd werd tot geassocieerd 
docent en in 1980 tot geassocieerd hoogleraar. 
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Gedurende de laatste 20 jaar werd in de kliniek voor heelkunde bijzon
dere aandacht besteed aan tal van heelkundige aandoeningen vooral 
van het sportpaard en het rund en werden steeds meer operatieve in
grepen uitgevoerd bij deze beide diersoorten. 
De laatste 10 jaar schommelt het aantal operaties jaarlijks tussen 1300 
en 1500, een absoluut maximum voor de huidige staf en het A.T.P. 

Wegens de enorme ontwikkeling die diverse heelkundige disciplines 
de laatste jaren genomen hebben is een specialisatie in enkele van deze 
disciplines (anesthesie, orthopedie, radiologie, oftalmologie ... ) abso
luut noodzakelijk gebleken indien men nog wetenschappelijk klinisch 
werk van hoog niveau wil verrichten. 
Waar tot vóór enkele jaren schijnbaar de kans bestond om een staf te 
vormen van enkele medewerkers die effektief zulk een discipline be
heersen, lijkt dit in de huidige omstandigheden niet meer haalbaar. Dit 
impliceert echter dat sommige zaken empirisch in plaats van weten
schappelijk dreigen aangepakt te worden. 
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KLINIEK VOOR INTERNE GENEESKUNDE VAN DE 
GROTE HUISDIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. W. OYAERT 
Diensthoofd Leerstoel voor de interne 
geneeskunde van de grote huisdieren 

Bij K.B. van 4.3.1961 werd door splitsing van de leeropdracht van 
Prof. BOUCKAERT en het oprichten van de kliniek voor inwendige ziek
ten bij de grote huisdieren, Prof. OYAERT als docent benoemd voor de
ze laatste cursus. Met ingang van 1.10.1964 werd hij benoemd tot ge
woon hoogleraar en titularis van de leerstoel voor interne geneeskunde 
van de grote huisdieren. Reeds vóór zijn aanstelling als docent werd on
der impuls van Prof. OYAERT in de kliniek voor grote huisdieren het be
lang van de biochemie onderstreept en werden bij het klinisch onder
zoek verschillende biochemische parameters ingebouwd. Hij was één 
der eerste assistenten aan de Veeartsenijschool die onmiddellijk na de 
tweede wereldoorlog, op aanraden van zijn diensthoofd Prof. BOUC

KAERT, voor een langere termijn een gespecialiseerde opleiding kreeg 
aan een buitenlands laboratorium, namelijk het labo van Prof. QUINN 

bij de Fakulteit van Veeartsenijkunde van Onderstepoort in Zuid-Afri
ka. Ook daar ging zijn aandacht naar de biochemische problemen, 
meer speciaal van de voormagen bij herkauwers en aldus werd hier de 
basis gelegd van zijn aggregaatsproefschrift getiteld: "Studie van de wij
ziging der minerale en stikstofhoudende fractie van het voeder tijdens 
de passage doorheen de voormagen", dat hij in 1955 verdedigde en een 
neerslag was van het interessegebied waardoor hij een internationale re
putatie verwierf, namelijk de studie van de fysiologie en de pathologie 
van de voormagen bij herkauwers. Deze belangstelling als clinicus, 
voor de biochemie en de pathologische beïnvloeding van de biochemi
sche processen bij de verschillende ziektetoestanden bij grote huisdie
ren is dan ook als een doorlopende draad in de ganse uitbouwen evolu
tie van deze leerstoel terug te vinden. 
Dank zij het praktijk gericht zijn van de klinische activiteiten steeg het 
aantal aangevoerde patiënten regelmatig, zodat spoedig voldoende 
klinisch materiaal aanwezig was om in de praktische opleiding van de 
doctoraatsstudenten te voorzien. Ten behoeve van de kliniek en tevens 
van de onderzoekingsprojecten die werden aangegaan, werd een bio
chemisch laboratorium opgericht onder leiding van Dr. C VAN DEN 
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HENDE. Deze laatste promoveerde tot doctor in de scheikunde met het 
proefschrift: "Aminozuur afbraak door pensbacteriën" , gemaakt onder 
de leiding van Prof. OYAERT. Het onderzoek over de rundervoormagen 
werd voortgezet en D . QUAGHEBEUR promoveerde eveneens als doctor 
in de scheikunde met het werk: "Invloed van chloraalhydraat en andere 
gehalogeneerde verbindingen op het metabolisme van pensbacteriën". 
Ook op het fysiologisch aspect van de interne geneeskunde bij grote 
huisdieren werd bij het klinisch onderzoek de aandacht gevestigd. Er 
werd een lokaal ingericht waar het cardio-pulmonair stelsel meer in de 
diepte kon onderzocht worden. Verschillende methoden om de long
functie te onderzoeken werden op punt gesteld, weer ten dienste van 
het verder aangroeiend cliënteel. 
Onder het promotorschap van Prof. OYAERT behaalde Or. E. MUYLLE 

de titel van geaggregeerde van het hoger onderwijs met het werk: " Ex
perimenteel onderzoek naar het verloop van de depolarisatiegolf in het 
hart van het paard: de genesis van het electrocardiografisch P en QRS 
complex". 
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Ondertussen werd een nieuw onderzoekingsproject aangegaan han
delend over het spiermetabolisme in verband met het stress syndroom 
bij varkens. Dit project werd afgesloten met het in praktijk brengen van 
de zogenaamde "halothaantest", gebruikt om stress-vrije bloedlijnen 
op te sporen en in te zetten voor de kweek. 
Bij runderen werd eveneens een nieuw programma ter studie aangeno
men nl. "Onderzoek naar de etiologie en de pathogenese van lebmaag
dilatatie bij het rund". Deze studie is op dit ogenblik steeds lopend sa
men met een nieuw project bij de varkens: "Onderzoek en eventuele 
preven tie van slingerziekte" . 

Wegens de moeilijkheden om vast benoemd te kunnen worden ver
lieten verschillende waardevolle medewerkers de dienst en dienden tel
kens nieuwe assistenten te worden ingezet. 

Toch werd de klinische dienstverlening toch verder ontwikkeld en 
mag men tegenwoordig werkelijk van een intensieve verzorgingsunit 
spreken. De dienst werd immers dermate uitgebouwd, dat praktisch al
le onderzoekingen in situ kunnen gedaan worden, zodat er zo weinig 
mogelijk een beroep moet gedaan worden op andere diensten. Zo werd 
o.a. een afdeling bacteriologie opgericht die kan instaan voor het routi
ne onderzoek. Een apparaat staat ter beschikking om het zuur-base 
evenwicht van de patiënten op de voet te volgen. 
Een fundamentele noodzakelijkheid om deze unit te laten draaien is de 
avond- en nachtdienst die zeer nauwkeurig wordt verzorgd, vermits dit 
een essentieel onderdeel is om het cliënteel te dienen. Hiertoe werd 
trouwens ook, en dit samen met de andere klinieken voor grote huisdie
ren gezorgd voor een vervoerdienst die de dieren snel kan afhalen en te
rugbrengen. 

Het hoofddoel van de dienst blijft immers het steeds groeiend aantal 
studenten een zo breed mogelijke waaier van patiëntenmateriaal te 
kunnen aanbieden. De praktische regeling in de kliniek is er trouwens 
op gericht de studenten zo nauw mogelijk in gans het kliniekgebeuren 
te betrekken. Elke laatstejaarsstudent is met zijn groep verantwoorde
lijk voor een aantal gehospitaliseerde dieren die hij zowel klinisch, bac
teriologisch en biochemisch dient te volgen gedurende zijn dienst
week. Voor de nieuw aangevoerde dieren krijgt de student de tijd een 
volledig kliniekfiche over dit dier in te vullen waarna hem de kans ge
boden wordt er met een staflid verder op in te gaan en de diagnose en de 
behandeling te bespreken. 
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DIENST VOOR VOORTPLANTING EN VERLOSKUNDE 
BI] DIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. M. V ANDEPLASSCHE 
Diensthoofd Leerstoel voor voortplanting en 
verloskunde van de huisdieren 

Aanvankelijk omvatte deze leeropdracht de "Verloskunde en Voort
planting bij Grote Huisdieren, de Gerechtelijke Diergeneeskunde en 
Handelswetgeving, de Toxicologie en de Buitenpraktijk". Prof. Dr. G. 

VANDEVELDE was diensthoofd van 1935 tot aan zijn dood op 29 
maart 1941. Tijdens die periode oefende hij verder ook zijn praktijk in 
Nazareth en omstreken uit en nam geregeld laatstejaarsstudenten me
de. Eigenlijk is daaruit voor een deel de latere buitenpraktijk gegroeid, 
maar dan in een halve cirkel ten westen van Gent. Prof. V ANDEVELDE 

had een zeer grote belangstelling voor nieuwe verlossingsmethoden 
o.a. met het buizenfoetotoom en ook voor de opkomende kunstmatige 
inseminatie bij rund en paard waarvan nog een historisch belangrijke 
verzameling van instrumentarium is bewaard gebleven. 

Na het afsterven van Prof. VANDEVELDE werd Prof. Dr. M. VANDE

PLASSCHE met ingang van het academisch jaar 1941 tot titularis van de
ze leeropdracht benoemd. In 1948 werd de Toxicologie overgeheveld 
in de leeropdracht. Physiologie en Pharmacologie ; in 1962 gingen de 
Buitenpraktijk, de Gerechtelijke Diergeneeskunde eo 
Handelswetgeving over naar de nieuw opgerichte leeropdracht van 
"Ambulatorische Kliniek, Gezondheidspolitie en Plichtenleer, Ge
rechtelijke Diergeneeskunde, Handelswetgeving en Beroepswetge
ving". 

Van bij de aanvang werd getracht om, uitgaande van praktijkproble
men tot een beter begrip van de pathogenese te komen en zo tot een 
verantwoorde en doeltreffende behandeling. 
Op het terrein van de verloskunde bij grote huisdieren werden volgen
de afwijkingen onderzocht: het niet loskomen van de cervix, partusin
ductie, torsio uteri, hydrops van de vruchtvliezen, sectio caesarea, re
tentio secundinarum, tweelingdracht, mastitis. 
Als stoornissen in de voortplanting werden bij het rund venerische in
fecties (Trichomonas fetus, Campylobacter fetus, Bovine Herpes Vi-
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rusinfectie) onderzoch alsook de invloed van enterovirussen op de 
spermatogenes, embryonale sterfte en sterilitas sine materia. 
Bij het varken ging speciale aandacht naar bedrijfssteriliteit, mastitis
metritis-agalactia syndroom, vruchtbaarheid en K.L bij varkens, cy
steuze ovaria, brucella suis infectie, anaphrodisie. 
Bij het paard werden vooral ejaculatiestoornissen en lange bronst on
derzocht. 
Gaandeweg werden nieuwe laboratoriumtechnieken in ruimere mate 
aangewend voor bet aanvullen van de klinische diagnose en voor meer 
diepgaand wetenschappelijk navorsingswerk: de cytogenetica voor 
chromosomale afwijkingen, radio-immunoassay voor onderzoekingen 
over de endocrinologie van de voortplanting (geslachtssteroïden, gona
dotropines, prostaglandines), immunofluorescentie voor Campyl. fe
tus infectie en verder nog intersexualiteit, embryotransplantatie, pre
ventie van abortus, partusinductie, uterusmotoriek, puerperale metritis 
en phagocytose in uterien exsudaat en in bloed. 
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Uitgebreid navorsingswerk bij rund en varken werd mogelijk ge
maakt door ruime subsidies vanwege het LW.O.N.L. van 1952 onon
derbroken tot op heden. 

Om wetenschappelijke inteelt te vermijden werd levend contact on
derhouden met het buitenland door bijhouden van de literatuur ook in 
basisvakwetenschappen, door actieve deelname aan de internationale 
wetenschappelijke congressen, door verblijven van buitenlandse gas
ten aan de leerstoel, door aanvaarden van opdrachten als gastprofessor 
en het geven van gastcolleges in talrijke landen, en door medewerken, 
langs F.A.O. -U.N.D.P. en A.B.O.S. om, aan projecten voor ontwikke
lingssamenwerking. 
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A.T.P. R.U.G. VERBEKE R., Ie technicus Al 
LOOTENS 1., technicus 
DOSSCHE J., adjunct-technicus A2 

I.W.O.N.L. 

DE TOLLENAERE M., adjunct-technicus 
VAN EECKHOUTE G., laboratoriumbediende 

VEREECKE D., industrieel ingenieur 
DOSSCHE L., Ie technicus Al 
GELDHOF A., Ie technicus Al 
TOLPE-NEYT M., technicus 
V ANHALME A., technicus 
VERBEKE-CUELENAERE M., technicus 
DOBBELAERE G., laboratoriumbediende 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. G. VANDEVELDE 

Dr. E. BRONE, Dr. G. CREEMERS, Dr. M. DEBACKERE, 
Dr. D. DHONDT, Dr. G. GOETHALS, Dr. J. HERMAN, 
Dr. A. HUYSMAN, Dr. F. PAREDIS, Dr. G. PEETERS, Dr. 
N. SCHELLENS, Dr. G. SNOECK, Dr. E. STEYAERT, Dr. 
E. VAN NIEUWENHUYSE, Dr. A. VEREERTBRUG
GHEN 
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DEBONDT c., DOSOGNE J., GEEROMS E., GHYS E. 
GOEMINNE P., LEENESONNE N., MONSIEUR G., 
MOUTON E., MUSSCHE c., REMUE A., REUNES G., 
ROELANDT L., VAN CAENEGHEM A., VAN HYFTE A., 
VERMEIREN G., VERZELE H. 
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AMBULATORISCHE KLINIEK EN GERECHTELIJKE 
DIERGENEESKUNDE 

Historiek 

door Prof. Dr. F. PAREDIS 
Diensthoofd Leerstoel voor gerechte
lijke en ambulatorische diergenees
kunde 

De eerste en huidige titularis is Prof. Dr. F. PAREDIS. De leeropdracht 
bestaat uit kliniekoefeningen (buitenpraktijk) en de cursus Gerechtelij
ke Diergeneeskunde, handels- en beroepswetgeving, waarvan Prof. 
VANDEPLASSCHE op zijn verzoek in 1962 ontlast werd, en Gezond
heidspolitie en Plichtenleer sinds het emeritaat van Prof. GEURDEN. Na 
het overlijden van Prof. ]. MARTIN wordt - buiten leerstoel - ook Ge
zondheids- en Ziekteleer van de Huisdieren gedoceerd in de Faculteit 
van de Landbouwwetenschappen. 

Naast de verplichte buitenpraktijk die het jaar door, 5 V2 dagen per 
week, gevolgd wordt, kunnen de laatstejaars opteren voor curatieve 
praktijk (buiten de gewone diensturen) of sinds 1973 voor diergenees
kundige begeleiding op rundvee- of varkens bedrijven. 

In 1974 (samenvallend met een eerste top van 93 laatstejaars) be
droeg het aantal gevallen in de buitenpraktijk het viervoud van dit in 
1962 (toen er 25 studenten waren) daalde dan weer om in 1983 op
nieuw op het peil van 1970 te vallen alhoewel het aantal laatstejaars nu 
122 bereikt. De uitgangspositie van het aantal gevallen per student 
wordt nog steeds overtroffen. Sinds de jaren zeventig wordt meestal te
gelijkertijd uitgereden met twee ploegen van thans 4 (vroeger 2 of 3) 
studenten. 

Het rund heeft voortdurend 70-80 % van de ziektegevallen geleverd 
met als zwaartepunten kreupelheid, dystocie, digestieve, puerperale, 
vruchtbaarheids-, uier-, en ademhalingsafWijkingen, slechts op afstand 
gevolgd door metabole storingen en andere infecties op orgaansyste
men. 
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V.l.n.r.: LENAERTS Nadine, NAESSENS Marc, VERDONCK Marc, LAURIER Lia

nel, TOP Walter, MATTHEEUWS Marc, VAN RANST Bonifacius, VANDAELE

ALBERS Jacqueline, PAREDIS Fer~inand . 

Alhoewel een aantal van deze problemen vatbaar zijn voor preven
tieve maatregelen was de belangstelling voor zulk programma slechts 
van tijdelijke aard. 

Het aantal bezoeken aan zieke varkens ging spoedig dit bij paarden 
overtreffen en nam rond 1970 bijna 20 % van het totaal in, waar het 
thans nog 10 % bedraagt. Ook hier kwam een systematisch preventie
programma nauwelijks van de grond. 

Gevallen bij schapen namen in de tweede helft van de beschouwde 
periode toe maar bleven toch beneden 10 %, zoals ook de paarden. 

Vermoedelijk vinden grote huisdieren practici in deze evolutie be
kende tendensen terug, ze werd echter nog beïnvloed door het stijgend 
aantal studenten. 

Sinds 1964 wordt de titularis Prof. Dr.F. PAREDIS bijgestaan door Dr. 

W. TOP, Dr. M. VERDONCK (1966), Dr. L. LAURIER (1973), Dr. M. SCHE

PENS (1978) en vanaf 1981 door Dr. B. VAN RANST. Verscheidene jonge 
assistenten werkten enkele jaren mee. 
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Het onderzoek richtte zich vooral op de problemen die op de bedrij
ven konden bestudeerd worden en daar meest voorkomen. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. F. PAREDIS, gewoon hoogleraar 

W.P. 

A.LP. 

Dr. W. TOP, werkleider 
Dr. M. VERDONCK, werkleider 
Dr. B. VAN RANST, assistent 
Dr. L. LAURIER, wetenschappelijk medewerker 

LENAERTS N., hoofdtechnicus Al 
MATTHEEUWS M., hoofdtechnicus Al 
NAESSENS M., technicus 
VANDAELE-ALBERS ]., adjunct-technicus 

Vroeger in dienst: 
Dr.]. DEBRAECKELEER, Dr. D. DECLERCC~.1 Dr. B. DE
CUENINCK, Dr. H, DE KEYSER, Dr. G. GERMONPRE, 
Dr.]. NUYTTEN, Dr. M. SCHEPENS, Dr. N. SIMPELAE
RE, Dr. E. WECHSUNG, Dr.]. WULLEPIT 

DEFOORT-DESPIEGELAERE L. 
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LABORATORIUM VOOR ANATOMIE VAN DE HUIS
DIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. N. DE VOS 
Diensthoofd Leerstoel voor Anatomie 
van de huisdieren 

Als basisvak in de kandidaturen in de veeartsenijkunde werd het vak 
systematische en vergelijkende anatomie van de huisdieren het eerst 
onderwezen bij het oprichten van de veeartsenijschool. De dienst werd 
aanvankelijk ondergebracht in een poort van het Instituut Heymans. 
Kort daarop werd de dienst overgebracht in de lokalen van de stads
school in de Guinardstraat 19 te Gent. 

De Nederlander Dr. J. DE REGT uit Utrecht werd op 5 oktober 1933 
belast met het onderwijs in de anatomie van de huisdieren. Hij promo
veerde te Utrecht tot doctor i.n de veeartsenijkunde met een studie over 
de intersexualiteit bij de hui~dieren. Zijn wetenschappelijke interesse 
ging naar de teratologie en vooral naar de intersexualiteit. Hij werd ge
woon hoogleraar benoemd vanaf 1937. 

Het eerste doctoraat in de veeartsenijkunde (opgericht bij wet van 
21.6.1934) werd ondergebracht in de St.]ansvest. Prof. DE REGT doceer
de er de topografische anatomie. 

In 1938 werd het laboratorium voor anatomie ondergebracht in een 
nieuw gebouw op het Casinoplein. 

Prof. Dr. J. DE REGT werd toegelaten tot het emeritaat in oktober 
1963. De wetenschappelijke interesse van zijn opvolger Prof. Dr. N . DE 

VOS (van 1964 tot heden) betrof vooral de internationale Latijnse no
menclatuur in de angiologie bij de huisdieren. Hij werd hierbij ten zeer
ste geholpen door Dr. P. SIMOENS (e.a. assistent) . Prof. Dr. N. DE VOS 

heeft geijverd voor het oprichten van een morfologisch instituut. Een 
eerste stap in deze richting was het toevoegen van de cursus de histolo
gie van de huisdieren bij de leeropdracht voor anatomie. Dit werd mo
gelijk gemaakt dank zij de medewerking van Prof. DL M. SEBRUYNS (Fa
culteit Geneeskunde), die het onderwijs in de bijzondere histologie in 
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V.l.n.r. : SIMOENS Paul, LAUWERS Henri, DE VOS Nestor, VAN THUYNE Mauri

tius, DE GH,~T Jean-Piene, VAN HOECKE-STANDAERT T iliane, WARAVENS

MAERCHAND Francine, COPPIETERS Albert, VERSTUYFT-BRACKE Diane. 

suppleantie afstond aan Prof. Dr. H. LAUWERS (geassocieerd docent bij 
de leerstoel voor anatomie van de huisdieren). Op 16.7.1973 werd de 
bijzondere histologie toegevoegd aan de leerstoel. In 1978 werd 
eveneens de algemene histologie bij de leerstoel gevoegd. Prof. Dr. H. 

LAUWERS (1968 tot heden) werd gelast met het onderwijs in de histolo
gie bij de faculteit van de diergeneeskunde. Prof. LAUWERS verricht 
morfologisch en histochemisch onderzoek op de voormagen bij de 
herkauwers. Samen met DL SIMOENS wordt de invloed van anabool-ac
tieve hormonen op het geslachtsapparaat bij varkens en kalveren bestu
deerd. Deze histologische technieken vinden toepassing bij het opspo
ren van het hormonengebruik in de vetmesterij. 

Enkele andere navorsingen werden door de wetenschappelijke staf 
van de leerstoel uitgewerkt en gepubliceerd. (Innervatie van het ge
slachtsstelsel ; overgangswervels bij de geit; bloedvaten van het oog; 
innervatie van de hoorn bij het rund; bloedvaten van de boekmaag bij 
het rund). 
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Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. N. DE VOS, gewoon hoogleraar 

Prof. Dr. H. LAUWERS, geassocieerd docent 

W.P. 

A.T.P. 

Dr. P. SIMOENS, eerstaanwezend assistent 
Dr. J. DE GEEST, assistent 

W ALRAEVENS-MAERCHAND F., hoof technicus Al 
VERSTUYFT-BRACKE D., hoofdtechnicus A2 
VAN HOECKE-STANDAERT L., Ie technicus Al 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. J. DE REGT 

Lic. M. ENGELEN-VERTROOST, Dr. A. VAN WASSEN
HOVE 

REMUE A., TENSY D., VAN ACKER E., VAN HAU
W AERT R., VAN THUYNE M. 
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LABORATORIUM VOOR PATHOLOGIE VAN DE HUIS
DIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. J. HOORENS 
Diensthoofd Leerstoel voor pathologi
sche anatomie van de huisdieren 

Bij K.B. van 24 september 1934 werd Dr. J. THOONEN benoemd voor 
de cursussen pathologische ontleedkunde en algemene ziektenleer. Als 
assistent aan het laboratorium voor diagnose en opzoekingen (Prof. Dr. 
WILLEMS) - toendertijd nog gehuisvest in de gebouwen van de veeartse
nijschool te Kuregem - had hij een degelijke en praktische anatomo-pa
thologische vorming achter de rug. Daarbij had hij recent vóór zijn be
noeming een studieverblijf doorgemaakt bij de bekende Utrechtse fy
sioloog Prof. Dr. NOYONS. Bijna twintig jaar is hij alleen verantwoorde
lijk geweest voor de leeropdracht. De algemene ziektenleer die hij do
ceerde was fysio-pathologisch gericht en stoelde vooral op gegevens be
kend bij de mens en de proefdieren. Voor de anatomo-pathologie heeft 
hij zich vooral geïnspireerd aan de Duitse school die tot aan de jaren 50 
toonaangevend was. 
Van het begin af heeft hij zich tot eerste doel gesteld: een didactisch 
verantwoord onderwijs te verstrekken aan de hand van diamateriaal en 
vooral aan de hand van geconserveerde en verse autopsiestukken. Hij 
verzamelde aldus een unieke collectie pathologische stukken in een 
aangepast museum. Het ter beschikking hebben van vers materiaal ging 
samen met de dienstverlenende taak van het laboratorium voor dierlij
ke pathologie. Daarom werden kosteloos voor de andere diensten en de 
dierenartsen secties en histopathologisch onderzoek verricht. In het 
begin was dit zeer modest: in 1935 bv.: 26 histo-pathologische onder
zoeken en in latere jaren een 200 tal per jaar. De autopsie-oefeningen 
voor de student waren ook beperkt tot twee namiddagen tot na de oor
log. 

Het wetenschappelijk onderzoek tot de jaren 50 is uiteraard beperkt 
gebleven tot de actuele problemen. 
Toch werden een aantal problemen onderzocht, dikwijls in samenwer
king met andere leerstoelen, over de infectieuze pathologie, tumorpa
thologie, congenitale pathologie en over stofwisselingsstoornissen 
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V.l.n.r.: MAENHOUT Daniël, MIRY Cara, THOONEN Hendrik, H OORENS Jo

seph, COUSSEMENT Walter, DUCATELLE Richard, VLERICK Johan, CARPEN

TIER Martine, GHEYLE Marcel, WOLLAERT Raf, KI NT Jozef, LOGGH EJea n-Pierre, 

MEKEIRLE Firmin, DE GROOT' Paul, VERDONCK Noël, PUTTEVILS Christian, 

(eerste mededeling in de wereldliteratuur over hypophysaire cachexie 
bij de hond). 
Vanaf de jaren vijftig konden onderwijs en onderzoek veel uitgebreider 
aangevat worden door aanwervingsmoge1ijkheid van wetenschappe
lijk- en technisch personeel en door meer kredietmogelijkheden vooral 
met de hulp van het LW.O.N.L. 
In de naoorlogse periode was de varkensfokkerij in de Vlaamse provin
cies in volle evolutie. Diagnostisch en wetenschappelijk onderzoek wa
ren een noodzaak voor de diergeneeskundige begeleiding van deze eco
nomisch belangrijke tak. In 1953 werd Or. J . HOORENS assistent be
noemd en kon er met LW.O.N.L.-personeel en -uitrusting gestart wor
den met onderzoek over varkenspathologie. Zo werd de laatste 25 jaar 
onderzoek verricht over biggen-anemie, darmpathologie en virale en
cephalitiden bij het varken. Wat het tweede onderwerp betreft werd on
derzoek gedaan over regionale enteritis en intestinale adenomatose, co
Jibacillose en virale enteritiden (coronalike- en adenavirus infectie). 
Wat de virale encephalitis betreft werd een studie gemaakt over vam i
ting en wasting disease. Door electonenmicroscopisch onderzoek en 
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moderne technieken van histochemie en immuno-histochemie werd 
de cytopathologie en virusmorphogenese van een aantal coronavirus
sen en een adenovirus bestudeerd. 
Het diagnostisch werk, zowel sectiediagnoses als histo-pathologische 
diagnoses namen grote uitbreiding: bv. in de jaren 70 werden per jaar 
gemiddeld 1700 secties uitgevoerd en gemiddeld 5000 histo-pathologi
sche preparaten gelezen. Waar in de jaren 60 213 van de autopsies var
kens betroffen, is dit in de jaren nadien gaan dalen en is de verhouding 
in 1980 ongeveer een derde voor elk der drie groepen: kleine huisdie
ren, grote huisdieren en varkens. 

Op 1.10.1966 ging Prof. Or. J . THO ONEN op emeritaat en werd opge
volgd door geassocieerd hoogleraar Prof. Or. J. HOORENS met ingang 
van 1.6.1976. 

Uit de gedane navorsingen groeiden 2 aggregaatsproefschriften en 1 
doctoraal proefschrift. 

Personeelsbezetting 
O .P. Prof. Dr. J. HOORENS , gewoon hoogleraar 

W.P. R.U.G. Dr. H. THOONEN, werkleider 
Dr. R. DUCATELLE, assistent 
DL D. MAENHOUT, assistent 

LW.O.N.L. Dr. W. COUSSEMENT, assistent 
Dr. C. MIRY, assistente (bursaal) 

A.T.P. R.U.G. GHEYLE M .. I e hoofdtechnicus A2 
WOLLAERT R., Ie hoofdtechnicus A2 
LOGGHE J .P., I e technicus Al 
KINT J., Ie technicus 
MEKEIRLE F. , Ie technicus 
VERDONCK N ., adjunct-technicus 

LW.O .N.L. DE GROOT P. , industrieel ingenieur 
CARPENTIER M., Ie technicus 
PUTTEVILS c., technicus 
VLERICK J., laboratorium bediende 

159 



Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. J. THOONEN 

Lic. 1. BAEYENS, DL G. CLOET, DL W. DE MEURICHY, 
Dr. J. DERIJCKE, DL J. DE SLOOVERE, DL C. HUYGE
LEN , DL C. MEYVISCH, DI. G. ROSIERS, DL J. VAN
DENBERGHE, DL G. WOLF 

CARION R., COVEMAECKER J., DE JAEGER A., DE 
TOLLENAERE G., D'HERTOGE J., DIERICKX c., LEM
MENS M., PLEHIER P., THOONEN-VAN BUYTEN A., 
WOLLAERT R. 

. 
t 

160 

KLINIEK VOOR PLUIMVEE, LABORATORIUM VOOR 
BACTERIOLOGIE EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN 

Historiek 

door Prof. Dr. A. DEVOS 
Diensthoofd Leerstoel voor pluimvee
pathologie, microbiologie, besmette
lijke ziekten 

De eerste aanloop tot hetgeen later de leerstoel Pluimveepathologie, 
Bacteriologie en Besmettelijke Ziekten zou worden, werd genomen 
met de benoeming in 1934 van Dr. L. GEURDEN tot docent aan de pas 
opgerichte Veeartsenijschool. Hij doceerde er bacteriologie, hygiëne, 
infectieziekten, parasitaire ziekten, gezondheidspolitie, tropische ziek
ten, deontologie en Franse terminologie. 
Het onderwijs startte in de Ketelvest, kreeg zijn verder verloop in de 
Guinardstraat om uiteindelijk te belanden in de "Provinciale Hogere 
Arbeidsschool" die paalde aan het oude Casinogebouw . 

Vanafhet begin echter ontwikkelde de dienst zich tot een soort twee
eenheid waar in het dagelijkse werk vrijwel uitsluitend bacteriologie en 
pluimvee- en pelsdierpathologie aan bod kwamen. 

De Pluimveekliniek- en autopsie dienst ontstond in 1935, officieel 
bekrachtigd door de aanstelling van Prof. Dr. L. GEURDEN als directeur 
in oktober 1936. Het begon erg bescheiden met 24 dieren onderzocht 
in 1935 tot ruim 500 in 1939. Uit de nauwkeurig bijgehouden statistie
ken leren we dat er in de vooroorlogse periode in totaal 53 duiven geau
topsieerd werden. Tijdens de oorlogsjaren zag men een spectaculaire 
stijging van het aantal onderzochte konijnen. Men kon het toen mee
maken dat van de 10 eigenaars van dieren die zich aanboden op een 
kliniekdag er 9 waren voor problemen in verband met konijnen. Na de 
oorlog kwam er een explosieve ontwikkeling van de nutpluimveehou
derij. Vanafhalverwege de jaren vijftig tot medio de jaren zeventig wer
den jaarlijks 3000 tot 5000 kippen of kuikens onderzocht in de lijk
schouwingsdienst. Nadien werd routine-onderzoek van nutpluimvee 
voor het grootste gedeelte overgenomen door de pluimvee-afdelingen 
van de Provinciale laboratoria voor dierenziektenbestrijding. Bij het 
begin van de jaren tachtig ging in het dagelijkse onderzoek de aandacht 
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V. l.n. r. : SPANOGHE Leo, BYNENS Betty, VAN DE KERCKHOVE Arlette, DRIES

SENS-VAN LANCKER Monica, DEVOS Albert, BILLIET-VAN LEEUWE Germaine, 

DE RI]CKE Luc, VIAENE Norber~, DEVRIESE Luc, SERRAES Lucien, VERHEECKE 

Gaston, OKERMAN Godelieve, MOYAERT Germain, SOENEN-LAGROU Mia. 

vooral naar gezelschapsdieren zoals duiven en siervogels, allerhande 
pelsdieren waaronder vooral konijnen, en vooralsnog sporadisch, ook 
VIssen. 
Hiermee volgde de "Pluimveekliniek", die nu in feite een minder ge
schikte naam draagt, een evolutie die zich ook in de diergeneeskundige 
praktijk voordeed . De geschiedenis van deze activiteiten kan men te · 
rugvinden in twee artikels die verschenen in het "Land en Tuinbouw
jaarboek" jaargang 1957-1958 en 1958-1959 en in het Vlaams Dierge
neeskundig Tijdschrift jg. 33 (1964). Vanaf 1965 verschijnt jaarlijks een 
activiteitsrapport in het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 

Het onderzoek i.v.m. pluimveeziekten werd intensief aangepakt 
rond 1950 toen een eerste en zware pseudovogelpestepidemie onze 
streken teisterde en vanaf 1965 toen de inmiddels opgerichte leerstoel 
onder leiding van Prof. Dr. A. DEVOS. De aandacht ging vooral uit naar 
pseudovogelpest, C .R.D. met colisepticaemie en mycoplasmose en hy
giëne in broeierijen en bedrijven. 
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In de periode 1974-1983 werd met I.W.O.N.L.-steun onderzoek ver
richt i.v.m. pasteurellose en spijsverteringsstoornissen bij konijnen en 
vaccinatieproblematiek bij nutpluimvee. Het onderzoek bij duiven 
concentreerde zich vooral op salmonellose. 

H et bacteriologische onderzoekswerk was in de eerste dertig jaren erg 
gevarieerd. Het allereerste bacteriologische artikel dat van de hand van 
Prof. GEURDEN verscheen in het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 
droeg, niet geheel onverwacht, de titel "Het Brucella Vraagstuk". Later 
kwamen streptococcen van rund en hond, salmonellosen, botulisme, 
listeriose en E. coli en Klebsiella infecties in de belangstelling. De myco
bacteriën werden in de jaren vijftig en zestig onderzocht. Vanaf 1970 
concentreerde het onderzoek zich rond diverse staphylococcen-soor
ten en antibiotica-gevoeligheidsvraagstukken. Bij het begin van de ja
ren tachtig werd een aanvang gemaakt met de studie van interacties tus
sen darmflora en antibiotica. 

De bacteriologische en mycologische routine-diagnostiek werd lan
ge tijd stiefmoederlijk behandeld. Deze toestand veranderde geleidelijk 
in gunstige richting vanaf ongeveer 1975. 

Onder leiding van Prof. GEURDEN werden talrijke activiteiten ont
wikkeld die betrekking hadden op de toenmalige Belgische kolonie. 
Sinds 1968 is de leerstoel vrijwel continu actief geweest in ontwikke
lingsprojecten in Ruanda, Indonesië en Marokko. 

In 1968 werd met de indiensttreding van Dr. M. PENSAERT een volko
men nieuwe en afgescheiden verlopende virologische ontwikkeling ge
start waarvan de geschiedenis elders beschreven wordt. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. A. DEVOS, gewoon hoogleraar 

Prof. Dr. L. SPANOGHE, geassocieerd docent 

W .P. R.U.G. Dr. N. VIAENE, werkleider 
DL L. DEVRlESE, werkleider 

l.W.O.N.L. Dr. B. BYNENS, assistente 
Dr. G. OKERMAN, assistente 

A.T.P. R.U.G. DE RI]CKE L. , le hoofdtechnicus A2 
VAN SINAY W., I e hoofdtechnicus A2 
BILLIET-VAN LEEUWE G., Ie technicus Al 
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LW.O.N.L. 

VANDEKERCKHOVE A., Ie technicus Al 
MOYAERT G., adjunct-technicus 
SERRAES L., adjunct-technicus 
VERHEECKE G., adjunct-technicus 

DRIESSENS-V AN LANCKER M., onderhoudswerkvrouw 
Technische Dienst 

DE BRAKELEER-VANDEWOUDE L., Ie technicus 
SOENEN-LAGROU M., Ie technicus 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. L. GEURDEN 

Dr. A. CRAENEN, Dr. N. DE VOS, Dr.]. GEERAERTS, Dr. 
R. GRAULICH, Dr.]. MORTELMANS, Dr. M. STAELENS, 
Dr. R.M. STEENHAUT-DE BRUYCKER, DL D. THIEN
PONDT, Dr. L. VAN DAMME, Dr. F. VANDEMAELE, Ap. 
M. VAN DEN WIJNGAERT, Dr.]. VAN IMPE, Dr. A.E.R. 
WILLEMS 

BARTHOLOMEUS C., DUTHOI R., IMPENS G., PIES
SENS E. 

LABORATORIUM VOOR VIROLOGIE 

Historiek 

door Prof. Dr. M. PENSAERT, 
Diensthoofd 

Va~a! 1968 is het Laboratorium voor Virologie van start gegaan on
der leldmgvan Dr. M. PENSAERT. In het begin was het gehuisvest in een 
paar klein~.loka.len van de dienst Pluimveepathologie, Bacteriologie en 
BesmettellJke Zlekten (Du.: Prof. Dr. A. DEVOS), waartoe het nu nog be
hoort. Dank zij ruime fondsen toegekend door het LW.a.N.L. vanaf 
1969 en na de huisvesting in ruimere lokalen, die vrijgekomen waren na 
de verhuis van de diensten Diervoedingsleer en Zoötechnie naar Me
relbeke, heeft het Laboratorium voor Virologie zich gestadig verder 
ontwikkeld tot de huidige omvang. 
Met deze I.w.o.N.L.-fondsen werd intensief onderzoek uitgevoerd over 
virale ziekten van het varken. Sinds het ontstaan van het Laboratorium 
voor Virologie werden aldus bepaalde toegepaste facetten van trans
missible gastro-enteritis, Smedi enterovirussen, porciene rotavirussen 
en het porcine epidemie diarrhea virus onderzocht. In een ander 
project werd uitgebreid onderzoek uitgevoerd aangaande Vomiting 
and Wasting disease virus, het virus van Aujeszky en varkensinfluenza. 
Andere onderwerpen die op minder intensieve wijze werden bestu
deerd zijn o.m.: kanariepokken, rhinopneumonie bij het paard, infec
tieuze boviene rhinotracheïtis bij het rund. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. M. PENSAERT, geassocieerd hoogleraar 

W .P. R.U.G. Dr. F. HAESEBROUCK, assistent 

LW.O.N.L. Dr. P. CALLEBAUT, assistent 
Dr. P. DEBOUCK, assistent 
Dr. L. MAES, assistent 

A.T.P. R.U.G. KEIRSEBILCK D., technicus 

LW.O.N.L. NAERT-VANMAERCKE c., Ie technicus 
VANHOUCKE-DE MEDTS A., Ie technicus 
BEKAERT-VORMEZEELE L., correspondente 
VAN DER BEKEN A., laboratorium bediende 
VERZEE-BAUWENS A. , laboratoriumbediende 
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V.Ln.r. : DEBOUCK Patriek, PENSAERT Maurice, VAN DER BEKEN Antoon, KEIR

SEBILCK Daniël, VANH O UCKE-DE MEDTS Anne, FRYLING -TER HOEVEN Bea, 

NAERT-VANMAERCKE Chantal, VERZEE-BAUWENS Anto inette, DE NEEF Clau

dine, MAES Louis, HAESEBROudK Freddy, CALLEBAUT PauL 

Vroeger in dienst: 
Dr. K. ANDRIES, Dr. W. DE MEURICHY, Lic. R. DE 
WAELE, Dr. R. MAES, Lic. E. VAN DAMME, Dr.]. VAN
DEPUTTE 

BILLIET -VAN LEEUWE G., DE NEEF c., DE VISSCHERE 
B., EVERAERT H., FOUQUART M., FRYLING-TER HOE
VEN B., PEENEA.M., VERBIST-LATEIRE F., VERVINKT
MONSIEUR G., VERZEE F., WOLFS L. 
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LABORATORIUM VOOR PARASITOLOGIE EN 
PARASITAIRE ZIEKTEN 

Historiek 

door Prof. Dr. J. VERCRUYSSE, 
Diensthoofd 

Prof. Dr. A. DE WAELE werd in 1934 de eerste titularis van de leerop
dracht voor Parasitologie en Parasitaire Ziekten. Zijn wetenschappelijk 
onderzoek was verstrengeld met zijn onderricht in de Faculteit der We
tenschappen (Zoölogie). Het betrof hoofdzakelijk: het mechanisme 
van de migratie en de specificiteit bij zekere Cestoden, verder ook de se
cundaire echinococcose. 

Einde 1944 werd de leeropdracht toevertrouwd aan Prof. Dr. c. VAN 

GREMBERGEN. In de loop van het academisch jaar 1948-1949 werd de 
benaming van de cursus "Parasitologie" (gedoceerd in het eerste docto
raat) gewijzigd tot "Parasitologie en inlandse en koloniale entomolo
gie". Een werkleider, nl. Dr. R. VERCRUYSSE, was aan de dienst verbon
den. 

De wetenschappelijke navorsingen in het laboratorium gingen twee 
verschillende richtingen uit: 10 vergelijkend onderzoek over de fysio
logie van parasitaire en vrijlevende wormen (cfr. Zoölogie, afd. Fysiolo
gie) ; 2° zuiver parasitologisch onderzoek met systematische grondslag 
of in verband met parasitaire ziekten. 

In 1959 werd, dank zij krediettn van het LW.O.N.L., het personeels
bestand uitgebreid met een assistent, P. BERGHEN, lic. dierkunde en 
twee technici . Een onderzoek op grote schaal naar de verspreiding van 
Fascioliasis bij runderen in Oost-Vlaanderen, werd aangegaan voor ver
schillende jaren. 
Naast dit onderzoek werd in functie der epidemiologie van Fascioliasis, 
een biologische studie uitgevoerd onder de ecologie van de tussen
gastheer Lymnaea truncatula ; de kweek onder laboratoriumomstandig
heden, het voorkomen van eventuele potentiële tussengastheren, en 
eveneens de mogelijkheden aangaande de biologische bestrijding. 

Op verzoek van de "Commission des Zoonoses du Conseil supérieur 
d'Hygiène", werd tevens een veldonderzoek uitgevoerd in de 5 belang
rijkste waterkerscentra van ons land, dit teneinde het gevaar voor in
fectie van de mens na te gaan. 
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Tegelijkertijd hield Or. R. VERCRUYSSE zich bezig met het uittesten 
van het toenmalig ontworpen longwormvaccin tegen grashoest. Het 
was een zware slag voor het laboratorium toen Or. R. VERCRUYSSE, tij
dens een dienstreis, op 25 augustus 1960 door een vreselijk verkeerson
geval om het leven kwam. 
Ten gevolge van dit overlijden en ten gevolge van een tijdelijke afwezig
heid van Lic. P. BERGHEN, kwamen achtereenvolgens Dr. S_ LUX, Lic. 
A.P. VAN DE SANDE en eind 1960 Or. J. GEERAERTS in dienst. Dezen zet
ten het onderzoek van wijlen Or. R. VERCRUYSSE over Fascioliasis ver
der. 
Buiten Fascioliasis werd eveneens uitgebreid onderzoek verricht over 
Capillariasis, een verminose die toen veel schade veroorzaakte bij 
pluimvee. De gastheer-parasiet relatie werd uit diverse oogpunten be
studeerd. Lic. P. BERGHEN behaalde met dit werk de graad Doctor in de 
Wetenschappen in 1965. 

Lic. D. VAN STRYDO N CK behaalde in 1968 de graad van Doctor in de 
Wetenschappen met een uitgebreid systematisch onderzoek over Pa
ramphistomatidae bij wilde dieren, waarbij verschillende nieuwe soor-

ten werden beschreven. Zij werd in 1972 in het R.U.C.A. tot werkleid
ster benoemd. 

In 1966 werd het kader aangevuld met ee n as is tent, Dr. J. POEL
VOO RDE, die een nieuwe onderzoek in opdracht van het l.W.O.N.L. 
over parasitaire varkensziekten aanging. In ame-nwerking met Dr. P. 
BERGI-IEN werden verschillende fa cetten der gastro in testinale vennino
sen, inzonderheid veroorzaa kt door OesoplJagoslomum denlaltl1fl bestu
deerd zowel op epidemiologi ch gebied, cyclus, ni et pecifieke ga the
ren, al experimentee l op patho- fy ioJogisch en immunologi ch ter
rem. 
Naast Oesophagostomiasis werd eveneens gewerkt met een resistentie
tolerantie model van Ascaridia galli en Ascaridia columbae, nauw ver
wante parasieten, die nochtans zeer gastheer specifiek zijn, teneinde de 
opbouw van immuniteit en het fenomeen der kruisprotectie beter te 
doorgronden. 

De onderwijsopdrachten van de leerstoel voor Parasitologie werden 
uitgebreid met de toewijzing van de Parasitaire Pathologie, later nog 
met Infectieziekten, partim Tropische Parasitaire Ziekten, zodat op 31 
oktober 1966 de leerstoel officieel kon opgericht worden . 
Tevens werd in het kader der leeropdrachten een diagnoselaborato
rium voor het opsporen van parasitaire ziekten opgericht. 

In 1971 werden Or. P. BERGHEN en Or. J. GEERAERTS beiden tot werk
leider benoemd. 

In 1977 ging Prof. Or. G. VAN GREMBERGEN op emeritaat. Als huid i
ging werd een speciaal nummer van het Vlaams DiergeneeskundigTijd
schrift (1978,3) uitgegeven, samengesteld uit originele onderzoeksarti
kelen van zijn medewerkers. 

In 1980 werd Dr.]. POELVOORDE vervangen door Or. A. H OORENS die 
gedurende haar tweejarig mandaat een studie uitvoerde over coccidio
sis bij neonatale biggen in samenwerking met het Laboratorium voor 
Pathologie. 

In 1982 werd zij vervangen door Or. P. DORNY die momenteel onder
zoekingen verricht in de epidemiologie en serodiagnosis van T oxoplas
mose en bovendien de epidemiologie en chemotherapie van kleine 
longwormen bij schapen en geiten bestudeert. 
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Op 1 oktober 1983 werd Dr. J. VERCRU~SSE o~ficieel aan.ge~teld. tot 
docent en titularis voor de cursussen Parasltologle en Parasltaue ZIek-
ten. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. J. VERCRUYSSE, docent 

W.P. 

AT.P. 

Dr. P. BERGHEN, werkleider 
Dr.]. GEERAERTS, werkleider 
Dr. P. DORNY, assistent 

DE KEYSER-BRAEM L., Ie hoofdtechnicus A2 
NAESSENS c., technicus 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. G. VAN GREMBERGEN 

Dr. A. HOORENS, Dr. S. LUX, Dr.]. POELVOORDE, Dr. 
A. VAN DE SANDE, Dr. D. VAN STRYDONCK, Dr. R. 
VERCRUYSSE 

BERGHEN-VE!lMEIREN G., VANHALME A., VLERlCK 
R. . 
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LABORATORIUM VOOR FYSIOLOGIE VAN DE HUIS
DIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. G. PEETERS 
Diensthoofd Leerstoel voor veterinaire 
fysiologie 

In 1933 werd Dr. Willem LIBBRECHT benoemd tot docent voor de 
leeropdracht Fysiologie en Farmacodynamie aan de Veeartsenijschool 
van de Rijksuniversiteit te Gent. Hij was doctor in geneeskunde, afge
studeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, in 1919. Hij was gedu
rende 1 jaar werkzaam als assistent aan de leerstoel voor Fysiologie van 
de Universiteit te Leuven en was vervolgens van 1922 tot 1932 practise
rend geneesheer te Rixensart. Hij verbleef een jaar te Utrecht en ver
wierf aldaar het diploma van kandidaat in de Veeartsenijkunde. Aan de 
Veeartsenijschool van Gent richtte hij een laboratorium op dat vooral 
gespecialiseerd was op het gebied van de Fysiologische Chemie en waar 
Dr. L. MASSART, een chemicus, en later dierenarts R. DUFAlT tot assistent 
werden benoemd. 

Van deze leerstoel werd de Fysiologische Chemie in het jaar 1941 af
gesplitst met als titularis Dr. L. MASSART. In 1942 werd ook de Farmaco
logie van de oorspronkelijke leerstoel afgesplitst met als titularis Dr. R. 

DUFAlT. 

In 1946 werd Dr. G. PEETERS belast met de cursussen van Farmacody
namie. Hieraan werden in 1947 de cursus van Algemene en Bijzondere 
Fysiologie en in 1948 de cursus van Toxicologie toegevoegd. G. PEETERS 

was vóór zijn benoeming gedurende 3 jaren als assistent verbonden aan 
de leerstoel voor Verloskunde van de Veeartsenijschool onder leiding 
van Prof. M. VANDEPLASSCHE. 

Vier van de oud medewerkers van Prof. PEETERS werden naderhand 
gewoon hoogleraar. Verschillende buitenlandse onderzoekers waren 
tijdelijk werkzaam in het laboratorium. 

In 1968 werden de Farmacologie en de Toxicologie afgesplitst van 
de leerstoel met Prof. M. DEBACKERE als titularis. Het onderwijs van G. 

PEETERS werd aldus gereduceerd tot de Algemene en Bijzondere Fysio
logie. Hieraan werden evenwel achtereenvolgens toegevoegd: Psycho-
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Willy, RASSCHAERT Gilbert, LIPPENS Norbert. 

logie en Ethologie van de Huisdieren, Fysiologische Aspecten in de li
centie van de Zoötechnie en Begrippen van Fysiologie van de Huisdie
ren in de Faculteit van de Landbouwwetenschappen. 

Na de oorlog was de Fysiologie samen met de Fysiologische Chemie 
ondergebracht in een gemeenschappelijk gebouw dat uitgeeft op het 
Casinoplein. Deze oorspronkelijke lokalen werden in 1970 uitgebreid 
met een nieuwe vleugel. Alzo bood het gebouw eveneens plaats voor de 
leerstoelen van Farmacologie en Toxicologie en van Scheikundige 
Analyse van Eetwaren van Dierlijke Oorsprong. 

Het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in de leerstoel Fysiolo· 
gie onder leiding van Prof. PEET ERS heeft vooral betrekking op de fYsio
logie van de lactatie bij de herkauwers: melksynthese, melkejectie, 
bloedvloei door de melkklier, motiliteit van de tepels, vrijstelling van 
ocytocine en groeihormoon. Enkele technieken die hierbij gebruikt 
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worden zijn o.a.: perfusie van de geïsoleerde melkklier van de geit, tr~
certechnieken, chromatografie, radio-immunoassay, electromagnetl
sche bloedvloeimeting en gekruiste circulatie. In de loop der jaren wer
den in het laboratorium voor Fysiologie 8 doctoraatsthesissen en 4 ag
gregaatsthesissen voortgebracht. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. G. PEETERS, gewoon hoogleraar 

W.P. R.U.G. Dr. A.M. MASSART-LEEN, werkleidster 

I.W.O.N.L. 

DL C. BURVENICH, eerstaanwezend assistent 
Or. 1-1 VAN SICHEM-REYNAERT, eerstaanwezend assis
tente 

Dr. Ir. E. ROETS, assistent 
DL G. VANDEPUTTE-VAN MESSOM, assitente 

A.T.P. R.U.G. BUELENS-VAN HAUTE M., Ie hoofdtechnicus AZ 
GRISOLLE G., I e technicus 
DE BOEVER G., technicus 
V ANDERELSTRAETEN E., technicus 

RASSCHAERT G., hoofdtechnicus 
VAN OOSTENDE W., hoofdtechnicus WERKPLAATS 
LIPPENS N., adjunct-technicus 

I.W.O.N.L. DE NEVE-VAN LANCKER L., Ie technicus Al 
ONGHENA-ANAF M., Ie technicus al 

N.F.W.O. SCHUDDINCK-DE RI}CKE R., hoofdtechnicus Al 

Vroeger in dienst: 
Ir. G. COCQUYT, Apt. R. COUSSENS, DL M. DEBACKE
RE, DL W. DE GROOT, DL P. DE LAEY, Apt. DE LEY
BRIERS, DL M. DE PAEPE, DL G. DHONDT, Dr. A. HOU
VENAGHEL, Dr. E. KUHN, DL M. LAURYSSENS, DL S. 
MARCUS, DL G. SIERENS, Ir. R. VERBEKE 

COPPIETERS A., DEBACKERE-DE BLEECKER K., DE 
CONINCK R., DE CLOEDT H., DONCK A., EECK
HOUT G., FERNANDEZ A., LESAFFRE D., OMBELETS 
J., SMEKENS-COOPMAN J., SMEKENS-TERRYN M., 
REINARDS M.-Th., THEODOR M., VLERICK N., VRAN
KEN-VERHELST G. 
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LABORATORIUM VOOR HYGIENE EN TECHNOLO
GIE VAN EETWAREN VAN DIERLIJKE OORSPRONG 

Historiek 

door Prof. Dr. J. VAN HOOF, 
Diensthoofd 

Van bij de oprichting van de Veeartsenijschool werd het onderwijs in 
het "Toezicht over Eetwaren van dierlijke Oorsprong" in het curricu
lum opgenomen. Het onderwijs werd, met ingang van 1.10.1935 toege
wezen aan de toenmalige directeur van het Stedelijk slachthuis te Gent, 
Dr. Julien DEDEKEN. In 1948 werd hij opgevolgd door zijn zoon, Dr. 
Leon DEDEKEN, eveneens slachthuis directeur te Gent, en als docent be
noemd tot titularis van de cursus. 
Bij de oprichting van de leerstoel werd hij op 1 januari 1966 benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar. 

In het licht van de wetenschappelijke evolutie werd in 1971 de bena
ming van het aan de leerstoel verbonden laboratorium gewijzigd in 
"Laboratorium voor Hygiënç en Technologie van Eetwaren van dierlij
ke Oorsprong". Dit laboratorium dat vanaf zijn oprichting was geves
tigd in lokalen van het Stedelijk slachthuis, werd op 1 oktober 1970 
overgebracht naar de gebouwen van het voormalig Laboratorium voor 
fysiologie (Faculteit van de Geneeskunde), gelegen aan de W olterslaan 
16 te Gent. Het verblijf in dit noodgebouw werd als overgangsmaatre~ 
gel beschouwd aangezien, bij de omvorming van de Veeartsenijschool 
tot Faculteit van de Diergeneeskunde in 1968, een bouwkrediet werd 
vrijgegeven tot oprichting van nieuwe, aangepaste lokalen. Door aller
lei omstandigheden werd dit plan niet gerealiseerd en is het laborato
rium nog steeds op deze plaats gehuisvest. 

Tijdens het academiejaar 1974-1975 werd de leeropdracht uitgebreid 
als ge.volg van de oprichting van de Licentie in het "Diergeneeskundig 
ToezIcht over Eetwaren van dierlijke Oorsprong". 
Vooral sedert het overbrengen van het laboratorium naar zijn huidige 
plaats werd het toenmalig wetenschappelijk personeel (Dr. J. Van 
Hoof, Dr. G. Vandenbrande en Dr. W. Daelman) in staat gesteld zich 
op het wetenschappelijk onderzoek toe te leggen. 
De onderzoeksmogelijkheden werden vanaf 1970 nog aangevuld door 
financiële middelen welke door het LW.O.N.L. werden toegewezen in 
het kader van het opgerichte "Centrum voor de Studie van Vlees en 
Vleeswaren" . 
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In de loop van 1976 verlieten Dr. G. VANDENBRANDE en Dr. w. DAEL

MAN de leerstoel. Hun huidige functies zijn respectievelijk Inspecteur 
van de Vleeshandel en ambtenaar bij het Directoraat-generaal van 
Landbouw (DG VI) van de Commissie der Europese Gemeenschap
pen. Sedert 1.10.1976 werden zij opgevolgd door Dr. L. DE ZUTTER en 
Dr. J.P. VANSTEENKISTE. 

Met ingang van 1 oktober 1978 werd aan Prof. Dr. L. DEDEKEN het eme
ritaat toegekend en werd hij vanaf 1 oktober 1979 opgevolgd door Prof. 
Dr. J. VAN HOOF welke tot titularis van de cursussen en tevens tot direc
teur-diensthoofd van het laboratorium werd aangesteld. 
Met ingang van 1 februari 1980 werd Dr. R. ABRAMS eveneens tot assis
tent aan het laboratorium benoemd. 

Als voornaamste onderzoekthema's kunnen vermeld worden: 
- Hygiëne van het slachtproces bij slachtdieren en gevogelte 
- Kwaliteitsafwijkingen en kwaliteitsonderzoek van vers vlees van 

slachtdieren en gevogelte 
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_ Postmortale biochemische processen in vlees en gevogelte 
_ Detectie van antibiotica-residuen in vlees 
- Behandeling van slachthuisahralwater 
- Hygiëne en kwaliteitsbepaling bij vis 

Invloed van de wateractiviteit op het gedrag van micro-organismen 

Naast het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek vervult de 
dienst een aantal logistieke taken. Het laboratorium is erkend door de 
Inspectie van de Eetwaren en van de Vleeshandel voor de analysen van 
vlees en vleeswaren. Tevens staat het wetenschappelijk personeel in 
voor de keuring van de slachtdieren welke in het proefslachthuis van de 
R.U.G. te Melle worden geslacht. 
Eveneens wordt medewerking verleend aan ontwikkelingsprojecten 
van de dienst A.B.O.S. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
On twikkelingssam en werking. 
Tenslotte zijn er eveneens nauwe contacten met de veterinaire dienst 
van DG VI (Commissie der Europese Gemeenschappen), waardoor 
medewerking verleend wordt aan studiecommissies betreffende de ge
zondsheidsvraagstukken op het gebied van vlees en gevogelte. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr.]. VAN HOOF, docent 

W.P. R.U.G. Dr. R. ABRAMS, assistent 
Dr. L. DE ZUTTER, assistent 
Dr. K. KOENEN-DIERICK, assistente 

LW.O.N.L. Ir. B. DEZEURE-WALLAYS, assistente 

A.T.P. R.U.G. DRIESSENS W., Ie technicus 
SPRANGHERS-VAN LANCKER C., laboratoriumbediende 

DE POORTER A., geschoold werkman Technische Dienst 

LW.O.N.L. PENSAERT R., industrieel ingenieur 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. L. DEDEKEN 

Dr. K. BRUYNEEL, Dr. P. DIUSSEN, Dr. W. DAELMAN, 
Dr. G. VANDENBRANDE, Dr.] .P. VANSTEENKISTE, Dr. 
H.VERVUST 

DE RIECK E., VAN DUN-VERMEIREN G. 
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LABORATORIUM VOOR DIERLIJKE GENETICA EN 
VEETEELT 
PROEFHOEVE VAN DE FACULTEIT VAN DE DIERGE
NEESKUNDE 

Historiek 

door Prof. Dr. Y. BOUQUET 
Diensthoofd Leerstoel voor dierlijke 
genetica en veeteelt 

In 1934 werd de leerstoel van Zoötechnie opgericht met als eerste ti
tularis Prof. Dr. G. VAN ASSCHE die echter vroegtijdig overleed op 
14.8.1939. Beginnend onderzoek werd geleverd op de kunstmatige in
seminatie bij het rund en de geslachtsbepaling bij ééndagskuikens. 
Hij werd opgevolgd door Prof. Or. J. MARTIN, die zich vanaf 1944 be
perkte tot de gelijknamige leeropdracht die hij eveneens verzekerde in 
de Landbouwhogeschool tot 1976. Vanaf 1944 tot en met 1972 werd 
Prof. Or. A.E.R. WILLEMS belast met de opdracht in de zoötechnische 
vakken. Ruimere mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek naar 
de onderwijsverplichtingen werden geboden door de aankoop in 1950 
van een proefhoeve te Merelbeke met behulp van het Marshallplan. 
Bijgestaan door Dr. F. VANSCHOUBROEK, die als assistent in 1949 in 
functie trad en met de medewerking van verscheidene wetenschappelij
ke medewerkers zoals Dr. D. BRUYNOOGHE, Ir. P. EMBO, Ir. R. VAN 

SPAENDONCK, werden onder zijn leiding, met de steun van kredieten 
verleend door het LW.O.N.L. en het Ministerie van Landbouw, ver
schillende onderzoekingsthema's ontwikkeld zowel op het gebied van 
diervoedingsleer als van de dierlijke selectie, zoals het afmesten van 
kuikens; de kunstmatige biggenopfok en varkensvoedingsproblemen ; 
de correlatie tussen melkvet en melkeiwit, mede andere componenten 
van rundermelk ; het voorkómen van coccidiose bij mestkuikens door 
inmenging van coccidiostatica in kuikenvoeder ; en het aanwenden 
van de open loopstal in de rundveehouderij. 
Wegens de grote evolutie zowel van de toegepaste erfelijkheidsleer in 
de selectie en veredeling van de huisdieren, als van de diervoedingsleer, 
besloot Prof. WILLEMS zijn leeropdracht aan te passen. In 1962 werd het 
onderwijs en het onderzoek met betrekking tot de diervoedingsleer 
overgedragen aan Prof. Dr. F. VANSCHOUBROEK. Met behulp van zijn 
medewerkers Dr. Y. BOUQUET en Or. Ph. LAM PO, en de steun van het 
LW.O.N.L. en van het Ministerie van Landbouw, werd het onderzoek 
meer doelbewust georiënteerd op genetisch onderzoek en selectie waar-
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onder bloedgroepenonderzoek bij runderen; invloed van genetische 
en niet genetische factoren op de melkproduktie en de melksamenstel
ling van het rund; het verband tussen lichaamsmaten en melkproduk
tie bij het rund; het melkbaarheidsonderzoek bij het rund; en het on
derzoek op broed uitkomsten en de invloed van bepaalde milieu-in
vloeden op de legproduktiviteit bij de kip. 
De integratie van Prof. WILLEMS in het verenigingsleven in de schoot 
van de veeteeltdienst van het Ministerie van Landbouw ondermeer als 
voorzitter van het centrum voor KJ. in o. Vl., van het "Neerhof' te 
Gent, van de Landsbond van de Belgische varkensstamboeken, heeft 
het verband bevorderd tussen het onderzoek en de toepasbaarheid er
van in de praktijk. 

Prof. WILLEMS overleed op 26.8.1972 en werd met ingang van 
l.1O.1975 opgevolgd door Prof. Dr. Y. BO UQUET. Tijdens deze over
gangsperiode werd door de Faculteit een grondige programmaherzie
ning ingevoerd waarbij de dienst Dierlijke Genetica en Veeteelt in-
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stond voor de genetische, biometrische en veeteeltkundige leerva~ken. 
Sedert l.10.1981 werd Prof. Dr. Ph. LAMPO benoemd als geassoCleerd 
docent. Naast het onderwijs werden, hoofdzakelijk met de onafgebro
ken steun van het I.W.O.N.L., volgende onderzoekingsonderwerpen 
ontwikkeld met de wetenschappelijke medewerking van de assistenten 
Dr. A. VAN ZEVEREN, Dr. H. VAREWYCK, Lic. A. VAN DE WEGHE, Dr. L. 

FEYS-VAN DEN BROECK: bloedgroepen en polymorphismesystemen 
van bloed bestanddelen bij het rund, varken en paard; polymorphise
mesystemen in het bloed en weefsel bestanddelen bij het konijn, de 
duif en de kat; onderzoek naar de erfelijkheid van de spiernecrose en 
van de maliegne hyperthermie bij het varken; gebondenheid tussen 
biochemische merkersystemen en de halothaangevoeligheid in de 
stressvatbaarheid bij varkens; verband tussen de karkaskwaliteit en de 
stressgevoeligheid bij varkens; onderzoek naar de vruchtbaarheid en 
de selectie op bevlezing bij konijnen ; histocompathibiliteit bij het 
paard . 

Personeelsbezetting 
O .P. Prof. Dr. Y. BOUQUET, gewoon hoogleraar 

Prof. D r. P. LAMPO, geassocieerd docent 

W .P. R.U.G. Dr. A. VAN ZEVEREN, assistent 
Dr. H. V AREWYCK, assistent 

LW .O.N.L. 

A.T.P. R.U.G. 

Ministerie 

LW .O.N.L. 

Lic. A. VAN DE WEGHE, assistent 

DENOO H., technische ingenieur Al 
BOECKX R., hoofdtechnicus A2 
DHONDT H ., hoofdtechnicus 
]ACOBS c., hoofdtechnicus A2 
VAN DE VOORDE A., technicus 
DE POORTERE D ., adjunct-technicus 

BLOMME F., laboratoriumbediende 
DE PRYCK, laboratoriumbediende 

VAN EECKHAUT F., technisch ingenieur 
NAUDTS A., technicus 
VAN DAMME P., technicus 
DE FOUR-SCHAETSAERT M.-Th., adjunct-technicus 
VAN HECKE C ., laboratorium bediende 
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Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. A.E.R. WILLEMS, Prof. Dr. F. VANSCHOU
BROEK, Prof. Ing. R. VAN SPAENDONCK 

Lic. I. COOREMANS, Dr. D. DE MAREZ, Ir. P. EMBO, Dr. 
S. VAN CAENEGHEM, Dr. L. VAN DEN BROECK 

BOSMAN P., CLAEYS A., CORNELIS J., DE COSTER L., 
DE GROOTE J., DE MANGELAERE S., DE SUTTER M., 
DE WAEPENAERT J., DE WILDE G., PIESSENS 0., VAN 
ASSCHE J., VAN HEULE M., VAN MEER P., VAN
ROLLEGHEM N. 
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LABORATORIUMVOORFYSIOLOGISCHESCHEIKUN
DE 

Historiek 

door Prof. Dr. R. VERCAUTEREN 
Diensthoofd Leerstoel voor de fysio
logische scheikunde 

Bij het oprichten van de Veeartsenijschool maakte naar het model 
van de faculteit van de humane geneeskunde het onderwijs in de bio
chemie deel uit van de fysiologie en de farmacologie. Aan het hoofd 
van de leeropdracht stond Prof. LIBBRECHT, doctor in de geneeskunde. 
Het belang van de snelgroeiende biochemische wetenschappen als 
"moleculair" verlengstuk van de fysiologie, bevestigde de Veeartsenij
school door de benoeming tot werkleider in 1936 van een chemicus, de 
latere hoogleraar L. MASSART. In november 1939 formuleerde de Raad 
van de Veeartsenijschool een voorstel om een nieuwe leeropdracht op 
te richten. In april 1940 vroeg Prof. LIBBRECHT décharge voor de fysio
logische scheikunde, gunstig geadviseerd omwille van de snelle evolu
tie in dit basisvak. L. MASSART werd met het onderwijs belast. 

De oorlogsjaren kwamen met hun materiële en politieke perikelen 
de normale evolutie verstoren. L. MASSART zal de taak van Prof. LIBB

RECHT volledig overnemen. In december 1945 stemt de Raad eenparig 
voor de openverklaring van de cursus "Proefondervindelijke fysiologi
sche natuur- en scheikunde". Meteen wordt hier in principe geopteerd 
voor de tendens gerealiseerd in het huidige onderwijs van de algemene 
biochemie en biofysica in de 2e kandidatuur. Later, in december 1947, 
zal ook de "Algemene en bijzondere fysiologie" een aparte opdracht 
worden, tot op heden vervuld door Prof. Dr. G. PEETERS. Biochemie en 
Biofysica enerzijds en de Fysiologie anderzijds zullen voortaan hun ei
gen weg gaan weliswaar in de beste verstandhouding en in voortduren
de wisselwerking met elkaar qua ondètwii~, en onderzoek. 

Van bij de aanvang ging de interesse in het laboratorium uit naar de 
enzymologie in het algemeen en naar het zuur tofmetabolisme. Deze 
belangstelling loopt nog steeds als een rode draad door tal van onze pu
blikaties. Bij het einde van de tweede wereldoorlog kwam de biochemie 
in een exponentiële gr_oeifase o.a. in verband met de nucleïnezuren (sa-
menstelling, stofwisseling, biologische functies). ~ 

Vanaf 1946 konden nieuwe "researchmensen" als assistent ,aánge
trokken en technisch personeel aangeworven \>(orden. In 1959 verliet 

, ' 
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V.l.n.r.: VANNESTE Walter, HEYNEMAN Roger, THUYN François, ROELS-DE 

SCHRIJVER Marie-Paule, VERCAUTEREN Roger, VANDE GEHUCHTE-DE 

CLERCQMireiJle, NAERT-ADAM C hristiane, BAUWENS-MONBALIU Daniëll e, 

VANNESTE-YSEBAERT Marie-Thérèse. 

Dr. L. VANDENDRIESSCHE het laboratorium om de Enzymologie te do
ceren aan de huidige Faculteit Landbouwwetenschappen en de Fysiolo
gische Scheikunde aan de Faculteit van de Geneeskunde te Gent, nadat 
hij gedurende enkele jaren als "visiting professor" aan het Carlsberg La
boratorium met Lindertmm-Lang studies had ondernomen over de 
structuur van de nucleïnezuren en de eigenschappen van de ribonu
cleasen. De enzymologie van de hexose monofosfaatshunt (recht
streekse oxidatie van glucose) bracht Dr. J. DE LEY in contact met de mi
crobiologie en microbiologische genetica. Laatstgenoemde verliet de 
veeartsenijschool in oktober 1959, om deze vakken te doceren aan de 
Faculteit van de Wetenschappen. De interesse voor DNA en RNA 
bracht Dr. R. VERCAUTEREN, de huidige titularis van de leerstoel, in 
contact met de cytologie. Hij was werkzaam o.a. in de cytochemische 
afdeling van het Carlsberg Laboratorium onder Dr. H . HOLTER. Zijn in
teresse voor histologische en embryologische problemen werd beze
geld met de opneming van een cursus "Histochemie" in de leerstoel. 

Vanaf 1950 ging zijn aandacht naar de cytochemie van de eosinofie
Ie leucocyten, in het bijzonder naar het zuurstofmetabolisme en het 
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peroxidase alsook naar de vergelijkende cytochemie van de hemocyten 
in het dierenrijk. Vanaf 1961 tot docent en later tot gewoon hoogleraar 
benoemd kon Prof. VERCAUTEREN zich omringen met een groep mede
werkers met medische, biologische en scheikundige opleiding. 

Er werd systematisch werk verricht over de fagocytose en bactericidie 
bij leucocyten en macrofagen. Ook hier kwam de interesse voor het 
zuurstofmetabolisme weer op de voorgrond, dat nu met zeer gesofisti
ceerde ultra microtechnieken kan worden aangepakt. De studie van het 
RNA-metabolisme en de regulatie van de protëine-synthese in dierlijke 
cellen werd hernomen met de bedoeling de gangbare theorieën die aan
vankelijk aan de hand van bacteriën en virussen werden ontwikkeld, 
aan deze systemen te toetsen. 

Dr. F. AERTS verliet in december 1969 de dienst als werkleider om de 
leiding waar te nemen van een nieuw ingericht Laboratorium voor En
zymologie van de Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek, afdeling Brugge. 

Dr. W . DECLEIR, verliet de dienst als werkleider in september 1973 
om een full-time docentschap waar te nemen in het RUCA, waar hij be
last is met de Fysiologische Scheikunde ten behoeve van de kandidaten 
in de Diergeneeskunde. Hij droeg zijn interesse mee voor de compara
tieve studie van het zuurstof transport. 

De leerstoel genoot van belangrijke steun van het Fonds voor Collec
tief Fundamenteel Onderzoek en geniet nog op dit ogenblik van de 
steun van het N.F.W.O., die aan DL W. VANNESTE, verbonden aan onze 
dienst, een mandaat van bevoegd verklaard navorser verleent. De per
soon in kwestie onderhoudt intense betrekkingen met verschillende 
buitenlandse laboratoria. 

Personeelbezetting 
O .P. Prof. DI. R. VERCAUTEREN, gewoon hoogleraar 

W.P. R.U.G. 

N.F.W.O . 

A.T.P. 

DI. R. HEYNEMAN, werkleider 
DI. M.P. ROELS-DE SCHRIJVER, werkleidster 
DI. M.Th. VANNESTE-YSEBAERT, werkleidster 

DI. W. VANNESTE, navorsingsattaché 

BAUWENS-MONBALIU D., hoofdtechnicus AZ 
THUYN F., hoofdtechnicus 
NAERT-ADAM C., Ie technicus Al 
VANDE GEHUCHTE-DE CLERCQM., technicus 
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Vroeger in dienst: 
Dr. F. AERTS, Dr. W. DECLEIR 
HEYE A., LIERS-VAN DER STRICHT G. 
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LABORATORIUM VOOR DIERVOEDINGSLEER 

door Dr. R. DE WILDE 

Historiek 

Bij de benoeming van Dr. F. VANSCHOUBROEK tot docent op 
1.8.1962 voor de cursus Diervoedingsleer werd het laboratorium voor 
Diervoedingsleer opgericht in afsplitsing van de voormalige leerstoel 
voor Zoötechnie en Veevoeding. Het werd gehuisvest in een deel van 
de verdieping boven het laboratorium voor anatomie in de gebouwen 
aan het Casinoplein. 
Onder impuls van het toenmalige eerste diensthoofd Prof. Dr. F. 
VANSCHOUBROEK werd het plan opgevat tot oprichting van een zoö
technisch instituut op de gronden van de proefhoeve in de Heidestraat 
te Merelbeke. De 4 proefstallen (voor zeugen, mestvarkens, rundvee en 
pluimvee) werden in gebruik genomen in 1968 ; de nieuwe lokalen en 
laboratoria werden bezet in 1970. 

Na het overlijden van Prof. VANSCHOUBROEK in 1973 werd de leer
stoel bezet door Prof. VAN SPAENDONCK. Deze overleed in 1977. Sinds
dien is de functie vacant en worden de lessen nog steeds in suppleantie 
gegeven door Dr. R. DE WILDE, geaggregeerde H.O. 

Dank zij de voortdurende financiële steun van het Instituut tot Aan
moediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en 
Landbouw (LW.O.N.L.) zijn in de voorbije jaren onderzoekingen ge
beurd op volgende gebieden: energie- en eiwitbehoeften van drachtige 
en lacterende zeugen; voedingsbehoeften bij jonge opfokzeugen ; voe
dingsproblemen bij vroeg spenen van biggen; gebruik van smaakstof
fen en antibiotica bij biggen en mestvarkens; slachttechniek als metho
diek voor eiwit- en energieretentiestudies bij mestvarkens; stressgevoe
ligheid en voederbenutting bij varkens; gebruik van anabolica bij var
kens ; aminozuurbehoeften bij mestkalveren; factoren van invloed op 
de vleeskleur bij mestkalveren. 

De onderzoekingen bij pluimvee betroffen voedingsaspecten bij 
mestkuikens : eiwitkwaliteit van sojaschroot, gebruik van dierlijke vet
ten en plantaardige oliën en hun invloed op het energiemetabolisme en 
de karkassamenstelling, gebruik van allerlei additieven (antibiotica, ci
troenzuur, hormonen). 
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V.l.n .r.: DERYCKE H erma n, DE BOEVER Robert, MA ES Eric, PLEHIER Pau!, DE 

WILDE Roland, VANROLLEGHEM Noël, VAN POUCKE-MARTENS]enny, MAR

TENS Achiel, ROBBRECHT-VAN HEULE Magda, D E SCHRIJVER Remi, 

AUDOOR Laurent. 

Het laboratorium levert ook diensten aan derden onder vorm van 
voederanalysen en voederadviezen. 

Personeelsbezetting 
O.P. 

W.P. Dr. R. DE WILDE, faculteitsgeaggregeerde 
DI. R. DE SCHRI]VER, werkleider 

A.T.P. R.U.G. VANROLLEGHEM N., hoofd-technisch ingenieur 
ROBBRECHT -VAN HEULE M., hoofdtechnicus A2 
VAN POUCKE-MARTENS ]., Ie correspondente 
DE WITTE L., technicus, vervangen door 
PLEHIER P. 
AUDOOR L., adjunct-technicus 

DE MEYER M., technicus 
CALLAERT V., adjunct-technicus PROEFHOEVE 
DE BOEVERE R., adjunct-technicus 
V ANDERBEKEN L., adjunct-technicus 

lRh 

LW.O.N.L. DERI]CKE H., Ie technicus 
MAES E., technicus 
MARTENS A., laboratoriumbediende 

Vroeger in dienst: 
Prof. Dr. F. V ANSCHOUBROEK Prof. Dr. Ir. R. VAN 
SPAENDONCK ' 

Lic. G. VERMEERSCH 

BLOMME P., CLAEY B. DAEM R. DE CLERCQG., DE 
FEYTER D., DE GROOT P., DE SMET G. DE SMET R. 
DE SUTTER F. FORRET F., NAUDTS A., P1ESSENS 0., 
REYNVOET A., ROMBAUT A., VAN BAEVEGEM E., 
VAN DER BEKEN B., VAN DE SI]PE O. VAN MlEGEM 
D., VEREECKE L., WOLLAERT ]. 
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LABORATORIUM VOOR FARMACOLOGIE EN TOXI
COLOGIE VAN DE HUISDIEREN 

Historiek 

door Prof. Dr. M. DEBACKERE 
Diensthoofd Leerstoel voor farmaco
logie en toxicologie van de huisdieren 

De geschiedenis schrijven over het ontstaan en de evolutie van een 
leerstoel aan een inrichting die haar 50-jarig bestaan viert, is voor de ti
tularis van dergelijke leerstoel allesbehalve een gemakkelijke taak. Deze 
taak is zeker nog minder gemakkelijk wanneer het de leerstoel voor far
macologie en toxicologie betreft en dit om verschillende redenen. 

Vooreerst heeft het onderwij s in de Farmacologie en de Toxicologie 
een zeer versnipperd karakter gekend in het verleden vooraleer het tot 
een leerstoel werd gestructureerd. In de tweede plaats hebben ook de 
perikelen tijdens de oorlogsjaren 1940-1944 en de daaropvolgende rep
ressie in 1944 hun invloed gehad op de evolutie van dit onderwijs. T en
slotte zijn in de archieven van het secretariaat zeer weinig documenten 
terug te vinden uit deze aanvangsfase van onze faculteit, wat doet den
ken dat deze briefwisseling ofwel niet nauwkeurig bijgehouden werd of
wel voor een gedeelte verloren gegaan is. Dit is vooral opmerkelijk voor 
de oorlogsjaren 1944-1945 waarbij het niet uitgesloten is, dat zulks met 
enige bedoeling zou kunnen gebeurd zijn. 

Het onderwijs in de farmacologie en toxicologie was aanvankelijk 
net zoals voor de overige cursussen sterk gekopieerd van de situatie aan 
de Franstalige Ecole de Médecine V étérinaire te Kuregem (Brussel) . 
Vandaar dat beide cursussen door een afzonderlijke titularis gedoceerd 
werden. 

Naast zijn benoeming in 1933 voor het onderwijs in de fysiologie en 
de fysiologische proefondervindelijke natuurkunde en scheikunde 
werd Prof. Dr. w. LIBBRECHT in 1934 belast met het theoretisch gedeel
te van de cursus therapie en farmacodynamie. 
Het praktische gedeelte van deze laatste cursus werd aan Prof. Dr. J. 
THOONEN toegewezen. De toxicologie met inbegrip van de scheikundi
ge analyse op de kliniek toegepast behoorde tot de leeropdracht van 
Prof. Dr. A. VERSTRAETE, die reeds in 1936 décharge aanvroeg voor deze 
cursus, waardoor hij overgenomen werd door Prof. Dr. G. VANDEVEL
DE. 
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V.l.n .r. : SOENEN Etienne, VANDEKERCKHOVE Fernand, DELBEKE Frans, DE 

SMET Noë l, GEERINCK Maggy, VANDENHENDE-DEMEY Gertrucle, DE BACKER 

Pa triek, CAUWE-D'HAENENS D o minique, DEBACKERE Michel, RAU LO-RO E

LENS Edi th. 

Reeds vroeg werd door Prof. Dr. w. LIBBRECHT de basis gelegd voor 
de splitsing van zijn leeropdracht in drie opdrachten, zoals dit thans 
h.et geval is: de fysiologische scheikunde, de fysiologie en de farmacolo
gIe. 

Een eerste stap was de aanwerving in 1934 van Dr. L. MASSART als as
sistent, een scheikundige die bij besluit van 10.6.1941 tot docent be
noemd werd en belast werd met het onderwijs in de fysiologische schei
kunde. 

Een tweede stap was de aanwerving in 1938 van Dr. R. DUFAlT, diere
narts, als assistent. Deze werd bij besluit van 1.1.1943 en met terugwer
kende kracht tot 1.10.1942 benoemd tot docent en belast met het theo
retisch onderwijs in de farmacologie en de toxicologie die door Prof. 
Dr. M; VANDEPLASSCHE, de opvolger van Prof. VANDEVELDE, afgestaan 
werd. Naderhand werd hieraan het praktisch onderwijs in de farmaco
logie, afkomstig uit de leeropdracht van Prof. Dr. J. THOONEN, toege
voegd. 

189 



Aldus voltrok zich voor het eerst de entiteit "Farmacologie-T oxico
logie" als leeropdracht met als titularis Prof. Dr. R. DUFAlT, naast de lee
ropdracht "Fysiologie" met als titularis Prof. Dr. W. LIBBRECHT en de 
leeropdracht "Fysiologische scheikunde" met als titularis Prof. Dr. L. 

MASSART. 

Aan de eerste twee titularissen werden respectievelijk als assistent toe
gevoegd de huidige vice-rector Prof. Dr. J. HOSTE, toen pas afgestuderd 
als licentiaat in de scheikunde, bij besluit van 1.2.1944 en de gewezen 
rector van het U .LA. Prof. Dr. L. VANDENDRI ESSCHE, bij besluit van 
25.10.1943. 

Gans deze evolutie in leeropdrachten en onderwijs aan de toenmali
ge Veeartsenijschool, die volledig normaal is voor en in de lijn ligt van 
een zeer dynamische ontwikkelende onderwijsinstelling, gebeurde 
evenwel tijdens de oorlogsperiode 1940-1944, met haar veel omstreden 
aspekten van collaboratie met en verzet tegen de bezettende overheid 
en de toenmalige gezagvoerders, zodat na het beëindigen van de be
zetting ook de universiteit en de veeartsenijschool niet ontsnapten aan 
de epuratie en de repressiegevolgen. 
Aldus werden ingevolge de besluitwet van 5 mei 1944, de benoemin
gen, bevorderingen, enz., gédaan gedurende de bezetting en die het 
voorwerp moesten uitmaken van een Koninklijk Besluit nietig ver
klaard. 

Aan de Universiteit werd een commissie ingesteld met als oprdracht 
het onderzoek der benoemingen van wetenschappelijke leerkrachten 
sedert 10 mei 1940. Vooral binnen de leeropdrachten van fysiologie en 
farmacologie werd deze "zuivering", beter bekend uit de naoorlogse ja
ren als de "epuratie", toegepast. Daardoor werd Prof. Dr. w. LIBBRECHT 

bij R.B. van 11.10.1945 als titularis van de leeropdracht fysiologie afge
zet. 
Prof. Dr. R. DUFAlT kreeg, bij brief vanwege de toenmalige Minister 
van Onderwijs BUISSERET aan de Rector, het bericht dat zijn benoe
ming vernietigd werd. Hij kon zich evenwel opnieuw kandidaat stellen 
voor deze functie maar de toen heersende geestesgesteldheid kennende 
heeft hij van deze beslisssing afgezien. 
Voor de eerste was de afzetting gebaseerd op het feit dat hij tijdens de 
oorlog de functie van adjunct-secretaris-generaal had waargenomen, 
voor de tweede omdat hij in 1941 een studieverblijf van 3 maanden ge
subsidieerd door een stipendium van de Alexander von 
Humboldtstiftung aan de Universiteit van Tübingen (D.B.R.) had 
doorgemaakt om in het laboratorium voor biochemie onder de leiding 
van Prof. KNOOP een studiewerk over enolase uit te voeren. Daar beide 
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leeropdrachten zonder titularis waren werd tijdelijk de suppleantie toe
gewezen aan assiJtent Dr. L. VANDENDRIESSCHE voor de fysiologie en 
aan Dr. G. PEETERS, assistent bij Prof. VANDEPLASSCHE, voor de farma
cologie. 
Na heel wat voorstellen en adviezen werd finaal, vermoedelijk ook uit 
besparingsoverwegingen in de kritische na-oorlogse jaren, beslist 
slechts één opvolging te laten gebeuren, namelijk deze voor de farm a·' 
cologie door Prof. Dr. G. PEETERS die in 1946 met terugwerkende kracht 
bij K.B . van 1.11.1944 tot docent benoemd werd. Er werd beslist de fy
siologie onder te brengen in één leeropdracht met de fysiologische 
scheikunde, gedoceerd door Prof. Dr. L. MASSART. Deze cursus werd 
evenwel snel in suppleantie afgestaan aan Prof. G. PEETERS die hem in 
1947 definitief toegewezen kreeg, gevolgd door de toxicologie in 1948 
ter vervanging van Prof. M. VANDEPLASSCHE die op zijn verzoek van de 
tijdelijke belasting van deze cursus werd ontheven. Aldus werd een stap 
teruggezet in de evolutie en werden de twee vroegere leeropdrachten 
opnieuw versmolten, ditmaal in één leerstoel, deze voor veterinaire fy
siologie, farmacologie en toxicologie. Deze toestand bleef bestaan tot 
1968, wanneer bij K.B. van 1.10.1968 de Leerstoel voor Farmacologie, 
Farmacie en Toxicologie van de Huisdieren opgericht en toegewezen 
werd aan Prof. M. DEBACKERE, geassocieerd docent aan de vroegere 
leerstoel voor Fysiologie, Farmacologie en Toxicologie. Op deze wijze 
werd teruggekeerd naar de toestand van 25 jaar vroeger met de drie leer
stoelen. Ironie van het toeval is dat de huidige titularis, Prof. M. DEBAC

KERE, eveneens als stipendiaat van de Alexander von Humboldtstif
tung een studieverblijf doorbracht aan de Universiteit van Tübingen 
net zoals Prof. R. DUFAlT, de vroegere titularis met dezelfde opdracht, 
maar met dit onderscheid dat dit voor de eerste een referentie was voor 
zijn benoeming, voor de tweede een reden voor zijn schorsing in de 
epuratieperiode. Aldus is het mogelijk voor de naooglogse generaties 
een oordeel te vellen over de wetenschappelijke objektiviteit van deze 
epuratie. 

Deze leerstoel werd tijdelijk ondergebracht in enkele lokalen van het 
laboratorium voor fysiologie. Reeds in 1964 werd, onder leiding van 
Prof. M. DEBACKERE, een laboratorium voor toxicologische analysen 
bij huisdieren opgericht, dat als eerste dergelijk laboratorium in het 
land ter beschikking stond van de faculteit en het beroep. Ondertussen 
worden aan dit laboratorium per jaar honderden analysen uitgevoerd 
op verzoek van de practici of de klinieken aan de faculteit bij vermeen
de gevallen van intoxicatie bij dieren. 
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Ook reeds vóór de oprichting van de leerstoel werd in 1966 gestart 
met het onderzoek op doperende middelen in biologische sekreta bij 
renpaarden, aanvankelijk voor de Belgische renpaardenfederaties, 
daarna eveneens tot 1973 voor de Nederlandse Draf- en Rensport. In 
ditzelfde jaar werd het laboratorium getest en als enig in het land aan
vaard door de Internationale Wielerunie voor de dopingkontrole bij 
Wielrenners. 
Tevens werd een gedeelte van het onderzoek gewijd aan de detektie en 
uitscheiding van doperende substanties bij mens en paard. Hiertoe 
werd Dr. F. DELBEKE, een scheikundige, als assistent aangeworven en 
belast met de problematiek rond doping en dopinganalysen. Zo was dit 
laboratorium het eerste dat bij machte was een reeks tot dan toe nog 
niet detekteerbare stimulerende substanties zoals Ritaline, Lidepran, 
Pipradol (1974) en Pemoline (Stimul) (1977) aan te tonen in de urine 
van de gedopeerde wielrenners. Ook voor de gerechtelijke diensten, 
waardoor het erkend werd bij M.B. van 22.8.1979, en andere sportfede
raties worden regelmatig analysen uitgevoerd, zodat gemiddeld 1500 
analysen per jaar afgehandeld worden. Onlangs nog werd het laborato
rium opgenomen in de "Association of Official Racing Chemists". 

Een andere opdracht van de titularis was de reorganisatie van de apo
theek die sedert 1946 opgericht was aan de faculteit en na de dood van 
apotheker R. COUSSENS in 1962 enigszins in verval was geraakt. Hiertoe 
werd hij aanvankelijk bijgestaand door Mevr. Dr. Apot. Anne-Marie 
MASSART-LEEN, daarna door Mevr. Dr. Apot. Kathelijne DE CORTE-BAE

TEN en thans door Apot. E. SOENEN. Deze apotheek verdeelt alle ge
neesmiddelen zowel magistrale bereidingen als specialiteiten aan de 
verschillende klinieken der faculteit en staat tevens in voor het prak
tisch onderricht van de studenten in de artsenijbereidkunde. 

Vanaf 1968 was het laboratorium voor toxicologie zeer frekwent en 
zeer nauw betrokken bij de studie van milieu bezoedelingen in het land. 
Aldus werden op dit laboratorium de industriële bezoedeling door lood 
in Hoboken, door fluor in de omgeving van Brugge, door koper in de 
streek van Beerse en door arseniek bij bijen in de streek van Ranst en 
Schilde ontdekt en aangetoond. 

Rond dezelfde tijd werd door Prof. M. DEBACKERE de strijd aange
bonden tegen het illegaal gebruik van geneesmiddelen en vooral van 
hormonale substanties bij de vetmesting van rundvee. Daardoor kreeg 
deze dienst een nationale en internationale faam op dit gebied en 
wordt hij regelmatig geraadpleegd en belast met opdrachten door de ge-
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rechtelijke diensten voor analyse van urinemonsters en geneesmidde
len op aanwezigheid van hormonale substanties. 

Tenslotte wordt een opmerkelijk gedeelte van het toegepast weten
schappelijk onderzoek gewijd aan farmacokinetiek en klinische farma
cologie en meer speciaal aan de studie van de orale resorptie van farma
ca in de pens van herkauwers vanaf de geboorte tot aan het tijdstip van 
de normale fysiologische pensfunctie. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met assistent Dr. P. 
DE BACKER, dierenarts, die zich vooral bekwaamde op het gebied van 
de farmacokinetiek. 

Hiervoor beschikt de leerstoel thans over enkele lokalen in een nieu
we vleugel die aan het bestaande gebouw voor fysiologie en fysiologi
sche scheikunde werd toegevoegd en in 1970 in gebruik genomen. 
Toch is de toegemeten ruimte veel te eng geworden en wordt er met on
geduld gewacht op de overheveling van een gedeelte van de faculteit 
naar de nieuwe campus in Merelbeke. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. M. DEBACKERE, gewoon hoogleraar 

W.P. 

A.T.P. 

Dr. F. DELBEKE, werkleider 
Dr. P. DE BACKER, assistent 
Apt. E. SOENEN, assistent 

DE SMET N., technisch ingenieur Al 
GEERINCK M., hoofdtechnicus Al 
RAULO-ROELENS E., hoofdtechnicus Al 
CAUWE-D'HAENENS D ., Ie technicus 
COPPIETERS A. , Ie technicus 
VANDEKERCKHOVE F., Ie technicus 
VANDENHENDE-DEMEY G., Ie technicus 

Vroeger in dienst: 
Apt. K. DE CORTE-BAETEN 

DECLOEDT H., GEUENS-VERBESTEL c., LARUELLE 
L., PLEHIER P., SURMONT A., VAN KERREBROECK G. 
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LABORATORIUM VOOR NATUURKUNDE - GROEP 2 

Historiek 

door Prof. Dr. J. DEMUYNCK 
Diensthoofd Leerstoel voor Natuur
kunde toegepast in de Diergeneeskun
de 

Bij het emeritaat van Prof. MOENS op 1.10.1972 werd de leerstoel na
tuurkunde opgeheven. Vijf docenten werden benoemd met ingang van 
1.1.1972 voor cursussen in de natuurkunde aan de verschillende facul
teiten. Deze docenten werken samen in twee verschillende laboratoria: 
laboratorium groep 1: Prof. CARDON en Prof. ROBBRECHT, laborato
rium groep 2: Prof. SEGAERT, Prof. DEMUYNCK en Prof. LAGASSE (t). 
Deze laatsten waren verantwoordelijk voor het onderwijs in de natuur
kunde aan de studenten in de geneeskunde (Prof. Segaert), diergenees
kunde en lichamelijke opvoeding (Prof. Demuynck) en de farmacie 
(Prof. Lagasse t). Met ingang van 1.10.1981 werd voor wat de dierge
neeskunde betreft de leerstoel "Natuurkunde toegepast in de dierge
neeskunde" opgericht met als titularis Prof. D EMUYNCK. Het onder
zoeksprogramma van het laboratorium groep 2 omvat 3 onderwerpen. 

1.Studie van radionucleiden bij lage activiteitsniveau's. 
Sinds enige jaren bestaat er een groeiende belangstelling voor de ge
zondheidseffecten van radioactiviteit bij lage stralingsniveau's. Door 
gebruik te maken van hoge resolutie halfgeleiderdetectoren kan men 
via spectroscopische weg zeer nauwkeurige en betrouwbare informatie 
bekomen over de radionucleïden van natuurlijke en kunstmatige oor
sprong die in ons leefmilieu voorkomen. 
Voor de meting van het uit radioprotectie oogpunt belangrijke radon 
hebben we een passief integrerend meetsysteem ontwikkeld, dat steunt 
op de electrochemische etsing van polycarbonaat folies (Tract-etch me
thode). 
Een theoretische studie van longmodellen sluit hierbij aan. Dit onder
zoek loopt in samenwerking met het Laboratorium voor Kernfysica 
van de R.U.G. 

2. De invloed van X-stralen op in vitro gekweekte kankercellen. 
Uit deze in vitro experimenten blijkt dat Hela cellen een aantal identie
ke enzymen bevatten als andere gezonde humane cellen. Eveneens 
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wordt nagegaan of er wijzingen optraden in de enzymeconcentraties 
ingevolge X-stralen. Verder wordt gepoogd een verband te vinden tus
sen de celdood en de concentratie van een specifiek enzyme in de Hela 
Cf\. 

In de nabije toekomst zal de invloed van X-stralen, met of zonder toe
voezing van farmaca, op de groeikurven van de Hela cel bestudeerd 
worden. 

3. Tijdsvariatie-anafyse van de dosiifractionatie van ioniserende stralen op 
cellenculturen in vitro 
Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met het Laboratorium voor 
Natuurkunde (Faculteit Geneeskunde) van de R.U.G. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. DL J. DEMUYNCK, gewoon hoogleraar 

W.P. DL R. BOURGOIGNIE, werkleider 
Dr.]. UYTTENHOVE, werkleider 
Dr. E. KERKHOVE, assistent 
Lic. R. MARI]NS-LAPERE, assistente 
Apt. M. TEMMERMAN-DE SMET, assistente 
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A.T.P. BEAUPREZ E., technicus 
SPRIET M., technicus 
DELNAT-NOLLET H., Ie correspondente 

Vroeger in dienst: 
Lic. 1. CLARYSSE, Lic. E. DE BISSCHOP 
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LABORATORIUM VOOR SCHEIKUNDIGE ANALYSE 
DER VOEDINGSWAREN VAN DIERLIJKE OOR
SPRONG 

Historiek 

door Prof. Dr. Ir. R. VERBEKE, 
Diensthoofd 

Teneinde het onderwijs in veterinair toezicht op de eetwaren van 
dierlijke oorsprong aan te passen aan de uitbreiding van bevoegdheden 
en opdrachten van de dierenartsen heeft de Raad van de Faculteit van 
de Diergeneeskunde op 27.10.1971 een voorstel ingediend tot het op
richten van een cursus "Scheikundige analyse der Voedingswaren van 
Dierlijke Oorsprong". 
Deze cursus werd voor het eerst in het voorjaar 1972 door Dr. VERBEKE 
in suppleantie onderwezen aan studenten van het derde doctoraat. Op 
1 oktober 1972 werd Prof. VERBEKE belast met dit onderwijs naast de 
praktische oefeningen. Het laboratorium werd ondergebracht in de ge
bouwen van Fysiologie, Biochemie en Farmacologie. 

Met de oprichting van de licentie in "Diergeneeskundig Toezicht 
over Eetwaren van Dierlijke Oorsprong" werd op 1 oktober 1974 de 
leeropdracht uitgebreid. 

Sinds zijn oprichting worden in deze dienst uiterst gevoelige en se
lectieve scheikundige methodes bestudeerd tot het bepalen van hor
monale en thyreostatica residuen in vlees en lichaamsvloeistoffen. 
Sommige van deze residutechnieken, o.m. gesteund op dunlaagchro
matografie en fluorescentiedetectie, werden in de Benelux en E.E.G. 
aangenomen als referentiemethodes. Ook de residueverdeling van ana
bolica en thyreostatica in karkassen werd bestudeerd in functie van de 
wachttermijnen na behandeling. 

In deze dienst worden tevens methodes bestudeerd tot het schatten 
van vlees- en vetkwaliteit op basis van objectief meetbare parameters. 
Oorspronkelijke methodes werden ontwikkeld tot het bepalen van 
vleessubstitutie en species-identiteit van vetten en vleeswaren. Dit on
derzoek steunt op elektroforetische methodes of op studies van de vet
zuurverdeling over de triglyceriden. 
Minder omvangrijk onderzoek werd verricht in samenwerking met an
dere diensten. Anderzijds verzekert het laboratorium een omvangrijke 
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dienstverlening en begeleiding aan dierenartsen werkzaam in vleesin
spectie of in vleesbedrijven. Tevens wordt door het laboratorium regel
matig deskundig onderzoek verricht voor diverse Ministeries en labora
toria o.m. in verband met het opsporen van hormonen en thyreostati
ca-residuen, het aantonen van vlees- en vetvervalsingen, e.a. 

Personeelsbezetting 
O.P. Prof. Dr. Ir. R. VERBEKE, hoogleraar 

W.P. R.U.G. Dr. H. DE BRABANDER, werkleider 

LW.O.N.L. Lic. P. VANHEE, assistent 

A.T.P. R.U.G. STANSSENS-RUYSSCHAERT R., Ie technicus, vervangen 
door SMEKENS-TERRYN M. 
VAN MEIR-GREGOIRE A.M., I e technicus 
VANDEGEHUCHTE W., laboratoriumbediende 

Ministerie BAUWENS-DE WISPELAERE M., Ie technicus, vervangen 
door D'HAEZE-NAESSENS M. 

LW.O.N.L. BOBELYN-BOONAERT M., Ie technicus 
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UITSTRALING TIJDENS DEZE 
50 JAAR EVOLUTIE 

DE DIERENARTS IN DE INDUSTRIE 

door Or. R. MARSBOOM 

De Faculteit Diergeneeskunde te Gent heeft procentueel meer dan 
welke universiteit ook ter wereld, dierenartsen gevormd die nu een vol
tijdse betrekking bekleden in de industrie. Inderdaad vervullen 80 oud
studenten dierenartsen of 6.1 % van de momenteel 1312 actieve afge
studeerden van Gent, een belangrijke rol in ondernemingen van zeer 
uiteenlopende aard. Op het wereld totaal van 300.000 dierenartsen zijn 
minder dan 1 % actief in de industrie. 

De plaats die de te Gent afgestudeerde dierenarts in verschillende be
drijven heeft ingenomen is niet alleen functie van zijn vorming, maar 
veel meer nog van zijn inzicht, om bepaalde potentiële mogelijkheden, 
tot en met bedrijfsleiding, te onderkennen en zich daadwerkelijk in te 
spannen om deze mogelijkheden voor zichzelf en voor het beroep te 
valoriseren. 

In de veevoederindustrie (32 bedrijven) zijn 44 dierenartsen actief, 
terwijl in de farmaceu tische industrie (15 bedrijven) 31 dierenartsen te 
werk zijn gesteld. Voorts zijn nog 5 dierenartsen werkzaam in andere 
kleinere ondermemingen. 

Het blijft een raadsel hoe dierenartsen uit de beginperiode 1934-
1945 hun praktijk succesvol konden uitbouwen. Geneesmiddelen 
waarover men nu beschikt bestonden inderdaad niet. Enkele buiten
landse industrie-mastodonten boden naast instrumenten voor dierge
neeskundig gebruik slechts enkele sera en farmaka aan, zoals het won
dermiddel "Arsenicum". Entstoffen tegen miltvuur, razernij en kip
pencholera werden eveneens uit het buitenland betrokken. 

In eigen land bestond het Serum Instituut in Sint-Agatha-Berchem, 
opgericht door Prof. De Saint-Moulin, met het paard als enig laborato
riumdier. Prof. Libbrecht toverde met vitamines en ProE Massart met 
enzymen en stoffen uit de citroenzuurcyclus. Verweg in Kongo en 
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Ruanda Urundi werd door Or. Van Saceghem uitzonderlijk creatief en 
internationeel erkend wetenschappelijk werk verricht. In uiterst moei
lijke omstandigheden werden door hem vaccins, sera en farmaka bereid 
voor massatherapie, en als dusdanig kan hij terecht als de eerste indus
trie-dierenarts worden beschouwd. 

De grote stap naar de industrialisatie tijdens de periode 1945-1960 
betekende dat ook in de landbouw- en veeteeltsektoren kleinere bedrij
ven veroordeeld waren. Monsterbedrijven werden opgericht vooreerst 
in de kippensektor, nadien in de mestvarkenssektor en tenslotte in de 
rundvee-industrie. De hieruit voortspruitende problemen dienden op 
een nieuwe basis te worden aangepakt, hetgeen toen duidelijk buiten de 
klassieke opleiding van de jonge dierenarts lag. 

Hogere rentabiliteit was slechts mogelijk door nieuwbouw, optimale 
hygiëne bij maximale stalbezetting, aangepaste voeding per species, 
leeftijd, prestatie en bestemming gebruik van groeistimulatoren, alle 
nieuwe uitdagingen voor de jonge dierenart . De ontdekking van sulfa
quinoxaline voor de bestrijding van coccidiose bij kuikens, van piper
azine voor askaridenbehandeling bij het varken en het paard, van feno
thiazine voor strongylose bij het rund en van verschillende sulfamiden 
en antibiotica voor de tot dan onbehandelbare bacteriële aandoenin
gen, betekenden de wetenschappelijke ruggesteun die verdere intensi
fiëring van exploitaties met steeds hoger rendement mogelijk maakten. 

Ergens in de buurt van dE toenmalige Veeartsenijschool te Gent leg
de een groep jonge dierenartsen, werkzaam in de veevoederindustrie, 
de basis van hun eigen statuut. Naast de materiële en juridische proble
men voelde iedereen de behoefte naar meer kennis, dieper inzicht en 
zelfs' naar een nieuwe vorm van diergeneeskunde. 
Enkele professoren uit de na-oorlogse periode steunden deze groep in 
belangrijke mate. Van een autentieke specialisatie was echter nog geen 
sprake. Die werd slechts bereikt door eigen studie, door uitwisseling 
van gegevens uit eigen midden~ en door het volgen van de wetenschap
pelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. 

Het dekolonisatieproces van de jaren 60 bracht een aantal dierenart
sen met een gans eigen ervaring terug uit overzeese gebieden. Interna
tionale contacten met wetenschapsmensen en organisaties, inzicht in 
zowel humane, veterinaire en fytofarmaceutische therapie en preven
tie, kennis van de economische problemen in landbouw en vee.teelt, 
waren voor hen even zovele stimulansen om nieuwe researchgebteden 
te betreden in de toen nog in haar kinderschoenen staande industrie. 

)0) 

Bij een steeds maar groeiende welstand en euforie die de jaren 1960-
1975 kenmerkte, versnelde het industrialisatieproces voortdurend. De 
veevoederindustrie rees overal uit de grond en haar wetenschappelijke 
staf van dierenartsen werd sterk uitgebreid. De dierenarts werd een vas
te waarde als laboratoriumspecialist, hygiënist, voederspecialist en eco
nomist. Ook de Faculteit Diergeneeskunde ontwikkelde nieuwe cursus
sen voor deze specialisatie en graag vernoemen wij hier Prof. Van
schoubroek als stimulator. De veevoederindustrie breidde haar activi
teiten uit over gans Europa en het Midden-Oosten en verschillende 
Vlaamse dierenartsen hebben een uiterst belangrijke rol gespeeld in de
ze succes-story. Het is onmogelijk het aantal en type veevoeders te be
schrijven die in Vlaanderen werden ontwikkeld. 

In diezelfde periode ontwikkelde de farmaceutische industrie overal 
ter wereld nieuwe geneesmiddelen die tot een betere rentabiliteit van 
het consumptiedier of tot een betere behandeling van het gezelschaps
dier zouden leiden. Allerlei orale en inspuitbare chemotherapeutica en 
antibiotica waren nu beschikbaar. De serotherapie was verlaten en ver
vangen door nieuwe entstoffen. Het is de verdienste van enkele Vlaam
se dierenartsen dat Belgische farmaceutische bedrijven tijdens deze pe
riode wereldfaam verwierven door de ontdekking en ontwikkeling van 
totaal nieuwe en originele geneesmiddelen. Verschillende originele 
vaccins, en do- en ecto-antiparasitaire stoffen, antimycotica, coccidios
tatica, groeipromotoren, sedativa, analgetica en hypnotica in Vlaande
ren ontdekt, zijn nu wereldwijd bekend en veelvuldig gebruikt. Dit alles 
heeft in ruime mate bijgedragen tot een betere economische uitbating 
in de veeteeltsector. 

Deze explosie van wetenschappelijk onderzoek, die niet alleen resul
teerde in nieuwe diergeneeskundige preparaten maar ook in nieuwe ge
neesmiddelen voor de mens in de nieuwe fytofarmaceutica, is slechts 
mogelijk geweest door teamwork tussen verschillende disciplines zoals 
scheikundigen, biochemici, f8rmacologen, apothekers, geneesheren en 
dierenartsen. Toch mag zonder overdrijven worden gezegd dat dieren
artsen met hun uitgebreide kennis van vergelijkende pathologie een 
uiterst belangrijke rol hebben gespeeld. 

De rol van de dierenarts in de industrie moet gezien worden in func
tie van de mogelijkheden, noden en behoeften van deze industrie. 
Steeds meer taken worden met succes en verantwoordelijksgevoel door 
d!erenartsen uitgevoerd, zoals: research op de meest verscheidene ge
bieden, proefdierproduktie en -verzorging, klinisch onderzoek, pro-
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duktontwikkeling in verscheidene disciplines, veiligheidsonderzoek 
van geneesmiddelen in al zijn aspecten, registratie van nieuwe genees
middelen, marketing zelfs internationaal tot en met top-management. 

De economische crisis en de plethora aan jonge afgestudeerden zijn 
beide oorzaak van een steeds maar grotere moedeloosheid bij de die
renarts met betrekking tot zijn klassieke taak als practicus, inseminator 
of vleeskeurder. Anderzijds heeft de groeiende wereldbevolking steeds 
meer behoefte aan dierlijke eiwitten en zal hiervoor de rentabiliteit van 
de bedrijven steeds maar moeten worden opgevoerd. De rol die zowel 
de veevoederindustrie als de farmaceutische industrie te vervullen heb
ben, is niet minder dan een morele plicht tegenover de gemeeschap. 
Hiertegenover staat echter de zekerheid van succes in de toekomst. 

Onda11ks de enorme vooruitgang tijdens de laatste 20 jaren bestaat er 
nog steeds geen voldoeninggevende oplossing voor een aantal ernstige 
problemen in de djergeneeskunde. Men heeft behoefte aan nog betere 
en nog veiligere therapeuti che profylacti cbe en diagnostische hulp
middelen. Alleen het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschap
pelijk denken en werken van een jonge generatie hooggespecialiseerde 
dierenartsen biedt een garantie voor verdere vooruitgang. 
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Doctors in de diergeneeskunde met een 
voltijdse betrekking in de industrie 

Speciale bedrijven 4 
Vleesindustrie 
Kippenindustrie 
Eigen bedrijf 

Subtotaal 

Veevoederindustrie 28 bedrijven 
2 bedrijven met 4 dierenartsen 
2 bedrijven met 3 dierenartsen 
3 bedrijven met 2 dierenartsen 

21 bedrijven met 1 dierenarts 
Subtotaal 

Farmaceutische industrie: 15 bedrijven 
1 bedrijf met 17 dierenartsen 
1 bedrijf met 9 dierenartsen 
1 bedrijf met 6 dierenartsen 
1 bedrijf met 3 dierenartsen 
4 bedrijven met 2 dierenartsen 
7 bedrijven met 1 dierenarts 

Subtotaal 

Onbekende werkgever 

Algemeen totaal 

Procent 
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Aantal dierenartsen 
Faculteit diergeneeskunde 

R.U.G. Andere Totaal 

1 
2 
1 

4"" 0 4 

8 
6 
6 

20 1 
40 1 41 

15 2 
3 6 
5 1 
2 1 
3 5 

.J.... 4 
31 19 50 

5 12 17 

80 32 112 

71% 29% 



DE DIERENARTSEN UIT GENT OVERZEE 

door Prof. Dr. J. MORTELMANS 

Het zal velen misschien wel enigszins verbazen, maar de Veeartsenij
school van Gent heeft zijn jonge afgestudeerden uitgezonden overzee 
van zodra zij einddiploma's heeft afgeleverd. 

De school was amper van start gegaan in 1933, en toch waren er bij 
het uitbreken van de tweede wereldoorlog reeds een paar te Gent afge
studeerde dierenartsen werkza<lm in het voormalige Belgisch-Congo. 
De hele oorlog lang hebben zij meegewerkt aan de oorlogsinspanning 
door de kolonie geleverd en als legerdierenarts mee opgetrokken in de 
veldtocht van Ethiopië. 

Het is echter na het beëndigen van de tweede wereldoorlog dat Gent 
voorgoed is gaan uitzwermen overzee. Overzee betekende toen exclu
sief Belgisch-Congo, Ruanda en Burundi. Het bezielend enthousiasme 
van wijlen professor L. Geurden heeft er voorzeker veel toe bijgedragen 
om "koloniale roepingen" te wekken; hij was de spil waarrond de klei
ne groep van jonge belangstellenden zich schaarden; bij hem kregen ze 
informatie, hij kende nuttige adressen, hij deed een beroep op zijn me
nigvuldige relaties. Hij was het ook die niet aarzelde juist na de oorlog 
een paar maal naar Afrika te trekken op er op prospectie te gaan. Door 
zijn bemoeiingen werd er jaarlijks een studiebeurs uitgetrokken voor 
een laatstejaarsstudent om ter plaatse op verkenning te gaan. Vele oud
studenten zullen nu glimlachend aan deze tijd terug denken, gekruid 
met sterke verhalen verteld door Prof. Geurden, toen reizen naar het 
binnenland van Centraal-Afrika nog veel van een gewaagd avontuur in 
had. Nochtans hebben al deze zaken ertoe bijgedragen om jonge afge
studeerde dierenartsen naar overzee te loodsen. 

Tot op het einde van de jaren veertig en begin van de jaren vijftig was 
de enige bestaande uitweg Belgisch-Congo of de mandaatgebieden 
Ruanda en Burundi. Degenen die in staatsdienst gingen werken, dien
den verplicht de vijf maand specialisatiecursus aan het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde te Antwerpen te volgen; zij begonnen eraan 
in oktober en rond maart-april van het jaar daarop vertrokken zij, per 
boot tot Lobito ofMatadi ; soms volgde daarop nog een tocht van een 
paar weken per trein, boot of auto vooraleer men ter bestemming was. 
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Het toenmalig uitgewerkt "tienjarenplan" heeft er ook veel toe bijge
dragen om plaatsen te creëren voor jonge dierenartsen; heel de econo
mie van de kolonie kreeg een vernieuwde en verjongde aanpak. Zo 
breidden ook de private maatschappijen hun activiteiten uit en werd 
meer en meer aandacht aan de veeteelt geschonken. Ook hier kregen 
jonge afgestudeerden van Gent een kans; er is geen enkele grote vee
teeltmaatschappij geweest of een "Gentenaar" is er tussen 1950-1960 
werkzaam geweest. 

Op de 110 dierenartsen die toen in de drie landen werkzaam waren, 
telde men een dertigtal oud-Gentenaars. Men vond ze in de veeteelt
maatschappijen, in de parastatale instellingen zoals het Comité Spécial 
du Katanga, in het Instituut voor Landbouwkundig onderzoek 
(INEAC), in de staatslaboratoria, in de scholen voor veterinaire assis
tenten; ze stonden aan het hoofd van de diergeneeskundige districten 
en de oudste confraters waren reeds doorgedrongen tot de post van pro
vinciaal dierenarts. Bij de oprichting van een gespecialiseerde dienst 
voor slaapziektebestrijding was een oud-student van Gent betrokken. 

Bij het dekolonisatieproces van 1960-1962 zijn er velen terug naar 
België gekeerd; het was te begrijpen in die tijd. Sommigen zijn in het 
hoger onderwijs terecht gekomen, anderen zijn naar de industrie ge
gaan en werden er hoogstaande wetenschapslui of managers, weer an
deren begonnen niet zonder succes een praktijk. Enkele confraters 
trokken naar internationale instellingen en zo was tot voor zéér kort de 
dierenarts op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties te N ew Y ork 
een oud-student van Gent. Een paar zijn in Afrika gebleven. 

In het begin van de jaren 60 is er dan een stagnatie opgetreden. Be
grijpelijk waren de kandidaten enigszins wantrouwig om hun lot over
zee te wagen; vergeten wij niet dat rond 1960 praktisch heel Afrika ge
dekoloniseerd werd. Het heeft praktisch tot rond 1970 geduurd voor
aleer er weer belangstelling kwam voor werk overzee. Rond die tijd was 
er ook opnieuw meer stabiliteit en vooruitzicht; het ABOS was gestruc
tureerd, de F.A.O. was in volle uitbreiding, de grote internationalise
ring van de onwikkelingshulp en technische bijstand was begonnen. 

Als Afrika, in zijn totaliteit, een afzetgebied is geworden voor Bel
gische dierenartsen, dan mogen wij ook zeggen dat nu zelfs in Azië en 
Zuid- en Centraal Amerika oud-studenten van Gent aan het werk zijn. 
Er waren of zijn "oud-Gentenaars" in Afganistan, in Kampuchea, op de 
Nieuwe Hebriden in de Stille Zuidzee, in Indonesië, in Costa-Rica ... In 
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praktisch alle Afrikaanse landen vindt men nu afgestudeerden van de 
faculteit: weer zijn ze werkzaam in hoger of technisch onderwijs, in la
boratoria, in de administratie, in veeteeltmaatschappijen ... Ze dragen 
de naam en de faam van de faculteit uit over de tropen en subtropen. 
Talrijk zijn ze niet, een twintigtal. Het is aangenaam ze te ontmoeten 
en in de tropennacht bij een koele pint over "Gent" te kunnen praten. 
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DE DIERENARTS IN OVERHEIDSDIENST 

door Dr. Insp. A. VAN DE VELDE 

Voor de talrijke dierenartsen die in de loop van haar vijfigjarige ge
schiedenis aan onze Faculteit zijn afgestudeerd, hebben er een aantal 
hun werkkring gevonden in Overheidsdienst. Enkelen onder hen be
horen tot de promoties van gedurende afkort na de tweede wereldoor
log en hebben reeds hun loopbaan beëindigd of staan op het punt zulks 
te doen. In het licht van het lustrum dat thans wordt gevierd zullen zij 
niet nalaten, in dankbare overweging, een deel van hun eigen geschie
denis te koppelen aan deze van hun faculteit. 

Bij de stichting van de Veeartsenijschool in 1933 was de staatsdienst, 
waarin dierenartsen werkzaam waren, nog vrij beperkt. Buiten het leger 
waren ze uitsluitend tewerkgesteld in het kader van de veeartsenijkun
dige dienst van het Ministerie van Landbouw, die in die tijd reeds een 
heel stuk geschiedenis achter de rug had. Bedenken wij dat de huidige 
wet op de gezondheidspolitie dateert van 1882 ; het laboratorium van 
dE veeartsenijkundige dienst, de voorloper van het huidig Nationaal 
Instituut voor Diergeneeskundig Onderwijs ging in 1924 van start. Het 
inrichtingsreglement van de veeartsenijkundige dienst kwam in 1926 
tot stand. De diergeneeskundige wetenschap bevond zich volop in het 
pasteuriaans tijdperk. Het was vanaf 1860 dat Pasteur zijn vermaarde 
onderzoekingen deed over de zogenaamde spontane generatie en daar
mee een echte revolutie tot stand bracht in de studie van de besmettelij
ke ziekten; hij leverde het bewijs dat ze aan microorganismen te wijten 
waren en hij legde de grondsteen van de bescherming tegen ziekte door 
het gebruik van entstoffen. Het was in de jaren 1870-1890 dat Robert 
Koch de tuberkelbacil ontdekte. Een lange lijst van beroemde dieren
artsen uit vele landen zijn al~ volgelingen van beide geleerden opgete
kend. Zij hebben baanbrekend werk geleverd tot de ontdekking van de 
verwekkers van besmettelijke dierziekten waaronder de tuberculose, 
miltvuur, vlekziekte, dourine e.a. Het was op grond van deze ontdek
kingen dat verscheidene van deze ziekten, die herhaaldelijk de veesta
pel hadden geteisterd, konden worden overmeesterd. Ook bij ons ston
den de eerste dierenartsen in Overheidsdienst op dit arbeidsveld en 
hebben er eervol gepresteerd in de voorste lijnen van de strijd voor een 
historische doorbraak op het gebied van de ziektebestrijding. Men kan 
stellen dat de resultaten van hun werk en de doelstellingen van hun 
geest een aanzienlijk deel uitmaken van de geestelijke achtergrond 
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rond de stichting van onze Veeartsenijschool. De diergeneeskunde 
stond in die tijd zeker op de vooravond van een nieuwe ontwikkeling 
op velerlei gebied, doch de pasteuriaanse geest stond nog op de voor
grond. Het is opmerkenswaardig dat sulfamiden pas in 1939 in gebruik 
werden genomen en dat het dan nog tot na de oorlog zou duren eer de 
intussen door Fleming ontdekte penicilline in het therapeutisch arse
naal van de diergeneeskunde kon worden opgenomen. 

Het is op dit keerpunt van de geschiedenis dat enkele afgestudeerden 
van de Gentse school voor het eerst de rangen van de overheidsdienst 
kwamen versterken. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat deze stap 
blijkbaar geredelijk werd gedaan door dierenartsen die hun studies ge
durende de laatste jaren van de oorlog hadden beëindigd; naderhand 
werd de aantrekkingskracht van het openbaar ambt veel kleiner. Men 
kan verschillende redenen aanhalen om dit te verklaren. Het is een feit 
dat het in de ontreddering onmiddellijk na de oorlog niet zo eenvoudig 
was een praktijk te beginnen. De materiële omstandigheden lagen bui
tengewoon moeilijk. Overigens hadden reeds verscheidene jongeren 
van de eerste promoties van Gent zich over heel het Vlaamse land ver
spreid. Hun aantal was v~nzelfsprekend niet zo groot en het zou in de 
huidige situatie van overbevolking bijna als een sarcasme klinken, wan
neer men durft stellen dat er kort na de oorlog ook niet zoveel plaats 
was. Men moet evenwel bedenken, wat hoger reeds werd gezegd dat de 
stand van de wetenschappelijke mogelijkheden op genoemd moment 
nog niet aan de grote expansie toe was. De jonge afgestudeerden waren, 
dank zij de inzet van de nieuwe school, prima verloskundigen en dit 
was een groot deel van hun werk. Er waren echter talrijke gemeenten 
nodig voor een goed bezette praktijk en hoe paradoksaal het vandaag 
ook moge klinken, men had destijds ook snel de indruk te dicht bij me
kaar te zitten. 

Men zou evenwel ongelijk hebben de keuze voor het openbaar ambt 
in die tijd enkel vanuit materiële overwegingen te verklaren. Steeds in 
de trend van de pasteuriaanse geest waaraan boven werd herinnerd, was 
een evolutie aan de gang die op de geest van enkele jongeren een be
geesterende indruk heeft gemaakt. Men begon stilaan te zien dat op het 
gebied van de bestrijding der epizootische ziekten grote vooruitgang 
zou mogelijk zijn door weloverwogen georganiseerde samenwerking 
tussen dierenarts en veehouder. De eerste steen in deze zin was trou
wens reeds gelegd, zij het op een zeer bescheiden manier, toen, juist 
vóór de oorlog, de eerste vrije verenigingen voor de bestrijding van de 
rundertuberculose werden gesticht. Op het einde van de jaren veertig 
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was men algemeen overtuigd, dat de economische weerslag van georga
ni eerde ziektebestrijding van zodan .ige betekenis was dat het een prio
ritaire opdracht was voor de overheid daarvoor alle nodige in pannjn
ge n te doen door het tot stand brengen van aangepaste dien ten. Er kon 
geen twijfel over bestaan dat geheel deze ontwikkeling en de vooruit
zichten die daaraan gekoppeld waren bij sommige jongeren een nieuw 
patroon voor een levensideaal heeft teweeg gebracht. 

Een analoge evolutie heeft zich ook voorgedaan op het gebied van 
het toezicht op de eetwaren van dierlijke oorsprong. De inrichtingen 
voor het slachten van huisdieren kenden reeds kort na de oorlog een 
hele omwenteling. 
Mede onder invloed van organi atorische maatregelen tijdens de bezet
ting en door de vooruitzichten op een neUe uitbreiding van de vleesin
dustrie giLlg spoedig de evolutie verder om de lachtverricbtingen van
uit kleine lachterijen en beenhouwerijen te centraliseren in moderne 
slachthuizen. Dit gaf aanleiding tot vele nieuwe technische en organi
satorische problemen, die de noodzaak van een afzonderlijke inspec
tiedienst deden inzien en de basis uitmaakten voor het opstellen van 
een nieuwe wetgeving die in 1952 werd uitgevaardigd. Ook hier mag 
worden aangestipt dat de diepere grondslag voor dit gebeuren te zoeken 
was in een fundamenteel nieuwe visie die de grote betekenis van de 
diergeneeskunde voor de volksgezondheid accentueerde. Het is zeker 
dat sommige jongeren zich vanuit deze visie aangetrokken voelden om 
plaats te nemen in een nieuwe overheidsdienst die logischerwijze zijn 
leiding zou vinden in het Ministerie van Vol.ksgezondbeid. 
Toch kunnen wij, historisch gezien, niet voorbijgaan aan bet feit dat 
voorheen het toezicht op de vleeskeuring tot de bevoegdheden van de 
veeartsenijkundige dienst behoorde. De overplaatsing naar het Minis
terie van Volksgezondheid betekende dus een soort scheiding van tafel 
en bed voor bevoegdheden die voorheen waren samengebundeld in 
het Ministerie van Landbouw. Het ligt voor de hand dat de aanloop tot 
deze gang van zaken aanleiding gaf tot binnenkamerse strubbelingen 
en men kan er lang over redetwisten of deze spreiding van diensten 
over twee verschillende ministeries een gelukkig initiatief was. Het is 
een feit dat dergelijke di cu sies in vrijwel alle Europese landen werden 
gevoerd en vandaag de dag DOg niet uit de lucht zijn, met bet gevolg dat 
in sommige landen beide diensten in één enkel departement verenigd 
leven en in andere eeD gedeeltelijke of volledige scheiding plaatsvond. 
Wat er ook van zij, het is duidelijk dat, vooral in kleine Janden, dit een 
soort versplintering tot gevolg had waardoor de twee afgezonderde 
diensten in de onderscheidende departementen, relatief bekrompen 
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zijn gebleven, wat het gewicht van de diergeneeskunde op het adminis
tratief hiërarchische vlak niet ten goede kwam. Veel werd natuurlijk 
goed ~emaakt .door wederzi!dse betrachtingen tot verstandhouding op 
techmsch gebIed, doch het IS steeds een punt van discussie gebleven of 
de eenheid van beleid, die zo gewenst is voor twee diensten, waarvan 
doelstellingen en activiteiten toch grotelijks in elkaars verlengde lig
gen, daarmee voldoende werd bereikt. Wat ook het antwoord weze 
d~t me.n op deze vraa~ wil geven, het is intussen toch een gelukkige ont
wlkkelmg geweest, dIe met de tijd de mogelijkheid heeft tot stand ge
bracht dat ten huidige dage een zestigtal dierenartsen een werkterrein 
in overheidsdienst kunnen vinden. Wij zouden overigens aan eerbied 
tekort komen, mochten wij er ook niet aan herinneren dat enkele van 
o~ze n:ensen hun loopbaan vonden in de veeteeltdienst, want ook op 
dl~ ge~led was baanbrekend werk te doen. Langs de kunstmatige inse
~~natle om hebben de faculteit en het beroep op dit gebied een ruime 
bIjdrage geleverd, doch de deelname aan het beleid in de officiële dien
sten is sporadisch gebleven, ook al zal graag onderstreept worden dat zij 
markante sporen heeft getrokken. 

Het zou te ver leiden en Qok overbodig zijn hier in bijzonderheden te 
treden over de in overheidsdienst ontwikkelde activiteiten gedurende 
de vijftigjarige periode van de groei en de bloei van onze Faculteit. 
In de jaren 50 en 60 is de georganiseerde dierziektenbestrijding volop 
op gang gekomen en heeft ook haar vruchten afgeworpen. De runder
tuberculose kon geleidelijk ingedijkt en tenslotte overwonnen worden. 
Het planmatig gebruik van een uitmuntende entstof, door het Natio
naal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek op punt gesteld en 
geproduceerd, kon op korte jaren het aanschijn van de veehouderij 
veranderen door het lam leggen van een zo gevreesde ziekte als mond
en klauwzeer. Met dezelfde ijver werd ook de brucellosebestrijding aan
gepakt en succesvol doorgevoerd. Het is belangrijk te vermelden dat de
z~ b~strijding de a.anle~ding is geweest tot de oprichting van onze pro
vmClale laboratona, dIe moesten instaan voor het serologisch onder
zo.ek op brucellose. Dank zij de verbeten druk die uit brede beroeps
knngen werd UItgeoefend konden deze laboratoria, in de aanvang te be
scheiden opgevat, weldra uitgroeien tot centra voor algemene diagnos
tiek en voorlichting op de onderscheiden terreinen van de runder-, var
kens- en pluimveepathologie. Dit was des te meer noodwendig daar het 
ontstaan van grote intensieve bedrijven de problematiek van het dier
ge~eeskundig werk grondig kwam wijzigen en de stormachtige ontwik
kelmg van wetenschap en techniek om meer en meer specialisatie 
vroeg. Wellicht hebben velen gehoopt dat de activiteiten van deze la-
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boratoria nog meer zouden worden uitgebreid door de inzet van meer 
mankrachten en middelen. Dit belet evenwel niet dat met dankbaar
heid mag worden teruggezien op hetgeen kon worden verwezenlijkt 
dank zij de vele inspanningen vanwege de laboratoriumdierenartsen. 
Zij zijn zeer belangrijke klankborden geweest voor de uitstraling van 
het wetenschappelijk werk van onze Faculteit, die steeds in vruchtbare 
amenwerlcing, hun eerste wetenschappelijke toevlucht mocht blijven. 

Zoals hoger reeds aangestipt viel de oprichting van de dienst voor In
spectie van de Vleeshandel samen met een gehele vernieuwing van het 
slachthuiswezen. Vooral in onze Vlaamse gewesten was het de periode 
van ombouwen nieuwbouw van slachthuizen, in zulke onstuimige ma
te dat weldra wettelijke maatregelen moesten worden getroffen om 
door territoriale beperkingen een te hoge vlucht af te remmen. Het 
plannen, adviseren en in functie brengen van dit slachthuisnet en de 
daaraan gekoppelde verwerkingsbedrijven heeft de ambtenaren des
tijds veel werk gekost. Bovendien vereiste de voortdurende technische 
vernieuwing van de infrastructuur en vrijwel oeverloze noodzaak tot 
studie en bijscholing, waarin de Faculteit een zeer belangrijke rol heeft 
gespeeld. 

De snelle ontwikkeling van het net van private slachthuizen met de 
keuring die qua bezoldiging op dezelfde leest was geschoeid als voor de 
gedecentraliseerde keuring in kleinere slachthuizen en beenhouwerijen 
van vóór de oorlog, was vrij snel de aanleiding tot het ontdekken van 
leemten die gaandeweg de noodzaak van een volledige hervorming van 
de vleeskeuring deden aanvoelen. Reeds in 1961, op het diergenees
kundig congres te Gent, werd de gedachte naar voren gebracht een stu
die aan te vatten om dergelijke hervorming voor te bereiden met als 
doel meer onafhankelijkheid voor de keurders te bewerkstelligen en de 
nodige laboratoriuminfrastructuur tot stand te brengen om keuring en 
toezicht wetenschappelijk te schragen. Spijts de oneindige discussies 
die aan dit onderwerp werden gewijd leidde deze actie tot een malaise 
die jarenlang, als een splinter in harten en geesten, op het diergenees
kundig beroep is blijven wegen. Meerdere projekten botsten op grote 
weerstand en kregen het ene al vroeger dan het andere, het lood in de 
vleugels, Er werden vele kansen gemist en het moest meer dan twintig 
jaar duren eer uiteindelijk een wet kon worden goedgekeurd die de her
vorming zou bezegelen waarvan de noodzaak om vele redenen steeds 
nijpender werd aangevoeld. Het feit dat deze moeizaam bereikte wet 
uiteindelijk na te zijn goedgekeurd toch opnieuw in de koelkast is ge
raakt, nog vóór zijn uitvoering kon worden gestart, is een spijtige ge-
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beurtenis waarvan de gevolgen op dit moment niet zijn te overzien en 
die als een zware schaduw de luister van dit lustrum overtrekt. 

Wij zouden binnen het bestek van deze summiere overwegingen een 
belangrijk element vergeten, indien wij niet zouden vermelden dat het 
werk van de overheidsdiensten in belangrijke mate werd beïnvloed 
door het ontstaan van de internationale samenwerking. Vooral het Ver
drag van Rome en het tot stand komen van de Europese Economische 
Gemeenschap zijn op dit gebied doorslaggevend geweest. In het kader 
van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek werd een belangrijke 
plaats toebedeeld aan de diergeneeskundige problemen, die voor het 
tot stand brengen van het beoogde vrije verkeer van dieren en produk
ten van doorslaggevende betekenis zijn. Vele nieuwe vraagstukken wer
den aan de orde gesteld en hebben gezien hun meestal zware weerslag 
op het economisch leven, de opdrachten van de diensten zowel naar 
volume als naar verantwoordelijkheid grotelijks bezwaard. 

Tenslotte zal de ambtenaar die bij dit lustrum in de diepten van zijn 
herinneringen peilt er zich ongetwijfeld rekenschap van geven hoezeer 
hij voor zijn werk afhankeJijk was van zijn collega's uit de praktijk. Hij 
zal dankbaar zijn voor het 'vele werk dat zij hebben gepresteerd en voor 
het vertrouwen en de medewerking die zij hem schonken. Hij zal daar
bij graag bedenken, dat in deze samenbundeling van krachten wellicht 
de beste uitstraling mocht worden bereikt van de wetenschappelijke en 
morele vorming die de feestvierende Faculteit aan allen heeft verstrekt. 

Doch de ambtenaar zal ook terugdenken aan de Vlaamse boer die 
aan zijn zijde stond. Sommigen onder ons zullen niet vergeten zijn dat 
destijds in hun werkgebied nog honderden kleine bedrijven voorkwa
men die, vruchteloos trouwens, voor hun bestaan moesten vechten. 
Wij zullen hier een eresaluut brengen aan zovele goede mensen die met 
gelaten gedweeheid, ten koste van soms grote offers, wilden doen wat 
de ambtenaar vroeg en daardoor het bereiken van het gestelde doel 
hebben mogelijk gemaakt. Niet zonder enige weemoed zullen we vast
stellen dat al deze mensen verdwenen zijn. Zij zijn zonder subsidies uit
gestorven zonder dat een haan erover gekraaid heeft. Hun erf is intus
sen ingenomen door de moderne consumptiemens die tussen de oude 
bedden en kasten op zoek is naar een stuk verloren natuur, maar er de 
geest niet meer vindt die destijds middels een schraal bestaan de toe
komst van de welvaart heeft voorbereid. 
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De moderne samenleving wordt voordurend bekropen door angstige 
vragen naar de zin van de vooruitgang die werd geboekt. Wij zullen er 
bij dit lu trum nie~ .aa~. ontsnappen deze zelfde vraag te bedenken. Ook 
wij zullen waarschJJnhJk het antwoord niet kunnen geven. Laten we ho
pen dat het oordeel dar zal neergesc~reven :,:orden over deze kroniek 
bij het volgende lu trum ons genadIg zal zIJn. 
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HISTORIEK 
VAN DE A.T.P. GEMEENSCHAP 

door R. WOLLAERT 

DE TIJD VAN TOEN ... EN VAN NU. 

Net zoals de toenmalige Veeartsenijschool, thans de Faculteit van de 
Diergeneeskunde, en de eraan verbonden academische stafleden gedu
rende de periode 1933-1983 een ganse evolutie hebben doorgemaakt, 
zo ook was de A.T.P.-gemeenschap aan deze evolutie verbonden. Voor 
oningewijden staat A.T.P. voor administratief en technisch personeel. 

De historiek schrijven over deze evolutie van de A.T.P.-geleding 
blijkt niet zo eenvoudig te zijn, enerzijds omdat de A.T.P.-Ieden aan
vankelijk weinig of niet bij de leiding en de beleidsbeslissingen van de 
veeartsenijschool betrokken waren en anderzijds omdat over hun acti
viteiten meestal weinig gegevens terug te vinden zijn in archiefstukken 
ofbriefwisseling. Vandaar dat er voor deze beschrijving gedeeltelijk een 
beroep gedaan werd op enkele anecdotes en herinneringen uit de mond 
van een paar oudgedienden die nagenoeg vanaf het ontstaan aan de 
veeartsenijschool verbonden waren. 

Het begon inderdaad allemaal met het academiejaar 1933-1934 toen 
de eerste lessen en klinieken startten in het oud-studentenhuis van de 
St.-Jansvest, daarna Personeelsrestaurant en thans Studentenrestau
rant. Het aantal bedienden kon men op zijn ene hand tellen. Dit waren 
Réne Van Hauwert bij Prof. De Regt, Louis Walckiers bij Prof. Lib
brecht, Michel Vandewalle bij Prof. Verstraete en André Tavenier bij 
Prof. Thoonen. De grote verhuis naar de "oude Gentse Casino" had 
plaats in de jaren 1936-1937 en stilaan kwam de veeartsenijschool uit 
haar startblokken. Over deze periode laten wij Joris De Geyter aan het 
woord (uit de Peerdekop, 26e jaargang, nr. 1).Joris werkte 40 jaar aan de 
veeartsenijschool als bediende in de kliniek voor heelkunde van de gro
te huisdieren. 
"Toen ik op school kwam stonden er 6 paarden. Ik was dan 23 jaar en 
Prof. Bouckaert zelf was maar 28. Er zaten 8 studenten in het laatste 
jaar. Het waren allemaal goeie gasten en ze moesten ook veel minder 
kunnen dan nu het geval is. De gebouwen waren daar waar nu de var-
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kensstallen van Prof. Pensaert staan. Er was een klein kliniekje en een 
travailIe voor de smid. Van de huidige kliniek stond alleen nog maar 
het ijzeren geraamte met daarrond bomen. De 6 paarden van in het be
gin waren na een paar maanden allemaal weg en toen is er een tijd ge
weest dat er juist geteld één koe stond. 
De verhuis naar de huidige klinieken gebeurde in 1942. Alles was nog 
niet af, en er was nog geen electriciteit, we hadden daar 14 stallen en 
toen ik de Professor vroeg waarom het er zo weinig waren antwoordde 
hij simpel weg "we hebben er niet meer nodig". 

We waren met twee bedienden, maar alles moest met mankracht ge
beuren: stro lossen, haver lossen, stallen mesten, enz. Er werden nog 
niet zoveel operaties uitgevoerd en deze gebeurden op balen stro waar
over men een zeildoek spande ... De financiële mogelijkheden van de 
school waren trouwens heel beperkt: langs alle kanten werd er geïmpro
viseerd, alle kleine middeltjes werden gebruikt om te besparen. We zijn 
zelfs nog twee à drie jaar overal houtschavelingen in zakken gaan vullen 
om de paarden te strooien, omdat er geen stro was. En toen ik binnen
kwam in 1939 was er zelfs geen geld om mij te betalen. Ook om de leve
ranciers te betalen was er niets. De veeartsenijschool was als iets dat niet 
bestond, de andere namen eerst alles en wat er overbleef was voor ons. 

We moesten dan ook soms paarden uitladen op het Casinoplein. We 
hadden dan steeds een boel supporters rondom ons staan. Het vervoer 
was trouwens ook helemaal anders vroeger: we moesten de paarden te 
voet naar het station brengen en zelf op de wagons steken!! En als dat 
dan dieren waren die niet gewoon waren van in 't stad te lopen sloegen 
ze op de vlucht of in draf. In de oorlogsjaren was er zelfs een speciale 
wagon aan de stoomtram om dieren te vervoeren. We moesten er dan 
mee naar de Rabotstatie of naar St.Amandsberg: alles was veel meer 
geïmproviseerd. We hebben dan zelfs nog stallekes in elkaar zitten tim
meren om paarden te stellen. Als tijdsverdrijf moesten we soms met de 
paarden gaan wandelen! 't Was nogal wat, want er vaarden dan nog bo
ten op de Coupure en als die eens toeterden voor de Rozemarijntjes
brug, die toen nog draaide, was het paard op de vlucht. 

Op uren werd er niet gekeken. Het was 's avonds méér na 5 uur dan 
vóór 5 uur wanneer we ophielden. En sinds 1942 was ik er elke zondag
morgen! Soms gebeurde het dat ik zelfs jaren geen verlof nam! En nu 
... hebben ze 6 weken verlof. Maar we kwamen graag en we deden graag 
ons werk. Maar in het begin was er natuurlijk heel wat minder, de tijd 
van 3 koeien en zo ... Ik heb er echt geen spijt van, maar de eerste weken 
dat ik er was, heb ik toch veel nagedacht of ik er wel zou kunnen blij
ven. Maar later heb ik het mij nooit beklaagd dat ik in dat "strafkamp" 
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heb gewerkt. Inderdaad, onze school was het strafkamp van de Univ ! 
Wie ergens iets misdaan had moest naar de veeartsenijschool "bij de 
beesten". 

Wanneer we deze getuigenis ervaren uit de mond van een eenvoudi
ge werkrnakker die zich jarenJang zonder voorbehoud voor zijn werk 
heeft ingezet en waarvan het levensverhaal een brok wordingsgeschie
denis is van onze Faculteit, dan moeten we onwillekeurig denken aan 
de werkomstandigheden en de ociaJe voorwaarden waarvan wij als 
jongeren en opvolgers van deze pionier -generatie than mogen genie
ten; 40 urenweek, verscheidene weken betaald verlof, vrije weekends 
compensatiedagen en dan zonder nog te spreken van de veiligheids- en 
hygiënische normen die de werkvoorwaarden aanzienlijk hebben ver
beterd. 

De oorlogsjaren met hun schaduwzijden van rantsoenering en hon
ger, deportatiegevaar en bombardementen, maar ook soms met meer 
aangename belevenissen en herinneringen en hun pittige en humoristi
sche anecdotes, gingen ook aan het A.T.P. niet ongemerkt voorbij. 
Iemand die het eveneens allemaal mede gemaakt heeft, als een der eer
ste pioniers, was Albert Remue, aanvankelijk huisbewaarder op het Ca
sinoplein, later tevens de door elke afgestudeerde zeker genoegzaam 
bekende chauffeur bij de buitenpraktijk. Wij laten hem aan het woord: 

"Minder aangenaam was de periode gedurende de Duitse bezetting. 
De werkomstandigheden waren alles behalve en mijn gedachten gaan 
onmiddellijk naar Jerome Deregge die als stoker op een tragische ma
nier het leven verloor tijdens de uitoefening van zijn beroep. Ik vertel U 
dit omdat ik ooggetuige was van dit dramatisch gebeuren en ook omdat 
ik een levendige herinnering vanJerome blijfbehouden. Zes maanden 
dag en nacht op post, heeft hij zonder enige klacht over de slechte 
werkomstandigheden, plichtsbewust zijn taak volbracht. Wat me het 
meest geërgerd heeft is het feit dat de naastbestaanden vanJerome geen 
enkele financiële vergoeding hebben ontvangen. Hij was de enige kost
winner van het gezin". 

"Een schaduwzijde ook tijdens diezelfde periode was de aanhouding 
van de heer Tavenier A. door de Duitse bezetters. Hij werd als politieke 
gevangene naar Duitsland gedeporteerd en ik heb hem nooit meer te
ruggezien". 

"Ook de omstandigheden die tot mijn aanstelling als chauffeur bij de 
buitenpraktijk hebben geleid zal ik nooit vergeten. Op een zekere dag 
komt een man zich aanmelden, ik deed dan dienst als huisbewaarder, 
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en vroeg naar Prof. Vandeplassche. Ik antwoordde hem dat Prof. Van
deplassche met de studenten op buitenpraktijk was. U moet weten dat 
de bedrijfsbezoeken in die tijd allemaal per fiets dienden te gebeuren. 
Ik vroeg de man of ik misschien een boodscha p kon overmaken. Zeker, 
zei hij: kijk ik ben hier met een wagen voor hem. Ik schrok me een bult, 
vooral omdat Prof. Vandeplassche daarover geen woord had gezegd, 
Wel, zegde ik tegen die man, als Prof. Vandeplassche een wagen besteld 
heeft dan zal dit wel voor de buitenpraktijk zijn? Rijdt hem hier maar 
binnen. Van zodra hij binnenkomt zal ik hem op de hoogte brengen. 's 
Anderendaags, het was nog tamelijk vroeg in de morgen, hoorde ik in 
de garage de mij wel bekende geluiden van een motor die men wilde 
~tarten. Ik begaf mij onmiddellijk ter plaatse en tot mijn verbazing zag 
Ik achter het stuur van het "Opelleken" Prof. Vandeplassche die ver
woede pogingen deed om dat stuk ijzer op vier wielen in beweging te 
brengen. Goede morgen, professor, proficiat met uw nieuwe aanwinst! 
Ik kreeg geen antwoord. Professor, kan ik U soms helpen? Antwoord: 
Albert ! Ik heb deze wagen gekocht en die is van mij. Niemand mag 
daaraan komen of proberen mee te rijden behalve ikzelf. Begrepen, 
professor, ik lachte even in mijn baard en stapte op. Enkele ogenblik
ken nadien kwam hij binpengerukt in de wachtzaal om te telefoneren 
naar de garage. Aan het gesprek te horen en aan de gelaatsuitdrukking te 
zien besefte ik dat hij geen onmiddellijke hulp kon krijgen van een 
technieker om de wagen te depanneren. Ik gebaarde van "kromme 
haas", ging naar de garage, zette mij achter het stuur, de hendel op "re
tard" demareerde ... de hendel geleidelijk op "avance" brengend ... en 
de motor sloeg aan. Prof. Vandeplassche, verbaasd van mijn tussen
komst, vergat al hetgeen wat hij enkele ogenblikken tevoor had gezegd 
en vroeg me of ik een wagen kon besturen. Dat geloof ik, zei ik beleefd, 
ik heb toch 3 jaar autoschool gevolgd! Maar Albert toch, waarom hebt 
ge dat niet vroeger gezegd. Jamaar, Professor, als ik goed geluisterd heb 
naar hetgeen U daar enkele ogenblikken tevoor hebt gezegd, geloof ik 
dat ik de kans niet gekregen heb om U dat te zeggen. 
Albert, zand daarover, ik bombardeer U tot "chauffeur" van de buiten
praktijk ! Vooruit, achter het stuur, we gaan een proefritje maken en 
daarna kruip ik achter het stuur en ge moet me wat rijles geven. Ak
koord, professor, maar de wagen is niet voorzien van een taksplaat, en 
de verzekeringspapieren ? Tut, tut, tut ... vooruit we zijn weg. Zoals ge 
wilt, professor. En daar reden we dan met het "Opelleken" van de bui
tenpraktijk en kreeg Prof. Vandeplassche zijn eerste rijles". 

"Ja we hebben soms veel plezier beleefd aan de buitenpraktijk maar 
ook hebben we wel eens schrik gekend tijdens de oorlogsjaren. Zo wer
den we eens op een avond aangesproken door de wegpolitie en gezien 
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we geen vergunning hadden om na 22 uur op de baan te mogen werden 
we verzocht ons naar de Groene Vallei te begeven voor verder verhoor. 
We hebben daar tot 1 uur in de morgen zitten wachten tot wanneer een 
hogere officier eindelijk de toestemming verleende naar de chool te
rug te rijden. Zo herinner ik me ook een zekere verlossing bij een boer 
in Drongen. Prof. Peeters pas aangeworven als assistent bij Prof. Van
deplassche, student Hubert Van Tieghem en ikzelf waren de uitverko
renen voor deze opdracht op een zomerse namiddag. Het wer 22 uur en 
nog gee?- resultaat. We beseften dat het niet meer mogelijk zou zijn ons 
naar hUlS te begeven en besloten dan maar de nacht op het bedrijf door 
te brengen. Doodmoe en met een reuze honger, het was van 's middags 
geleden dat we nog gegeten hadden, vroegen we aan de boer of er iets te 
peuzelen viel. De gierige boer trok zijn schouders op en antwoordde 
ontkennend. Een toekijkende gebuur, eveneens boer, hoorde dit en 
knipoogde naar mij. Kom zegde hij, neem een emmer! En melk één 
van mijn koeien daar in de weide. Zo gezegd, zo gedaan. Zodra de boer 
zag dat de melk niet van zijn koeien afkomstig was kreeg de gastvrijheid 
een andere wending. Terwijl ik de melk op de "Leuvense" stoof aan het 
koken bracht stuurde ik de boer naar de stal om even naar de koe te 
gaan kijken. Onderwijl zocht ik naar de nodige suiker en wat resten 
brood om de pap klaar te maken. De ledige magen werden gevuld, de 
boer voelde ook aan zijn maag en vond dat er een teljoortje bijkon. 
Omstreeks middernacht dankten we de koe voor de uiteindelijke ver
lossing en zochten naar slaapgelegenheid. Student Van Tieghem, on
wetend van de half overdekte aalput langs de stallen, verdween in de 
diepte der duisternis in het bruine sop. Gelukkig beperkte te schade 
zich tot het schoeisel en een natte broek tot boven de knie. Dank zij de 
zachte zomeravond kon de nachtrust in onderbroek genomen worden. 
's Anderendaags werd de terugreis naar de school aangevat en de boer 
ontfermde zich over student Hubert en leende hem zijn broek". 

Eens de oorlog en eerste na-oorlogse crisisjaren voorbij, kende de 
Veeartsenijschool als het ware een tweede start, maar ditmaal met een 
expansie en in een stroomversnelling waaraan ook het A.T.P. zich dien
de aan te passen. Voornamelijk drie feiten kenmerkten deze expansie. 
Vooreerst, alhoewel niet in dezelfde mate als aan andere faculteiten en 
i?-stituten, was er een toename van het aantal personeelsleden. In de pe
node van 1945 tot 1950 kon men dit personeel op zijn tien vingers tel
len. We mogen zeggen dat het "de stalknechten" waren van "de boerde
rij". Stilaan groeide dit aantal om tot einde de jaren zestig met 130 le
den ongeveer het maximum te bereiken. Ook het feit dat bepaalde pro
fessoren onderzoeksprojecten afgesloten met het Instituut voor de Be-
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vordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de 
Landbouw (I.W.O.N.L.) bracht een aantal nieuwe personeelsleden op 
de Veeartsenijschool. Als gevolg van dit toenemend wetenschappelijk 
onderzoek en de daarbij vereiste meer en meer gesofistikeerde appara
tuur en technieken kwamen ook meer en meer gespecialiseerde perso
neelsleden zoals technici, laboratoriumbedienden, laboranten en ad
ministratief personeel de rangen van het A.T.P. vervoegen. Dit was een 
tweede kenmerk van deze evolutie. Een derde kenmerk was het ver
schijnen van vrouwelijke personeelsleden op de Veeartsenijschool. 
Daar waar aanvankelijk alleen mannen de plak zwaaiden, zijn de vrou
wen thans ongeveer even sterk vertegenwoordigd. 

Toch mag gezegd worden dat spijts deze groei de A.T.P.-leden samen 
met de professoren, assistenten en studenten één grote familie uit
maakten aan de Veeartsenijschool. Er vormde zich een kring van vrien
den die vooral tijdens de luttele uren van rust op de middag hun ont
spanning zochten. Onvergetelijk was het geliefkoosde kaartspel in wat 
als "refter" moest doorgaan, met André Van Caeneghem,J oris De Gey
ter, Honoré VerzeIe, Petrus Goeminne, August Van Hyfte en zelfs Prof. 
Oyaert als voornaamste tçnoren. Al gauw werd door Prof. Van dep las
sche een lokaal, waar nu de diensten voor de Ambulatorische Kliniek 
van Prof. Paredis zijn ondergebracht, ter beschikking gesteld voor an
dere gezelschapsspelen zoals ping-pong, biljarten en vogelpik. In de zo
merperiode kwam de fysieke ontspanning aan de beurt en werd het 
groene tafellaken geruild voor het groene tapijt en de eerste voetbal
ploeg "Stampen en Duwen" samengesteld, met sportvedetten: Prof. 
Peeters, Prof. Vandeplassche, Prof. Dedeken, apotheker Coessens, M. 
Gorlee, R. Van Hauwaert, A. Remue,]. De Geyter, N. De Smet, R. Hof
man, M. Leyseele en G. De Blauwer. Dit super-team daagde de studen
tenploeg uit. Wie de match gewonnen heeft is niet meer bekend, maar 
dat er achteraf deftig werd gepintelierd is een vaststaand feit. 

Onder de stimulerende kracht van Marcel Gorlee kreeg de vrienden
kring op 21 december 1956 een definitief karakter in de schoot van de 
veeartsenijschool door de samenstelling en verkiezing van een bestuur 
en het onderschrijven van standregelen. Ieder lid van het administra
tief, meester-, vak- en dienstpersoneel, alsook ieder personeelslid dat, 
alhoewel niet bezoldigd door de R.U.G. zelf, toch regelmatig werk
zaam was in één der onderscheiden diensten van de veeartsenijschool, 
kon lid worden. De leden van het onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel konden als erelid in de kring opgenomen worden. Dat deze 
onontbeerlijke kracht steeds verder gewerkt heeft bij de opvolging der 
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besturen is een realiteit. Graagvermelden we hier de grote diensten van 
onze vrienden M. Gorlee, R. Van Hauwaert, A. Coppieters en A. 
Remue, die achtereen volgen het voorzitterschap van deze vrienden
kring op zich hebben genomen. Allen hebben zij gestreefd naar een 
goede verstandhouding tu sen vak- en dienstpersoneel studenten, as-
istenten en professoren. 

Dank zij de onvermoeibare inzet van het onderwijzend en het we
tenschappelijk personeel groeide de veeartsenijschool uit tot de facul
teit met internationale standing, zoals ze thans geworden is. Ook het 
bediendenpersoneel heeft steeds getracht door zijn inzet, arbeid en 
eensgezindheid een steentje bij te brengen tot deze groei. Bij de herden
king van het 25-jarig bestaan der Gentse veeartsenijschool aanvaardde 
Prof. Vandeplassche het erevoorzitterschap van de vriendenkring en 
belichtte in zijn toespraak voornamelijk de verhouding van het onder
wijzend personeel ten opzichte van het bediendenpersoneel. Hij bena
drukte dat het professorenkorps houdt van het personeel, omdat het 
niet alleen zijn plichten en taken met zorg verricht maar ook met fier
heid bewust meewerkt aan de opbouwen verdere uitgroei van de 
school. Hij steunde erop dat het A.T.P. één der onmisbare schakels be
tekent in de ketting van samenwerking tussen de studenten, het weten
schappelijk en het onderwijzend personeel. Als oudste bediende van de 
veeartsenijschool onderstreepte R. Van Hauwaert in zijn dankwoord 
de belangrijke taak van de vriendenkring: "laat ons in de toekomst de
zelfde weg blijven bewandelen, de weg der naastenliefde, vriendschap, 
behulpzaamheid en verdraagzaamheid ten opzichte van elkander". 

Bij de hervorming van de Raad van Beheer der Universiteit en de Ra
den der Faculteiten in 1971-1972 werd het A.T.P. eveneens als medebe
slissende geleding opgenomen. Aldus werd in 1972 N. Vanrolleghem 
als stemgerechtigd lid voor het A.T.P.-personeel verkozen in de facul
teitsraad en in 1977 zelfs tOl secretaris van deze raad, functie die hij tot 
op heden nog bekleedt. Voor het huidige acamediejaar werd de heer 
].P. Logghe als tweede effectieflid in de raad verkozen nadat hij zich 10 
jaar lang actief heeft ingezet voor de sportieve ontmoetingsdagen 
Gent - Utrecht. Deze ontmoetingsdagen waarbij jaarlijks om de beurt 
Gent en Utrecht als trefplaatsen werden uitgekozen, waren opnieuw 
een initiatief van de vriendenkring, dat nog steeds als een unicum geldt 
binnen de universiteit. 

Het huidige bestuur van de vriendenkring acht het als een plicht ver
der de voetsporen te volgen van de pioniers van weleer. De familie is 
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weliswaar veel groter geworden en de kansen op misverstanden in de 
werking zijn niet minder gering. Maar een historische gebeurtenis zoals 
de viering van 50 jaar Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs 
aan de R.U.G. is wellicht de gelegenheid om deze eed van trouw te her
nieuwen. Wij zijn ervan overtuigd dat professoren, assistenten, studen
ten en het A.T.P. samen hun krachten zullen bundelen om deze viering 
buiten de faculteit en zelfs over de grenzen heen te laten uitstralen. 
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HISTORIEK 
VAN DE STUDENTENGEMEENSCHAP 

PERIODE 1931 - 1945 

door Dr. St. DE VLOO 

Toen Prof. Dr. M. Debackere, Dekaan van onze faculteit, door een 
rondschrijven liet weten dat ons Nederlandstalig Diergeneeskundig 
Onderwijs over korte tijd 50 jaar oud (jong) zou worden en dat zo iets 
luisterrijk zou herdacht en gevierd worden, was ik blij en fier tegelijk. 
Blij om het goud van het jubileum en fier om de prestaties in die luttele 
50 jaren die voorbij zijn. 
HET KWAM UIT HET NIET TOT MEER DAN IET. Ja, wij waren om het met 
een soldatenterm te zeggen van de tweede lichting, en hadden dus de 
pijnlijke geboorte en wording van ons nederlandstalig diergenees
kundig onderwijs mee- en doorgemaakt en konden nu na 50 jaar vast
stellen dat het zich op Europees en wereldniveau heeft geaffirmeerd. Is 
dat geen reden om fier te zijn? Ik was dan ook spontaan bereid om alle 
fotomateriaal en de mogelijke documentatie uit de catacombentijd te 
bezorgen. Toen achteraf een brief van Prof. Hoorens kwam, waarin hij 
me vroeg de studentenhistoriek der allereerste jaren Gent en het laatste 
jaar Kuregem, neer te schrijven, ... ja ... dan? Temeer, men had gepland 
ter gelegenheid van het Lustrum een boek uit te geven waarin alle we
tenswaardigheden van die eerste 50 jaar in opgetekend zouden worden 
en ik zou voor dat deeltje moeten instaan.Ja ... nu was mijn enthousias
me sterk gedempt en in mineurtoon. Vijftig jaar na datum een historiek 
schrijven over de belevenissen en studentenperikelen van die tijd i?! 
zonder enige bron of documentatie! dat leek me toch een beetje ge
waagd. Op 70 jaar is dat geheugen bovendien verre van waterdicht. Eu
femistisch lijkt het veeleer op een grof stramien dan op een sluitend 
vlies. 

Nee, historiek moet toch waarheidsgetrouw zijn en er op los fantase
ren dat zit toch boordevol verzinsels. Tenzij ... ja, tenzij er op den 
Unief een studentenarchiefbestond en ik daar iets kon in weervinden. 
Ja zo iets was meer dan waarschijnlijk, zo dacht ik tenminste, en ik aan
vaardde. Er was echter niets. Geen spoor, geen jota van een archief uit 
die periode. En wat nu gedaan? Dan maar zelf op zoek gegaan. Een om-
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zendbrief, met allerlei te beantwoorden vragen werd aan alle nog leven
de collega's uit die groeijaren gestuurd en uit de antwoorden kon wel
licht wat gedistileerd worden. Verder was er AULA, het studentenblad 
van het Gentse Studentencorps (G.S.C.). Ook het Vlaams Diergenees
kundig Tijdschrift 1931-1945. En het verslagboek van de Westvlaam
se Veeartsenvereniging. Eveneens de brochure: De Vernederlandsing 
van het Diergeneeskundig onderwijs - Drukkerij Excelsior - Brugge. 
Over deze brochure schrijft het Vlaam Diergeneeskundig Tijdschrift 
1933 N° 1 blz. 32 het volgende: "Deze brochure opgesteld door een 
groep Vlaamse intellectuelen is en blijft afgezien van de zware charge 
op bepaalde personen. een blijvend document van de helaas zo treurige 
en pijnlijke geschiedenis, van het Nederlandstalig Diergeneeskundig 
Onderwijs". Verder nog het gulden boekje: "Gent-Uruver iteit" uitge
geven door het Gentse Studentencorps met eeL1 woord vooraf van Rec
tor L. Fredericq. En als laatste bron hebben we nog "De Peerdekop", 
het huidige studententijdschrift. Dit zijn dan de bronnen waaruit dit 
hele geschiedkundig verhaal is geput. 

De studentengemeenschap is veel ruimer te bekijken dan de W.LK. 
studenten alleen. W.LK. zijn de initialen voor "Willen is Kunnen", het 
leidmotief waaronder alle Vlaamse dierenartsen-studenten zich schaar
den of groepeerden. De W.I.K.-studenten behoorden te Gent tot het 
Gents Studentencorps en die van Kuregem tot het K.V.H.V. Leuven (cfr. 
AULA, n° 1, 1933 en motie van W.LK. - Kuregem - januari 1933). En juist 
het Corps en het K.V.H.V. met W.LK hebben samen gestreden letterlijk 
en figuurlijk voor de vernederlandsing. 
De historiek van die studentengemeenschap is daarom tweeërlei. 
Vooreerst is er het politiek facet, die openlijke strijd om de verneder
landsing waaraan die grote groep: studentencorps samen met het 
K.V.H.V. en W.LK., forte et con animo hebben deelgenomen. 
Een ten tweede is er de handel en de wandel van W.LK. zelf, in het vroe
de en het zotte, binnen het universitaire kader. 

In de strijd om de vervlaamsing heeft W.LK in samenhorigheid met 
de hogergenoemde grote broers actief deelgenomen. Vooral W.LK.- Ku
regem. w.I.K.-Kuregem zat gepantserd tussen het Gents-Studenten
corps - het K.V.H.V. Leuven - de Vlaamse Professoren, de V.D.V. (Vlaamse 
Dierenartsvereniging) en de combatieve Vlaamse politici. W.LK. had 
echter ook haar eigen imago. Imago dat zich zeer duidelijk profileerde 
onder de stuwende leiding van E.P. Schroons, dominikaan en geestelij
ke leider van het St. Thomasgenootschap te Kuregem. En ik kan die Pa
ter Schroons niet beter typeren dan hetgeen destijds over hem werd 
neergeschreven in de PEERDEKOP, 4de ]rg., N°3: "De wording van het 
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Vlaams veterinair onderwijs is niet zonder horten of botsen gebeurd. 
Een man die vooral moet gehuldigd worden om zijn verbeten inzet tot 
het verkrijgen van de vervlaamsing van het veterinair onderwijs was 
E.P. Schroons. Als een duivel-doet-al ging hij tekeer en belegde talloze 
vergaderingen. Brussel, Gent, Leuven, Antwerpen, hield hij in handen 
als de knopen van een reuzegroot spinrag, waarin de regering na talloze 
spartelingen, verplicht werd te knikken. Deze Pater schreef en wreef en 
voerde in diverse kranten grandioze polemieken, waarin dezelfde man 
sprak en tegensprak, schermde en zichzelfin een andere krant vernieti
gend replikeerde. WIJ PLUKKEN NU DE VRUCHTEN. PATER, wij danken U. 
Geen betere titel kunnen we U geven dan: de Savanerola der verneder
landsing van het diergeneeskundig onderwijs. In het Vlaams Huis te 
Brussel kwam de Pater met zijn studenten samen. Hier werden allerlei 
gecoördineerde plannen gesmeed en acties beraamd. Menig krantenar
tikel zag er het daglicht. Voeling met Gent en Leuven werd hier onder
houden." 
Dr. Remi Verdegem (1931-1932) en Dr. Daniël Matthijs (1932-1933) 
waren toen de opeenvolgende actieve voorzitters van de W.l.K. (V.D.T. 
1937, N° 2, blz. 69). 
Ook naar hen gaat onze posthume dank. 

In 1931 was er vanwege de regering wel een lippenakkoord dat de ver
vlaamsing er zou komen; maar hoe en waar? DAT lag haar zwaar, want 
Gent kon ze maar niet verteren. In haar tricolore bronstigheid lag ze 
met een gekweld geweten en in haar ijldromen broebelde ze spattende 
luchtbellen vol schaamteloze onzin: "Moet dan onderwijs wel aan een 
Universiteit verbonden zijn? En dan nog wel te Gent?! Was het dier
geneeskundig onderwijs wel een universitair niveau waard? 
De toenmalige minister van onderwijs, Lippens, klasseerde toch het 
veterinair onderwijs tussen nijverheidsschool en landbouwhuishoud
school. En het was volgens hem ook niet hoger te schatten, dan tuin
bouwen hoefsmederij ?!?!?!?!" SCHAAMTELOOS. Dit alles staat te lezen 
in het verslagboek van de Westvlaamse vergadering van 18 juni 1933. 

En een andere ministeriële ructus was: zou Kuregem niet beter ont
dubbeid worden? - Een vertaling van die Franse cursus zou toch veel 
goedkoper uitvallen! Of mochten de Vlaamse veeartsen wegtrekken, 
hoe zou Brussel Vlaams er dan uitzien? En Leuven, die katholieke Uni
versiteit, zou die zich niet gediscrimineerd voelen, want bij een even
tuele transfer naar Gent, zou ze toch een faculteit minder dan Gent tel
len ?! En die katholieke studenten, horen die niet in Leuven thuis? Of 
de Minister mocht niet om Belgische redenen - Ja, dat was ook een 
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overweging. Of een dag daarop wist hij te vertellen dat zijn budget het 
niet toeliet. 

Ja heel die rim-ram staat te lezen in een zeer degelijke brochure "Ver
nederlandsing Diergeneeskundig Onderwijs". HORESCO REFERENS bij 
zoveel NONSENS. Is dit de andere versie van het dwaze land van Karel 
Van lsacker ? of niet ? 

Vermoedende wat er ministerieel uitgebroed werd, zond het K.V.I-I .V. 
Leuven motie op motie naar zijn Excellentie de Minister. Niets baatte 
echter en moe getergd (quousque tandem ... ) besloten Leuven en Gent 
te staken en de universiteit lam te leggen. Ook w.I.K.-Kuregem staakte 
mee gedurende 14 dagen. En nu volgde een kenschetsende reactie van 
zijn Excellentie. Reactie die chril contra teerde met die van de Kure
gemse professoren. Hij sloot de Gentse universiteit voor 3 dagen (Die 
Liebe der Götter ist Rache), dit als verwittiging voor erger. 
Prof. BESSEMANS was toen Rector. Maar de professoren uit Kuregem 
yonden die studentenactie allerminst verkeerd geen sprake van ban
bliksems. Vriendelijk werden ze verzocht hun plaats terug in te nemen. 
Trouwens verscheidene Kuregem e profs waren de vervlaam ing ge-
negen. . 
En nog was dit niet alles. Men misbruikte nu de Kuregemse studenten 
om de vervlaamsing nogmaals uit te steJlen en legde hen verklaringen 
in de mond die ze niet hadden gezegd. De W.LK.-studenten voelden 
zich verplicht te antwoorden en stuurden een rechtzetting naar De 
Standaard. Deze luidde als volgt: 

Mijnheer de Hoofdopsteller, 
Ondergetekende Studenten van het eerste jaar Diergeneeskunde 
te Kuregem, verzoeken U volgende terechtwijzing, zoohaast mo
gelijk in uw blad te willen opnemen: 

"10 DE STANDAARD van donderdag 19)an. en vanwoensdag25Jan. 
"verscheen een artikel onder de hoofding "Vlaamse he Studenten
"betooging te Leuven" en "Vlaamsch Diergeneeskundig Onder
"wijs", waarin tot tweemaal toe volgende bewering wordt vooruit
"gezet: "De leerlingen te Kuregem hebben u.itdrukkelijk den 
"wensch geuit, dat er niet tijdens het aan gang zijnde onderwijsjaar, 
"tot vervlaamsching zou worden overgegaan, wel bij den aanvang 
"van het eerstvolgend stud.iejaar. ' 
"De acht hoogstudenten van het eerste jaar Diergeneeskundig On
derwijs, tot dusverre voorwaardelijk en op voorloopige wijze in

"geschreven voor de fransche leergangen, in afwachting van de 
"vemederlandsching van het Diergeneeskundig Onderwijs, reeds 
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"meermalen door verschillende Ministers toegezegd, houden er 
"aan deze bewering ten stelligste te logenstraffen, als zijnde een 
"onjuiste weergave van het door hen ingenomen standpunt te de
"zer zake. Zij verklaren zich integendeel solidair met de beginselen 
"vooruitgezet door de Commissie voor de Vernederlandsching 
"van het Diergeneeskundig Onderwijs, van 22Jan. (in uw Blad ver
"schenen den 25 dezer) en met de motie van het A.V.H.V. van 27 
"Aug. 1932, waarbij zij zijn aangesloten, en vragen het onmiddel
"lijk aanvangen van dit Onderwijs, in den geest en volgens de prin
"ciepen in deze motie vastgelegd, opdat zij in de mogelijkheid 
"zouden gesteld worden hun Onderwijs in 't Nederlandsch voort 
"te zetten. 

D. Matthys. 
E. Maenhout. 
H. Spiritus. 
G. De Zutter. 
H. Clarebout. 
K. Rykaert. 
G. Hoflack. 
J. Maeyens. 

EINDELIJK in oktober 1933 was het dan zover. De kogel was door de 
kerk. Het Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs verbonden 
aan de Geneeskundige Faculteit mocht starten te Gent: 3 Professoren-
12 studenten en geen lokalen. Dus qua mogelijkheden en infrastruc
tuur, beneden nul te kwoteren. Het G.S.c. protesteerde (Aula, 5 Dec. 
1933). De twaalf studenten leergierig naar de derde kandidatuur, slen
terden uitzichtloos door de straten. De cafés gaven beschutting, het 
bier de lafenis en het kaartspel de verstrooiing. Iedere slepende dag had 
een lange avond en iedere morgen was men op zoek naar het licht in de 
duisternis. Tot men eindelijk begin november onderdak vond. Profes
sor Libbrecht (fysiologie) bij Profe sor Heymans. Professor Lam (his
tologie) in zijn eigen auditorium. Professor De Regt (anatomie) kwam 
in de stads chool van de Guinardstraat terecht. En het jaar daarop was 
het niet veel beter. Dit mag blijken uit het verhaal van een derdejaars 
kandidaat uit Leuven. (De Peerdekop 4e jrg., 58-59. n° 3): "Dat het on
derwijs toen we te Gent in 1934 voor de derde kandidatuur toekwamen, 
nog niet vlotte en niet alles op zijn pootjes stond, zal blijken uit het
geen volgt. We kwamen uit Leuven, hadden twee jaar kandidatuur ach
ter de rug en zochten in Gent naar de derde. Waar was de Veeartsenij
school? Uitzichtloos geslenter, straat in straat uit. 
Alhoewel reeds een eerste jaar was voorgegaan, wist blijkbaar niemand 
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waar de derde kandidatuur college liep. Zo los en onvast ware professo
ren en studenten. Geen in- of doorspeling van gegevens? Veel vragen 
en talen en horen zeggen bracht ons naar de Guinardstraat. Groot was 
onze ontgoocheling toen we een simpel burgerhuis met poort werden 
aangewezen. Zou dat ... ? Even bellen? ... Twijfelend en met een paar 
stappen achterwaarts overliepen we het hele gebouwtje. Zou het dan 
toch niet groter? ... Hier zou dan alles zijn ?? Professoren derde en vier
de jaars, paarden, koeien, varkens en honden ... ??? Hm, 't is mogelijk, 
maar de voorfacade leek ons toch een beetje klein; wellicht bergde de 
achterkant meer ; nee het was ons toch een beetje te benepen. En 
WAARACHTIG, het was hier. De portier liet weten, dat niemand daar was 
en we 's anderendaags eens moesten terugkomen. Ja, om het kort te ma
ken, hier leerden we Prof. Libbrecht en Prof. De Regt kennen. En dat ... 
dat was ons een verrassing. Prof. Libbrecht: Tout feut, toute flamme en 
prof. De Regt: Ie calme absolu. De eerste indruk die Prof. Libbrecht op 
ons maakte was effenaf verstommend. We waren met zijn veertien in 
een klein za'altje, hadden dertien stoelen en niet één tafel. Vooraan was 
er een ruimte van drie meter en tegen de wand een groot bord. In deze 
magere omlijsting liep de prof. te peroreren over alles en nog wat: Dag 
heren, was zijn aanvangsgroet. 'Hoeveel heren komen uit Leuven en 
hoeveel uit Gent? Zo 't merehdeel uit Leuven !!? Excuseer me heren, 
maar van scheikunde en natuurkunde kent ge niets. Wie was Mac Leod? 
... Wie was de uitvinder van bakeliet? ... Wat hebt ge zoal gelezen? .. . 
Wat kent ge van de Franse literatuur? ... Aan wat interesseert ge U? .. . 
Sport? ... Politiek? ... Bridge? ... Waar vindt men de beste keuken? .. . 
Weet iemand van U hoe men rijst gaar maakt? Kunt ge zwemmen? Zijt 
ge conservatief of revolutionair? Wat zijn en wat denkt ge van de huwe
lijksgebruiken in Algerië? En hoe worden in een bepaalde streek van 
Noord-Italië de aspirant mannelijke trouwers op het perfekte liefdespel 
voorbereid? ... Weet ge dan niets? ... " Dat was onze test als introductie 
tot de eerste les. Inderdaad nogal rauwe en zonderlinge kost om slikken 
... en het hoeft niet gezegd dat we knock down deze eerste les verlie
ten ... en nota's nemen als vlijtige jongens was niet toegelaten. 
De les was er om een algemeen beeld te krijgen en een student te prikke
len tot zelfstudie. De essentie van de fysiologie kom men bij STARLING 

vinden. God van de zevende hemel, duizend bladzijden Engels en daa
rover examen ??? Om te rillen was dat. Gelukkig is alles niet zo schrik
wekkend verlopen en wisten we na een paar treffers wat we aan de prof 
hadden." 
Prof. De Regt, met karige gebaren en monotone stem, gaf ons perfek~e 
anatomie. Bij de anatomie van de katerpenis stokte zijn stem even. ?le 
katerpenis leek ... een tokkelaar met weerhaken. En dat golvend Jan-
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ken, heren, bij de copulatie, is geen uiting van pijn, doch veeleer een 
gradatie van een best voorstelbaar genot. En de prof?!? Een lichte fon
keling van zijn ogen en een zweem van een glimlach verraadden zijn 
binnenpre~es. Dat was "La Cal me Ab olu" met diepere roerselen wel
licht. Dat was zijn enig slippertje. Wat een contrast met onze Erof. Lib
brecht ! 
Oktober 1934 begon voor het eerste doctoraat DOg slechter dan het jaar 
voordien. Men moest met de klinische lessen theorie en prahijk be
ginnen en weerom was voor hen geen plaats in Bethlehem (GENT). Men 
wist niet waar naar toe. Bijna drie volle maanden heeft men geslenterd. 
Tot op 7 december de zon scheen en het oude Casino door de staat 
werd aangekocht. Hier vonden de Professoren Geurden, Verstraete en 
Thoonen een onderkomen. Men kon goedschiks kwaadschiks met cur
sus en kliniek beginnen. In de loop der jaren werden de oude gebouwen 
gesloopt en nieuwe in de plaats opgetrokken. Ondertussen kwamen 
nieuwe professoren de rangen vervoegen en is het van dan af crescendo 
verlopen tot op vandaag. 

Geboorteplaats en jaar van W.LK is Kuregem 1887. Honderd jaar 
wordt W .LK straks. Haar curriculum vitae is nergens uitvoerig beschre
ven; er is zelfs weing bekend en voor dat weinige verwijzen we naar het 
V.D.T. 1937, blz. 69, dat het volgende vertelt: In 1937 was W.LK. 50 
jaar en samen met het eerste lustrum van onze Veeartsenijschool werd 
dat groots herdacht. Het was niet zo zeer dat vijftig zijn dat we herdach
ten, maar wat ons tot die 50 jaar heeft gebracht. 

Bij haar stichting telde W.LK 20 Vlaamse veterinaire studenten. De 
archieven die betrekking hebben op haar eerste kinderjaren zijn helaas 
tijdens de eerste wereldoorlog verdwenen. Maar wat we weten is dat in 
1897 W.LK. Professor HERMANS, toen student te Kuregem, als voor
zitter had. In 1912 was W.LK. 25 jaar oud. Toen kwam de oorlog en on
ze W.I.K. sliep te Kuregem in. Doch Prof. Hermans waakte en na de 
oorlog heeft hij W.LK. weer wakker geschud en nieuw bloed gegeven. 
In 1927 vierde W.LK. te Kuregem haar laatste Lustrum. Want in 1931 
was verandering op komst: het Diergeneeskundig Onderwijs zou ver
vlaamst worden en naar Gent overgebracht. Ridderlijk en Vlaams be
wust is de houding van de Vlaamse studerende veeartsen te Kuregem 
geweest. Want onomwonden spraken ze zich voor GENT uit. Hadden 
ze het anders gedaan en de ontdubbeling te Kuregem verkozen, wel
licht stonden we vandaag niet te GENT. Naar hen gaat nogmaals onze 
dank. Or. R. Verdegem en Dr. D. Matthijs hebben W.LK. met haar en 
huid naar Gent overgebracht. Dit was met VLAG, CLUBLlEDEREN 
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(waaronder de bekende VESPERS) en allerlei attributen en gebruiken. Zo 
werden continuïteit en traditie verzekerd. De vlag van W.LK. is naar 
het schijnt momenteel zoek. Bestaan heeft ze zeker. Op foto's van het 
Lustrum 1937 is ze zeer duidelijk te zien. Ik meen dat goud en groen de 
dominante kleuren waren. In 1907 of 1908 werd ze aangekocht. Want 
in het Verslagboek van de Westvlaamse (vergadering 1 september 1907) 
lezen we hierover het volgende: 

"Proces Verbal de la Séance tenue Ie Ier sept. 1907 à I'Hotel St. Se
bastien à Ostende. 
Mr. Ie President Van Biesbroek nous communique une lettre émanant de 
la société des Etudiants V étérinaires "Willen is Kunnen" et dans laquelle 
on demande une subside pour I'achat d'un drapeau, a l'occasion du XX 
anniversaire de sa fondation. Sur la proposition de Mr. Moulaert est ac
cordé comme subside, un franc par membre inscrit dans la societé. Soit 
environ 60 francs. N otre estimable trésorier, toujours soucieux de sa 
caisse et vu son état pitoyable actuel, propose d'augmenter à l'occasion, 
la cotisation annuelIe de cinq francs pour l'année prochaine. Ce qui est 
accepté. Signé Ie secretaire Dr. VINKEN". 

Ja, tot 1931 waren die verslagen nog totaal in 't Frans. 
"Quantum mutatus ab i1lo". 

W.LK. had van bij haar onfstaan een tweedelig karakter en dat werd 
ook te GENT zo verder gezet: ZOT en SERIEUS. 'T ZOTTE dat was voor de 
CLUB. 'T SERIEUZE (ernst en wetenschap) dat was voor de W.K. (weten
schappelijk kring). 'T ZOTTE primeerde op 'T SERIEUZE, want de voorzit
ter van W.LK. was voorzitter van de CLUB. Hij was meestal de leutigste, 
de sympatiekste en onbezorgdste van de bende. Hij kon speechen en 
ook drinken; het eerste vroeg naar het tweede en het tweede prikkelde 
weer het eerste en op la ligne invisible brak dat perpetuum mobilé in 
tweeën. 

Waar en wanneer de eerste club te Gent plaats had, is me niet be
kend. Was 't in de Colombophile (aan de Zuid), de Capitole of de Ro
tonde? ik weet het niet. De Rotonde op de Kortrijksesteenweg was wel 
ons stamlokaal. Club werd bij mijn weten daar nooit gehouden. Daar 
vonden we mekaar vooral 's middags en 's avonds. Wel weten we, dat 
wegens het uitzichtloos rondzwalpen door die Gentse stede, op zoek 
naar professoren en lokalen, het een hele tijd duurde, vooraleer men el
kaar gezamenlijk vond en er sprake kon zijn van club houden. Naar 
schatting moet dat toch rond eind december 1933 of begin januari 
1934 zijn, dat de eerste club plaats had. Voor die eerste en speciale club 
kwam de ganse W.LK. van Kuregem overgewaaid. Daniël Matthijs was 
er voorzitter. Bij ons was dat Oscar Vanschoenbeek. Aanvankelijk had-
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den die clubvergaderingen afwisselend in Kuregem of in Gent plaats. 
Maar met het afstuderen van de Vlaamse studenten aldaar, bleef het 
clubleven tot Gent beperkt. De traditionele hoogtepunten van de club 
waren de jaarlijkse doop van de schachten. St. Niklaasfeest, voetbal te
gen andere faculteiten, eindejaarsverkiezingen en een Thé-dansant 
voor de zo broodnodige centjes van de clubkas. Natuurlijk was er tusse
nin menig stapje in de wereld (dixit onze betreurde vriend Kamiel Rol
lier). Het bier in tonnemaat werd er voor een civiel prijsje geschooid bij 
Excelsior, Roman, Meiresonne en Kruger alnaargelang de vriendenre
latie van een of andere student. Wist ge dat op onze clubavonden meer 
dan eens professoren aanwezig waren? Hoogstwaarschijnlijk is dat nu 
uit de mode. Maar hun aanwezi.gheid toen, was voor ons zeer bemoedi
gend. Nooit is de professorale afstand sneller overbrugd geworden en 
toch bleef gezag en ontzag bestaan. Of met de huidige gezagscrisis en 
morele devaluatie zulks nog gewenst of mogelijk is, laat ik in het mid
den. In W.LK. zelf was er ook de Wetenschappelijke Kring. En de on
dervoorzittervan W.LK. was voorzitter van de W.K. Hij was meestal de 
rapste, ik bedoel schijnbaar de slimste, maar daarom niet de droogste. 
Want de voorzitter en ondervoorzitter van W.LK. kwamen meestal 
zeer goed overeen. Pure en toegepaste wetenschap waren hier de hoofd
brok. En dat werd door onze eigen professoren gebracht. Ook wel door 
vreemde professoren uit andere universiteiten. Student-assistenten 
kwamen ook aan de beurt. Zelfs niet-academici kwamen ons vergasten. 
En hier moet ik de fameuze Karel Van Wijnendale vernoemen, met 
zijn schitterende lezing over de draverssport bij ons en in Amerika. Als 
professoren uit het buitenland vond ik volgende namen vermeld: Prof. 
Van Oyen (Utrecht) over een nieuw keuringsregulatief (1939), Prof. 
Klaerenbeek (Utrecht) (10 april 1940): Leptospirose bij de hond, Prof. 
Wester (Utrecht) (24 maart 1938): Psychologie bij onze huisdieren, 
Prof. Lesbouyries (Alfort) (28 april 1939): La nutrition et l'hérédité. 
Als student-assistent bij Prof. Libbrecht sprak R. Dufait over vetmeta
bolisme, Denis Thienpont, assistent bij Prof. Geurden, had het in 1938 
over de ontdekking van het Vit. E en in 1939 over de pathogenesis van 
de tuberculose. 
Waarschijnlijk is deze lijst verre van volledig. Excuus mocht ik enkelen 
niet vernoemd hebben. Buiten het wetenschappelijk facet zien we dat 
de W.K. onder voorzitterschap van Professor Vandeplassche op een na
tionaal studentencongres in een motie aan de Minister erop aandrong 
de Veeartsenijschool tot Faculteit om te vormen (V.D.T. 1939, 8e jrg., 
N° 3 en V.D.T. 1957-1959 LUSTRUM). 
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Er was vooreerst het St.-Thomasgenootschap, kortweg St.-Thomas 
genoemd. Het stond onder de zeer kundige en idealiserende leiding 
van E.P. Callewaert. De meeste katholieke studenten waren er lid van. 
Hierwerd voor hun godsdienstige en geestelijke vorming gezorgd door 
conferenties, recollecties, godsdienstige oefeningen, enz. Tweemaal 
per maand was er vergadering. Ieder jaar was er ook, juist voor de blok
periode, de bedevaart naar Oostakker. Men bad toen nog. Aan die be
devaart nam het voltallig St.-Thomasgenootschap deel. Overtuigd van 
het examensucces eindigde deze pelerinage meestal op leutige wijze. 
St.-Thomas stond boven alJe politiek, zodat ook andersdenkenden er 
toegang kregen. Van dit St.-Thomas was Or. St. Devloo drie jaar lang 
voorzitter (1935-1938). 

De vrijzinnige studenten, sloten aan bij" 't Zal wel gaan". Dit was de 
oudste studentenvereniging van Gent en het devies "Klauwaert en de 
Geus" stond CENTRAAL. 

De liberaal gerichte studenten vonden bevrediging bij het L.V.S.V. (Li
beraal Vlaams Studentenverbond). Hierover schrijft Prof. Denis Thien
pont: "het L.V.S.V. gaf toen een krantje uit "Neo humanisme" dat sterk 
politiek en vlaamsgezind was gericht. Iedere vergadering - bv. lezingen 
van Hoste (Het Laat te Nieuws), Van Werveke (R.U.G. Geschiedenis), 
Vanderpoorten (vader van Herman) eindigde met een vrijheidszang, 
niet met "la lutte finale" maar met de "Vlaamse Leeuw". En iedereen 
had dan de rechter hand op het hart. 

De socialistisch gemotiveerden waren lid van "rode studenten
bond". Voor de uiterst rechtsgezinden was er het Dinaso en het V.N.V. 

Een tak van het Gentse Studenten Corps was ook de Sociale Hulp. 
Haar naam is haar inhoud en betekenis. Alle Gentse studenten, zonder 
onderscheid van kleur, deden aan die actie mee: huisbezoeken bij de 
noodlijdenden en bedeltochten door de stad met de stootkar. Dr. E. 
Brone (Prom. 41) die van 39 tot 40 voorzitter was van het Corps was 
ook voorzitter van Sociale Hulp. In "AULA" van okt. 39 schrijft Or. E. 
Brone letterlijk het volgende: "Hij is geen student geweest aan de 
Gentse Alma Mater, die de stootkar niet gestoten heeft, straat in straat 
uit, die niet gebeld heeft van deur tot deur om wat te krijgen voor de ar
me mensen, die toch onze broeders zijn". Voorwaar dat was toen zo. 
Hier past een kleine bedenking: Is men er bij de huidige studentengene
ratie, SOCIAALVOELEND op vooruit gegaan ? 
Prof. Denis Thienpont schrijft me: "De omhaling - tweemaal per jaar-
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van de dienst Sociale Hulp was een bijzondere gebeurtenis. De school 
was er bijzonder fier op de grootste procentuele bijdrage te leveren. We 
waren met vier man en een stootkarretje. Ik koos bij voorkeur het zware 
kwartier aan het Zuid. Zelden ontmoette men een zo breed gevend pu
bliek overdag voor sociale hulp. 's Avonds was er een gratis pint je voor 
de groep, op voorwaarde dat we het eventuele kliënteel niet kwamen 
storen". 

Wanneer men aan een studentenhistoriek begint kan men uitweiden 
tot in het oneindige. Want afstandelijk is het onder menig oogpunt een 
bijna schrijnend verschil met het hic et nunc van vandaag. Ik zeg met 
opzet schrijnend. Want ik kan me van de indruk niet ontdoen, dat vele 
oude morele, humane natuurwaarden als ballast overboord werden ge
gooid. Alles drukte blijkbaar te veel. Men had genoeg aan het naakte, 
aan het nihil.] a, de oude gewaden werden afgelegd en men had geen be
hoefte aan nieuwe ofbetere om zich te TOOIEN. Hierbij aansluitend wil 
ik nog een punt belichten. Op een rondvraag aan collega's: Hoe was 
destijds de verhouding professoren-studenten was het antwoord una
niem: goed, zelfs zeer goed tot excellent, en ik vind het historisch nut
tig enkele uitspraken woordelijk weer te geven. 

Prof. Dedeken (Prom. 1937): "in verband met het aanvankelijk zeer 
beperkte aantal profs-assistenten en studenten waren de betrekkingen 
vroeger nauwer dan naderhand. Vooral Prof. Libbrecht legde er zich op 
toe de algemene kennis van de studenten te verruimen, door uitstapjes 
te organiseren en zelf te leiden, naar allerlei daarom niet altijd veteri
nair gerichte bedrijven. Meermaals nam hij ons zelfs mee naar zijn wo
ning te Brussel voor een etentje". 

Prof. Vandeplassche (Prom. 1939) : "De verhoudingen tussen profs, 
assistenten en studenten, waren veel intiemer dan nu, te wijten aan het 
beperkt aantal studenten. Dat was zo in de oefeningen, les en ontspan
ning. Inderdaad op voetbal en op club waren W.P.- en O.P.-Ieden vaak 
aanwezig". 
Prof. Denis Thienpont,] anssen - Beerse (Prom. 1941): "Iedereen kende 
iedereen. Toch was er hiërarchie. Profs, werkleiders, assistenten, leer
ling-assistenten, studenten". 

Inspecteur-Directeur Vandevelde (Prom. 1945): "Wat uw vraag be
treft in verband met de verhouding tussen professoren en studenten, 
meen ik te mogen zeggen, dat er destijds in de Veeartsenijschool, ge
zien het kleine aantal studenten, een zekere vertrouwensrelatie be
stond, tussen studenten en academisch personeel, die elke verhouding 
in acht genomen, gekenmerkt was door een zekere hartelijkheid, met 

239 



vanzelfsprekend de verschillen van persoonlijke aard. Onnodig te zeg
gen, dat er een oneindig verschil is tussen die tijd en de huidige situatie. 
Het is duidelijk dat de verhoudingen in die tijd gedragen werden door 
een enorm gezag en eerbied voor de professoren, die destijds toch nog 
in een zekere mate tot het rijk der goden behoorden. 
Persoonlijk heb ik de beste indrukken bewaard. Er tegelijk nabijheid en 
de student kon, zelfs met zijn zeer persoonlijke vragen, bij de prof 
terecht, en er was anderzijds de eerbiedige afstandelijkheid, die een se
rene academische sfeer schiep. Ik vond dit een gelukkige toestand. Ik 
wil daarmee het oude niet buitenmate vereren en het nieuwe veroorde
len. Doch men kan moeilijk aan de indruk ontsnappen, dat de oude ge
waden werden afgelegd en dat de nieuwe nog niet helemaal gereed 
zijn". 

Dr. VerhelstJozef(Prom. 1945): "De verhoudingen, profs, assisten
ten, studenten waren optimaal en verdraagzaam. Iedereen wist van ie
dereen zijn politieke en filosofische oriëntatie en toch is dat geen aan
leiding geworden tot scherpe conflicten of wraakacties. Onder mekaar 
mochten profs en studenten voor hun persoonlijke opinie uitkomen 
en deze liep van extreem rechts al over bont naar uiterst links. Het 
strekt de Faculteit tot ere dat we elkaar beschermd en verdedigd heb
ben, in de broederschap varl de veeartsenijkunde over de godsdienstige 
en politieke twistpunten heen". 

Dr. L. Rombauts (Prom. 1943): "De verhouding profs, assistenten, 
studenten was oprecht optimaal. De oorlogsomstandigheden ver
plichtten ons om nauw aan elkaar te sluiten. Gezien de omstandighe
den, hadden we het zeer goed en was het op en buiten de veeartsenij
school schoon om leven. De schoonste tijd van ons leven". 

Dr. B. Louwagie (Prom. 1941): "De verhoudingen waren zeer goed. 
Zie commentaar: 10 mei 1940. 's Avonds te voren was er W.LK-Club 
geweest en zwanenzang van de club 1939-1940. Velen waren flink zat 
geweest; ik ook. Rond 7 uur 's morgens stormde Berten Loontjes mijn 
kot binnen: "de Duitsers zijn binnengevallen". In de veeartsenijschool 
wist niemand wat er zou gebeuren en iedereen trok naar huis. Sommige 
Limburgers geraakten niet meer thuis. Ik heb er in Zuid-Frankrijk één 
ontmoet op zijn pantoffels. In Toulouse aangeland, met de fiets, als 
jongelui (17-35 jaar) om het leger te vervoegen, voelde ik niets voor die 
zgn. inlijving die een chaotische indruk liet. Ik zocht en vond werk in 
de Poudrerie Nationale de Toulouse (16.000 werknemers) . Ik bezocht 
eens een CRAB (Centre de Recrutement de l'Armée Belge) en vond daar 
Luc Geebelen en Tuur Dierynck, dik onder de vlooien en de luizen. Die 
jongens geraakten niet meer buiten uit die kampen. Op het grote plein 
van Toulouse hingen alle "refugiés" briefjes en visitekaartjes op met 
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hun adres. Zo vond ik daar Prof. Bouckaert en Prof. Verstraete, die op 
hun magere meegebrachte centjes teerden met hun gezin . Verstraete 
was zo fier op zijn Mercedes . Luidruchtig snurkend op een enorme ar
duinen lijkschouwingstafel van de Ecole V étérinaire van T oulouse, 
had ik Leo Camerlynck ontdekt. Ik smokkelde hem mee binnen in de 
Poudrerie, zodat we beiden geld verdienden. Het is lelijk om te zeggen 
maar we hebben nooit in ons leven meer 101 beleefd dan daar. Elke mid
dag was 't aperitief op de place du Capitole. Leo en ik betaalden grif het 
aperitief aan de profs. Toen, in september-oktober 1940, iedereen terug 
was te Gent, was er examen (voor mij 2e doct.). Van blokken was er wei
nig in huis gekomen. En toen heb ik meest ervare~ dat ?nze profs gent
lemen waren. Bij Bouckaert en Verstraete kreeg ik de identieke vraag: 
"hebt U de cursus gestudeerd ?" Waarop ik identiek antwoordde: "In de 
mate van het mogelijke Professor". "Goed U hebt voldaan", en dat was 
chic. 
En hiermee is het hoofdstuk "verhouding profs-studenten" af. 

Hoe hebben de eerste gepromoveerden zich door 't leven geslagen? 
Ik meen goed. De meeste in de praktijk. Een deel a.ls ambtenaar; de rest 
"rari nantes", de meest begaafden als professor of III het wetenschappe
lijk onderzoek. 

Dr. Denis Tienpont schrijft: 
Uit de tijd 1937 - 1945 kwam de rijzende zon. 
werden professor: 
Promotie 1937: Leon Dedeken R.U.G. 
Promotie 1937: Georges Van Grembergen R.U.G. 
Promotie 1938: René Dufait R.U.G . 
Promotie 1939: Marcel Vandeplassche R.U.G. 
Promotie 1940: Hilaire Doorme R.U.G. 
Promotie 1941: Denis Thienpont - Tropisch Instituut Antwerpen 
Promotie 1943: Georges Peeters R.U.G. 
Promotie 1943: Nestor De Vos R.U .G. 
Promotie 1945: Albert Devos R.U.G. 

Als slot van deze bij drage bij de herdenking van het on tstaan van het 
Vlaams Diergeneeskundig Onderwijs, gaan mijn gedachten even terug 
naar het G.S.C. - het K.V.H.V. Leuven - De Vlaamse Professoren - De 
Commissie voor Hoger Onderwijs in Vlaanderen - het V.D.V. - de 
Combatieve Vlaamse Politici - de Oude W.LK. 

Wat is de strijd soms uitzichtloos en hard geweest. 
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In hun koppig volharden lag het succes. Al over de periferie van deze 
naar die andere wereld zeg ik hen allen dank. En in gedachten verwijl ik 
bij de collega's die reeds gestorven zijn en breng ik een groet aan hun 
dames die nog bij ons zijn en die vandaag zeker en vast in die geest mee
VIeren. 
Ik dank ook alle collega's die op die rondvragen hebben geantwoord en 
hierdoor cachet aan deze historiek hebben gegeven. 
En een speciaal lof- en dankwoord voor onze professoren, docenten en 
assistenten die ons Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs van 
"een niet tot een ZEER MERKW AARDIG IET" hebben doen uitgroeien. Is 
dit geen reden om blij en fier te zijn ? 
Dit was dan mijn bijdrage "uit die tijd van toen". 
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PERIODE 1945 - 1960 

door Dr. G. Carlier 

Haec meminisse juvabit 

De computer heeft de faam de feiten en waarnemingen feilloos in 
zijn geheugen op te slaan en deze op ieder ogenblik later exact en zon
der enige vervorming te kunnen reproduceren. Het menselijk geheu
gen, gelukkig maar, werkt niet zo wetenschappelijk. De grauwe eento
nigheid van elke dag wordt vaag en ras vergeten; droevige gebeurtenis
sen waaraan je vandaag dreigt kapot te gaan worden gerelativeerd en de 
scherpste kanten afgerond; de schone en jouissante herinneringen 
worden, telkens als men ze onder vrienden in herinneringen terug
roept, steeds maar dikker in de verf gezet. Dat juist lijkt mij zo prettig te 
zijn voor de steeds grijzer en soms wijzer wordende mens, dat hij ll1~t 
z'n hele leven zijn tegenslagen en miseries achter zich aansleept maar 
als het ware gedragen wordt door de schone en jouissante momenten 
die hij heeft mogen meemaken. En of wij schone herinnering aan onze 
onvergetelijke studententijd bewaard hebben ! 
Het is inherent aan het studentenleven van alle tijden dat er cursussen 
gevolgd worden die sommige dagen saai kunnen overkomen, dat er ge
blokt wordt, dat er met de bibber op het lijf examens afgelegd worden 
en men daarin soms lelijk ontgoocheld wordt, maar mijn opdracht is 
het over het "andere aspekt" te schrijven, over wat de peerdepiete van 
juist na de oorlog zoal deed en dacht en voelde als hij niet studeerde en 
geen examens aflegde, over de sfeer waarin hij leefde en handelde. 

De oorlogsjaren die wij als jonge knaap op het college hadden door
gemaakt, hadden wel voor heel wat opwinding en variatie gezorgd maar 
waren er tevens oorzaak van dat wij ons toch veel hadden moeten ont
zeggen en ontberen. Na de oorlog wilde men als het ware z'n schade in
halen. De "consumptiemaatschappij" moet dan ergens geboren zijn, 
maar dat grote woord kenden wij dan nog niet. De grote Vlaamse strijd 
die de studentengeneraties vóór ons zo beroerd had en die ze met wisse
lend succes hadden gestreden, was juist na de oorlog op een zeer laag 
pitje gezet en van de grote sociale beroering die in gans het Westen zou 
culmineren in de meidagen '68 was er nog geen ernstige rimpel te be
speuren. Er was wt>! weldra de vrees voor een nieuwe oorlog die 2 jaar le
gerdienst voor gevolg had, er was vooral de koningskwestie met zijn ve
le verhitte meetings en manifestaties waarin de studenten zich niet on
betuigd lieten. In die tijd was er wel, zoals nu, de grote vrees voor de 
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exame?s (v~n~fP~sen) maar iedereen was er wel van overtuigd dat eens 
het umvefSltalf dIploma op zak, "het broodje voor het leven gebakken 
was". 

In "illo tempore" werden de studies voor dierenarts aangevangen 
met le en ~e kandidatuur in de "artsenijbereidkunde en de veeartsenij
kunde . DIt bracht met zich rnee dat wij alle cUr ussen amen volgden 
met de tudenten landbouwingenieurs en apothekers met uitzondering 
van een upplementaire cur u in de zoölogie (Ze kand.). Dit feit was 
met zonder belang voor ons studentenleven. Vooreerst werden wij al
dus a~to~atisch gemengd met studenten van andere disciplines, af
komstIg UIt een bredere waaier van het sociaal en maatschappelijk le
ven, werden met hen bevriend en gingen ook samen op de rol. Daaren
boven waren deze kandidaturen stevig uitgebouwd en in Gent en in 
Leuven. In die tijd was het veelal het geval dat zij die hun humaniora in 
een college hadden gedaan hun universitaire studies voor dierenarts in 
Leuven aanvatten "omwille van de gezonde lucht die zij er inademden 
zonder dat ze het zelf wisten". Zonder twijfel maakten de Lovaniensen 
tot 1950 de.meerderheid uit van de circa 20 jonge mensen die telkenjare 
de 3e kandidatuur van de veeartsenijschool in Gent bevolkten. In die 
tijd had het Leuvens studentenleven een grotere traditie en was het 
clubleven er steviger uitgebouwd dan te Gent. De club van de Peerde
pieten "Moeder W.LK." droeg dan ook een zeer sterke stempel van dit 
clubleven. Ik ben niet zeker dat de paardepieten (toen ook al niet !) ooit 
als voorbeeld dienden voor de Gentse studenten maar wel dient gezegd 
dat op de clubavonden van moeder W.LK. de tradities en de codes 
méér dan op de andere clubs in ere werden gehouden. Men mocht er 
zelfs met wat goede wil van "stijl" spreken. 

De club v~n "Moeder W.LK." was trouwens een aangelegenheid van 
alle ~.eerdepleten. Er waren daar bij mijn weten geen uitzonderingen op 
tenZIJ van de "navetteurs" (thans spoorstudenten genaamd) en dan 
nog. Blokkers en rolders waren er present maar de laatsten kwamen wel 
veel later op het kot terug. Ook de weinige assistenten van toen waren 
er ~eelal aanwezig. Die clllba~tiviteiten hadden steed . plaats bjj Firmin. 
WIJ hebben vernomen dat dle brave man sinds lang overleden is. Wij 
moeten.~ens ?p een echt vrome manier aan die man denken, want hij 
heeft miJ destIjds meerdere malen gezegd dat wij met z'n allen evenveel 
nagels van z'n doodskist waren. De culturele activiteiten va~ de club 
beperkten zich aanvan.kelijk meestal tot een voetba lmatch tegen Kure
gem of andere faculteIten: Late: evenwel werd een aanvang gemaakt 
met contacten met faculteIten dlergenee kunde in de ons omringende 
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landen. Deze contacten bestonden veelal in een studiereis van de laat
stejaarsstudenten (3e doctoraat). In '52 trok men voor het eerst naar 
T oulouse met in de terugreis een onvergetelijk bezoek aan de lieflijke 
stad Colmar. In latere jaren werden zeer goede en blijvende relaties ge
legd met andere faculteiten maar vooral met Utrecht. 

Ook s~oten de Pe~rdepieten zich aan bij de LV.S.U. (voor de leken: In
terna~lOnal Vetennary Students Union) alwaar nuttige, interessante en 
v~rr.Ulmende contacten ~~legd werden die bovendien ook wel zeer ple
ZlerIg moeten geweest zlJn. 

In 1955 werd de '~Peerdekop" geboren. Het "produkt" werd eerst uit
gegeven op ges.~enCll~e bladen maar is na zeer korte tijd uitgegroeid tot 
ee~ verzorgd tIJdschnft dat een perfekte kruising wist te zijn tussen de 
dne elementen die ten alle tijde de studentengeneratie maar ook de ex
commilitiones hebben beroerd nl. het vroede, het zotte en een scheutje 
van het amoureuze. 

Het hoogtepunt was ieder jaar het Peerdepietenbal dat samen met de 
Oostvlaamsen ingericht werd in de "Brittania". 

Maar de Peerdepieten integreerden zich eveneens, ondanks hun be
trekkelijk klein aantal, in het geheel van het universitaire studentenle
ven. Zij participeerden aan gewestelijke clubs of stonden mee aan de 
doopvont van nieuwe verenigingen. ] an Pardon, ons allen welbekend, 
schopte het zelfs tot Senior Seniorum. Er bestond toendertijd een 
bloeiend Thomasgenootschap met Pa Wa als bezieler. Dit genootschap 
kende een niet geringe en actieve aanhang bij de peerdepieten. Wies 
Vereertbrugghen en de betreurde Dré De Ketele hebben in die jaren 
niet alleen Moeder W.LK. gepresideerd maar tevens als praeses de kar 
van Thomas getrokken. En dan waren er de geneugten die enkel wegge
legd waren voor de rolders met de vele vrolijke avonden met de vrien
den van allerlei faculteiten in den Appel, de Napoleon, 't Koersveld, de 
Billard, de Bécasse en nog vele andere instellingen. Wellicht waren er 
bij de peerdepieten meer rolders dan in de andere faculteiten, althans 
in sommige jaren. Velen ervan hadden, wellicht ten onrechte, het ge
voel dat dit een bijdrage was tot hun algemene ontwikkeling. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat deze laatste uitloper van het vroeger typisch 
studentikoze leven te wijten was aan het kleine aantal meisjesstudenten 
aan de unief. De weinige porren die er toch waren konden wel komen 
naar de Thomas of zo, maar niet op clubavonden en het betaamde hele
maal niet dat ze op de rol meegingen. Vele peerdekoppen hadden wel 
een lief thuis, maar dit was een aangelegenheid voor het weekend. 
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De eerste studente die zich liet inschrijven in de veeartsenijschool 
was Hilda Wijverkens in 1950 (3e kand.). Het was een groot evenement 
niet zozeer voor de studenten maar veel meer voor de profs. Wij, stu
denten, hadden toch in de eerste en tweede kandidatuur steeds "por
ren" in de cursus gezien. Zij moesten dan wel, netjes afgescheiden, 
plaats nemen op de eerste rijen en konden, zelfs indien ze het gewild 
hadden, zich niet wegsteken tussen de andere studenten want in die tijd 
was het verschil tussen jongen en meisje "de visu" nog goed merkbaar. 
Voor de profs van de veeartsenijkunde echter was het de eerste keer dat 
zij met dit fenomeen te doen hadden en wij hebben wel gemerkt dat zij 
het nog niet zo dadelijk onder de knie hadden en in 't begin nog onwen
nig deden in de cursus en vooral in de kliniek. 

De kotmadam was in onze tijd een gewichtig personage in het studen
tenleven. Zij verhuurde niet alleen de kamer maar verzorgde tevens 
haar studenten. Aldus maakte zij het bed op en hield de kamer rein; 
men nam het ontbijt en het avondmaal in de keuken veelal samen met 
de familie. Ze treurde met de gebuisden en was zot kontent en fier met 
de geslaagden. Als zij daarbij nog goed kon verdragen dat de boog niet 
altijd kan gespannen zijn en men daarenboven elk contact tussen de 
kotmadam en thuis kon vermijden, dan had men het ideale kot dat 
door velen benijd werd. Studentenrestaurants ingericht door de unief 
bestonden er niet; wel diverse eetgelegenheden uitgebaat door privé
personen, waar de studenten hun middagmaal konden nemen voor zo
ver dit ook niet bij de kotmadam verkregen werd. 

Men zegt wel eens dat de verhouding tussen profs en studenten veel 
stroever verliep. Dat kan waar zijn voor de grote faculteiten. Maar wij 
waren toen geen faculteit, slechts een "school", een dochter of een 
stiefdochter van de faculteit geneeskunde. Onder tijdgenoten spreken 
wij nog steeds - de profs mogen het ons vergeven - van de veeartsenij
school en nooit van de faculteit. 
Slechts een 8-tal professoren omringd door een 4-tal assistenten ston
den in én voor het onderwijs én voor de praktijkoefeningen én voor de 
kliniek en dit voor de vier jaren (3e kand. + 3 doctoraten). De grote 
Winston Churchill parafraserend en lichtjes overdrijvend zou men 
kunnen zeggen: "Nooit voorheen in de geschiedenis hebben zovelen 
zoveel aan zo weinigen te danken". Graag citeer ik dan ook hun namen: 

Intra muros: de professoren Vandeplassche, Verstraete, Thoonen, 
Peeters, Massart en wijlen Bouckaert, de Regt en Geurden. Als werklei
ders werden zij bijgestaan door de huidige professoren Devos, Oyaert 
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en Paredis die met de jongetjes meegingen op buitenpraktijk en wijlen 
Prof. Vanschaubroek. 

Extra muros: De professoren Dedeken, Van Grembergen en Lams 
die elk jaar met zijn Sjarel een muis bevruchtte en daar heel fier op was. 
Prof. Lams werd bijgestaan door de huidige Prof. Sebruyns en Prof. Van 
Grembergen door wijlen assistent Vercruysse. 

Dit alles bracht met zich mee dat wij als het ware dag in dag uit met 
elkaar geconfronteerd werden. Het kon dan ook niet anders dan dat wij 
elkaar goed kenden wat nog helemaal niet zeggen wil dat we de profs 
vertrouwelijk op de schouder konden kloppen of dat we niet de daver 
op het lijf hadden voor de examens. Die examens waren trouwens bin
nen één en dezelfde week afgelopen, deliberatie ingebrepen en dit voor 
de vier jaren van de "school". Ieder moest maar zorgen vóór de delibe
ratie zijn examens afgelegd te hebben, want een vast uurrooster be
stond er niet. De examens waren enkel mondeling en een kaartsysteem 
met vragen en mogelijkheid van schriftelijke voorbereiding bestond 
niet. Welke kritiek men achteraf gezien op dit systeem ook moge heb
ben, het heeft niet belet dat de "school" in deze na-oorlogse periode 
een betrekkelijk groot aantal dierenartsen afgeleverd heeft die de ra
zend snelle evolutie in de veehouderij mogelijk gemaakt en begeleid 
hebben en' daarnaast in de maatschappij op diverse vlakken verant
woordelijkheden opgenomen hebben. 

Pro memorie: de praeses van Moeder W.LK. tussen '45 en '60. 
45-46 U. Feys 
46-47 G. Van Themsche (t) 
47-48 W. Vereertbrugghen 
48-49 F. Capiau 
49-50 R. Marsboom 
50-51 G. Ghekiere 
51-52 G. Carlier 
52-53 A. De Ketele (t) 
53-54 S. Deron 
54-55 A. Willems 
55-56 F. Goos 
56-57 K. Quintens 
57-58 F. Louf 
58-59 G. Dupont 
59-60 J. Delalleau 

Faculteitspraeses: A. Van Spaendonck 
Faculteitspraeses: B. Cools 
Faculteitspraeses: W. Deboe 
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N.B. 
Vanaf 57-58 vermelden de kronieken inderdaad dat de clubpraeses on
der "voogdij" gebracht werd van een faculteitspraeses. 
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PERIODE 1960-1983 

door M. STEVENS 

Het bleek aanvankelijk een eenvoudige opdracht een stuk geschiede
nis te mogen schrijven over een periode waarin men zelf nog volop 
leeft. Naarmate het aantal ter beschikking staande gegevens en feiten 
echter steeg, kwam evenwel de ontnuchtering. Er was inderdaad over 
de periode 1960-1983 in de archieven veel meer te vinden dan voor de 
vorige perioden die door mijn twee voorgangers beschreven worden. 
Probleem was echter alles te schikken en te ordenen. Afwisseling in het 
bestuur van een faculteitskring is immers inherent aan het studentenle
ven, maar niet alle besturen hebben echter dezelfde zin voor ordening 
en classificatie ! Aldus was er weliswaar een kast waar alles bewaard 
werd, maar het werd er maar elk jaar bij gegooid, zodat een hond er zijn 
welpen niet meer zou terugvinden. Het was een bijna onbegonnen taak 
om daarin orde op zaken te stellen, temeer daar voor een dergelijke 
onaangename taak meestal weinig hulpvaardige handen te vinden zijn. 
Peerdepieten zijn nu eenmaal administratief niet sterk aangelegd. Het 
enige wat gemakkelijk te klasseren viel, waren de "Peerdekoppen".]am
mer genoeg bleken een aantal nummers te ontbreken, wat onbegrijpe
lijk is, want in een brief van Dr. L. DEVRIESE, ooit peerdekopverant
woordelijke, lezen we dat alle jaargangen van de Peerdekop werden in
gebonden en in zijn tijd in het archief te vinden waren. Daarvan was nu 
geen enkel spoor meer terug te vinden. Maar wat aanvangen met al 
die andere kilo's papier, was het probleem. De enige oplossing was gans 
de "boel" te verhuizen naar het centraal studentenarchief, waar we ge
lukkig met open armen werden ontvangen. Wat voor ons een hel leek, 
was voor de archivarissen een hemel. U ren werk met monnikengeduld 
zijn nodig geweest om alles te kunnen dateren en klasseren. Het resul
taat is een juweel van een archief, dat bovendien voor het nageslacht 
bewaard zal blijven. Hopelijk wordt dit archief elk jaar aangevuld, zo
dat het vanaf heden volledig zal zijn. 

Bij nadere lectuur van deze archiefstukken bleek echter uitgerekend 
in de periode 1960-1983 het studentenleven een enorme gedaantewis
seling ondergaan te hebben, met de woelige '68-er jaren als startpunt. 
Erwas de democratisering van het onderwijs met een ware studentenex
plosie tot gevolg. Studenten kregen inspraak in de beleidsorganen van 
de universiteit en het faculteitsleven kreeg door de plotse exponentiële 
studententoename, aanvang de jaren zeventig, een gans ander karakter. 
Enkele facetten hiervan zijn toch niet zonder betekenis gebleven en 
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dragen nog tot op heden hun sporen. Ook kwam in 1971 de program
mahervorming in voege, waardoor de studenten een jaar vroeger op 't 
Casinoplein kwamen. Kortom, ook in het studentenleven op de facul
teit van de diergeneeskunde lieten de grote maatschappelijke en sociale 
veranderingen zich voelen. Daarenboven had de wet op de universitai
re expansie als gevolg dat heel wat studenten elkander pas leerden ken
nen in de doctoraatsjaren, vermits de kandidatuuropleiding (over drie 
jaren gespreid) ook in Antwerpen kon gevolgd worden. Tenslotte had 
het invoeren van een "numerus clausus" of "numerus fixus" in bepaal
de naburige landen tot gevolg dat een stijgend aantal studenten uit deze 
landen aan onze universiteit en faculteit kwamen studeren en dat thans 
zelfs in bepaalde studiejaren dit aantal buitenlandse studenten tot 25% 
oploopt. 

Daar waar W.LK. oorspronkelijk een vriendenclub was van een 40-
tal studenten is de Vlaamse Diergeneeskundige Kring (V.D.K.) nu een 
heuse vereniging van zo een 800 studenten met een 22-koppig praesi
dium met somtijds verschillende, al of niet uiteenlopende meningen, 
wat wel eens voor de nodige spanningen zorgt. 

Evolutie van W.I.K. naar de huidige V.D.K. 

Het W.LK.-bestuur bestond vroeger uit een + 5-koppig praesidium 
met naast de praeses, een vice-praeses, die voorzitter was van de weten
schappelijke kring, een schrijver, een schatbewaarder en een sportlei
der. Op die manier werden het zotte en het wetenschappelijke aan el
kaar gekoppeld en bleef de kerk in het midden. Reeds in 1974 vinden 
we 15 praesidiumleden terug. Nu staan er 22 man (en zelfs vrouwen) 
aan het hoofd van de V.D.K .. Praeses, vice-praeses, penningmeester, se
cretaris, redactieverantwoordelijke voor de Peerdekop, sportleider, 
feestleider en opperschenker worden verkozen. Daarnaast worden nog 
een cantor, een zedenmeester en een schachtentemmer aangesteld. De
ze groep gaat dan op zijn beurt de 4 personen voor de vertegenwoordi
gingsfuncties coöpteren. Dit zijn de LV.S.A.-afgevaardigde, de F.K.-af
gevaardigde, problematiekverantwoordelijke en materiaalmeester. 
Sinds 1980-81 zijn ook de 6 verantwoordelijken voor de respectieve ja
ren in het praesidium opgenomen. Tel daar nu nog 5-jaarlijks de functie 
van revueleider bij en we zijn aan de som van 22. 

Een goede studentenclub heeft uiteraard haar vlag waar ze trots op is. 
Deze wordt door velen echter als een kostbare trofee aangezien. Uit de 
archieven blijkt dat W.I.K. en later de V.D.K. zich reeds een viertal 
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vlaggen moesten aanschaffen. De laatste factuur dateert van 
28.10.1975 en toch zit de V.D.K. weeral enkele jaren zonder vlag. 

De studenten beschikken thans over een eigen lokaal "Den Uier", 
waar over de middag cafetaria wordt gehouden en waar tevens een ver
gaderruimte voorzien is. De toekenning van dit lokaal en zijn bestaan 
hebben echter al veel inkt doen vloeien. Bij een eerste verzoek in 1964 
tot het inrichten van dit lokaal kwam een brief vanwege de toenmalige 
ondervoorzitter van de Raad van Beheer, Prof. PLANCKE, aan de 
voorzitter van de Raad van de Veeartsenijschool, Prof. VERSTRAETE, 

waarin hij meedeelde geen kelderruimte ter beschikking te kunnen stel
len voor de studenten. 
Wel vermelde hij dat de studenten konden beschikken over een secre
tariaat op het studentenhuis. Tijdens het academiejaar 1966-1967 her
nieuwden de studenten hun aanvraag, maar het zou uiteindelijk duren 
tot het academiejaar 1969-70 vooraleer de studenten over hun eigen lo
kaal konden beschikken in een kelderruimte, afgestaan door Prof. N. DE 

VOS. Tegen het algemeen geldend verbod vanwege de universiteit dat 
geen alcoholhoudende dranken mogen besteld worden in de universi
taire gebouwen, liet de facultaire overheid dit gebruik evenwel ooglui
kend toe tot in 1977, naar aanleiding van enkele te "studentikoze" uit
spattingen, de faculteit hieraan een einde diende te stellen. 

Evolutie van de activiteiten binnen W.I.K. en V.D.K. 

Het zotte 

Een groot deel der activiteiten van de V.D.K. zijn gegroeid uit tradi
ties. Vele ervan zijn verloren gegaan, enkele zijn er bijgekomen. 

Zo vinden we tussen 1972 en 1976 ononderbroken de organisatie te
rug van de drafwedrennen te Kuurne. Dit was een jaarlijks gebeuren 
waarop de ganse facultaire gemeenschap was uitgenodigd, alsook de 
collega's uit Kuregem en Utrecht. 's Avonds werd de ganse zaak afge
rond met een ruiters bal ter plaatse. Door Kuregem werd dan hetzelfde 
georganiseerd te Sterrebeek. 

Enkele tradities zijn uiteraard gebleven, zij het dan dat van sommige 
het oorspronkelijk karakter is teloorgegaan. Doop en galabal hebben 
nog niets van hun prestige ingeboet, de doopstoet wordt zelfs elk jaar 
grootser en grootser. Sinds enkele jaren trekt de studentenfanfare mee. 
In 1983 betrokken zelfs 2 heuse olifanten op kop. De jaarlijkse cantus-
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sen zijn er ook nog steeds, zoals de schachten cantus, de klaascantus, 
zwanezang en jaarcantussen, doch hun karakter is totaal veranderd. 
Waar we uit getuigenissen van oudere afgestudeerden weten dat er in 
hun tijd nog orde en discipline heerste en dat de ziel uit het lijf werd ge
zongen, is dit spijtig genoeg in de jongste tijd niet steeds meer het geval 
en heeft de drank meestal de bovenhand op de zang en de speech. De 
echte cantustraditie is veelal verloren gegaan en men wil enkel nog te
ren op de reputatie van het verleden. 

De peerdepieten T.D.'s oogsten wel nog een enorm succes, doch het 
zaalprobleem te Gent is nog steeds niet opgelost. De goeie tijd van de 
Casino in de jaren zeventig is voorbij, want daar mogen geen T.D.'s 
meer gehouden worden. De Vooruit is de enige zaal die momenteel 
ruimte genoeg biedt. Een der jongste tradities is evenwel "Ontdek de 
Piet". Dit free-podium voor en door peerdepieten werd tijdens het aca
demiejaar 1978-79 in het leven geroepen door de toenmalige revuelei
der JefNuytten. Het werd een waar succes in een klein zaaltje achter in 
een café. Nu is "Ontdek de Piet" een grootse show in een nokvolle 
feestzaal van het Boerekot. Een andere nieuwe activiteit, die reeds twee
maal plaatsvond, is de internationale studentenjumping. Deze werd 
voor het eerst ingericht tijde:ns het academieja1r 1982-83 door enkele 
paardenliefhebbers uit de faculteit. Aanvankelijk gestart als een compe
titie in dressuur en jumping tussen ploegen van 4 ruiters uit verschillen
de landen is deze manifestatie dit academiejaar uitgegroeid tot een in
ternationaal treffen waaraan ploegen uit niet minder dan 18 landen, 
waaronder zelfs Polen, deelnamen voor het betwisten van de "World 
Cup" van "Student Riders". Dat zelfs de B.R.T. van de partij was, wijst 
op de hoge kwaliteit van deze organisatie. En last but not least is er de 
traditie die misschien al het langst duurt, namelijk de revue. Om de 5 
jaar worden de professoren en assistenten voor de spiegel geplaatst, om 
hun eigen gedrag en gezegden in de verf te zien zetten. Het is een groot 
verzamelfeest van ieder die ooit actief student is geweest op het Casi
noplein of er van verre mee te maken heeft of gehad heeft. Ook aan 
haar clubcafé's is W.I.K.-V.D.K. niet eeuwig trouw gebleven. In het ar
chiefvinden we de Rotonde en de Napoleon terug. Tot een paar jaar ge
leden was het de Jean en nu is het de Teugel bij clubpeter Eric op nau
welijks 100 meter van de faculteit. 

Het serieuze 

W.I.K.-V.D.K. is echter een vereniging die niet louter en alleen voor 
amusement zorgt. Allerhande problemen werden er aangepakt, gedo-

252 

cumenteerd en indien nodig werd tot acties overgegaan. Deze proble
matiek bestreek verschillende gebieden: de opleiding, het latere beroep 
en het sociale leven. 

Een belangrijke activiteit was wel de medewerking aan de program
mahervorming. In 68-69 vinden we er een eerste spoor van terug, met 
een informatieve vergadering voor studenten, professoren en assisten
ten. 

Een der grote vernieuwingen in het programma waren ondermeer de 
keuzeklinieken waarbij gans de regeling van het internschap verschil
lende keren werd gewijzigd. Oorspronkelijk waren er drie vaste inter
nen die woonden op de faculteit. Ze werden telkens aangevuld door 
een vliegende intern volgens beurtrol. Een bepaalde periode stonden 
ze tijdens het weekend zelfs in voor de KJ .. Rond 1972 had men de vas
te internen volledig opgeheven en kwam elk evenveel aan zijn trekken. 
Ondertussen werd gesproken over specialisatie en voorkeurklinieken. 
Een enquête werd gehouden onder de studenten en een voorkeur werd 
geuit voor een basisgroep van twaalf vaste internen, die elk + elf dienst
weken zouden vervullen, aangevuld met vliegende internen die elk 
+ zes weken dienst zouden verwezenlijken. Een regeling werd nu af
zonderlijk opgesteld voor de grote huisdieren, de kleine huisdieren en 
de buitenpraktijk. Het probleem was echter toen reeds dat de assisten
ten voor hun prestaties tijdens de nacht niet werden vergoed, in tegen
stelling met de dokters in het academisch ziekenhuis die een dubbele 
wedde ontvangen, en daarbij nog privépraktijk doen in het A.Z. met 
personeel en materiaal van het A.Z .. Wel was er een krediet voor de kli
niekinternen, doch deze vergoeding is weggevallen sinds 1982 wegens 
besparingsmaatregelen aan de R.U.G .. In 1976 werd door de professo
ren DE MOOR en OYAERT voorgesteld onder keuzevak de kliniekuren 
buiten de normale diensturen te verstaan, wat werd aanvaard en nog 
steeds tot op heden ten dage de regeling is. 

In 1979 werd door de studenten een evaluatie opgemaakt van alle 
vakken, wat door de ene prof al gemakkelijker werd aanvaard dan door 
de andere. Daaruit bleek algemeen dat het programma van de doctora
ten te zwaar uitviel in vergelijking met de kandidaturen. Een verschui
ving van bepaalde vakken uit de docto~aten na~r de kandidatur~~ 
drong zich dus op en er werd een eenvoudIge regeling, zonder wettehJ
ke implicaties voorgesteld en uitgewerkt doch ze kwam nooit tot een 
realisa tie wegens het gebrek aan soepelheid en goodwill bij bepaalde 
professoren. Er moet dus thans naar een wettelijke regeling uitgezien 
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worden, wat echter weer een tijdrovende en zenuwslopende inspan
ning zal betekenen. Blijkbaar is echter het enthoesiasme bij heel wat 
professoren niet zo groot, zodat van een programmahervorming in de 
eerste jaren niet veel te verwachten valt. 

De studies kwamen ook verschillende keren omwille van financiële 
redenen in het gedrang. Het aantal studenten steeg gestadig, doch de 
kredieten en het personeel werden niet aangepakt. Een eerste reactie 
die we terugvinden is de brief van 13.3.73 naar de toenmalige rector 
waarin de studenten informatie vragen wat betreft de besparingen, aan
gezien weeral de diergeneeskunde zwaar werd getroffen. Ook de minis
ter werd op de dalende kwaliteit van de academiscbe opleiding gewe
zen. 

Ook sedert het voorbije academiejaar is deze problematiek opnieuw 
volledig actueel geworden gezien de trein aan volmachtsbesluiten die 
door de regering uitgevaardigd worden in het kader van het econo
misch herstel en waarvan de universiteiten eveneens het slachtoffer 
zijn. Aldus diende ook de R.U.G. een saneringplan voor de eerstko
mende zes jaren op te stelJen. Tot nog toe echter kwam er vanwege de 
V.D.K. geen enkele reactie, wat alleen maar schril afsteekt tegen de 
vroegere initiatieven van W.I.K. en V.D.K .. 

Ook werden in het verleden door de V.D.K. verschillende acties on
dernomen, hetzij in de vorm van betogingen en protestacties zoals bij 
de benoeming van de titularis van de leerstoel voor diervoedingsleer in 
1974, hetzij in de vorm van protestbrieven aan de betrokken ministers 
in verband met de oprichting van het Instituut voor Veterinaire Keu
ring dat nog steeds op zijn uitvoeringsbesluiten wacht, of met de wet op 
de uitoefening van de diergeneeskunde. 

Ook de numerus claus us kwam verschillende keren aan bod. Een eer
ste maal was er een gemeenschappelijke informatie te Gent en te Kure
gem in december 1976. Tijdens het academiejaar 1981-82 werd onder 
alle studenten een enquête gehouden waarbij op SS1 studenten er 82% 
vonden dat er in ons land een beperking moest komen van het aantal 
studenten-dierenartsen. Als mogeüjke vorm van selectie werden een 
toelatingsexamen of een beperking na de eerste kandidatuur weerhou
den door ruim de helft van de studenten. Uiteraard vond men dat er 
eerst in het aantal buitenlanders moest gesnoeid worden vooraleer het 
aantal Belgen diende beperkt. Een eerste stap die in deze richting werd 
gezet door de studen ten was de vraag aan de academische overheid bui-
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tenlanders niet meer toe te laten aan de R.U.G .. Dit werd in de facul
teitsraad van 4.7.1983 unaniem bijgetreden, doch werd tot op heden 
nog niet besproken op de Raad van Beheer. Zoals steeds moet aan een 
rijksinstelling veel geduld worden geoefend. 

Reeds in 1969-70 werd er binnen de V.D .K. gesproken over de mede
werking met de faculteitsraad en de Raad van Beheer der R.U.G .. Sedert 
1971 werden de studenten opgenomen als adviserend lid en toegelaten 
tot de faculteitsraad en de Raad van Beheer, waar ze de bespreking van 
bepaalde punten van de agenda die rechtstreeks met de studentenpro
blemen betrekking hadden mochten bijwonen. Sedert 1971 evenwel 
kregen ze volledig medezeggenschap als stemgerechtigde leden van de 
faculteitsraad en de Raad van Beheer. Door middel van rechtstreekse 
verplichte tweejaarlijkse verkiezingen worden vier studenten verkozen 
voor de Raad van Beheer en hebben de studenten één vertegenwoordi
ger per zes hoogleraren in de faculteitsraad. Tot op heden zijn reeds 
drie studenten uit onze faculteit verkozen geworden voor de Raad van 
Beheer, namelijk I. Van halst (1971-75), L. De Backer (1975-1977) en M. 
Stevens (1983-1985). 

Verhouding V.D.K. - andere studentenverenigingen in Gent 

De Nationale Studentengroepering (N.S.G.), opgericht onmiddel
lijk na de bevrijding in 1945, werd in 1958 vervangen door het Gentse 
Studentenkorps (G.S.K.). Dit was de overkoepelende organisatie van 
het Faculteitenkonvent (F.K.), het Politiek Konvent (P.K.) en het Se
niorenkonvent (S.K.). In 1962 kwam daar nog een Kultureel Konvent 
(K.K.) bij. Aan de leiding van het G.S.K. stond een Algemene Raad, be
staande uit 1/3 vertegenwoordigers uit het F.K., 1/3 uit het P.K., 1/6 uit 
het KK. en 1/6 uit S.K .. Binnen het G.S .K. waren verschillende com
missies werkzaam, die later hun vruchten zouden afWerpen waar de stu
denten nu nog van genieten. 

Uiteraard was W.I .K.-V.D.K. als faculteitskring aangesloten bij het 
F.K .. Einde 1968-1969 was dit het enige konvent dat nog werkzaam 
was, en werd de bevoegdheid van het G.S.K volledig aan het F.K. over
gedragen. Uiteraard werd er in 1969-1971 een enorme activiteit aan de 
dag gelegd voor de uitbouw van een medebeheersstructuur binnen de 
oude beheersstructuur van de Rijksuniversiteit. 
Het F.K ging echter niet akkoord met de nieuwe structuur en kondigde 
een boycot aan van de eerste verkiezingen. Toch kon niet verhinderd 
worden dat 4 studenten zetelden in de Raad van Beheer. Binnen het 
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F.K. kwam men niet overeen welke houding moest aangenomen wor
den t.O.V. die vier. Tot op heden is men er nog niet in geslaagd een dege
lijke structuur op te bouwen, waar zowel de konventen als de 4 studen
tenvertegenwoordigers een plaats konden krijgen. Daardoor komt het 
dat het medebeheer hoofdzakelijk een individuele aangelegenheid is 
gebleven, de konventen trokken zich terug elk op hun werkterrein, en 
van een algemene tudentenbeweging is er gee.n sprake meer. 
De rol van de V.D.K. binnen het F.K. is steeds zeer beperkt gebleven. 
He't r.K. werd meer aangezien als een melkkoe, en men ging naar de 
vergaderingen, omdat men aDders zijn subsidies niet kreeg. 
De V.D.J<. heeft zich meer en meer geïsoleerd binnen de muren van het 
Casinoplein. Terwijl er vroeger nog enkele gemeenschappelijke activi
teiten waren met andere faculteiten zoals de Cup Jean (voetbalderby 
der Coupure tegen de Faculteit van de Landbouwwetenschappen) of de 
Medische Beur met de gene.eskunde, zijn deze de laatste jaren alle te
loor gegaan. Van samenwerking met andere verenigingen i er nog wei
nig praak. 

Verhouding V.D.K. Gent en andere zusterinstellingen 

Telkenjare worden er verschillende reizen' naar buitenlandse zuster
faculteiten georganiseerd per studiejaar, en soms komen buitenlandse 
delegaties Gent bezoeken. Zo kregen we onlangs het bezoek van colle
ga's uit Uppsala. Er wordt dan gezocht naar een ideale kombinatie tus
sen het toeristische en het wetenschappelijke. Teneinde de kosten te 
drukken wordt er bij studenten op kot gelogeerd. Vele van deze reizen 
worden bemiddeld via het LV.S.A. (International Veterinary Student 
Association), waarvan de V.DK sedert jaren lid is. Ook individuele 
uitwisselingen voor stages in het buitenland worden via deze organisa
tie bemiddeld. 

Met Kuregem ligt het enigszins anders. Uit het archief bleken er 
vroeger zeer goede contacten te zijn; er werd dikwijls aan wederzijdse 
activiteiten deelgenomen. Getuige hiervan zijn de verschillende brie
ven, waarin petten, linten, doopjassen, enz. teruggevraagd worden van
wege de studenten uit Kuregem vermits deze studenten er zeer senti
menteel aan gehecht zijn. Dit bleek voor onze studenten uiteraard de 
waarde ervan te doen stijgen. De laatste jaren beperkte deze uitwisse
ling zich echter tot de doop, en deze gaf evenwel soms aanleiding tot 
bitsige discussies. 

. 
J 

Verhouding studenten - andere geledingen 

Door de studentenexplosie einde de jaren 1960, is uiteraard het leven 
op de faculteit enorm veranderd. De tijd dat iedereen iedereen kende is 
voorbij. Enkel in de klinieken i er nog een vrij direct contact tussen on
derwijzend, wetenschappelijk, administratief en technisch personeel 
en studenten. Ook op bet galabal wordt er ernstig gebrost. In 1975 werd 
door het praesidium een klachtenbrief rond ge ·tuurd naar de verschil
lende professoren, doch dit bracht blijkbaar geen enkel resultaat, ver
luits er bijna niemand meer van het academisch personeel te zien is op 
V.oK-activiteiten, tenzij sporadisch en dan nog steeds dezelfden. 
Misschien is deze SO-jarige viering de ideale gelegenheid om tot de 
vroegere tradities terug te keren. 
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UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN WAAR DE STUDENTEN HUN STUDIES 
STARTTEN MET DE RESPECTIEVE AANTALLEN . -

AANTALLEN 

PROMOTIE RUG KUL(AK) RUCA ANDERE TOTAAL PROMOTIE RUG KUL(AK) 

1936-1937 - 5 5 1960-1961 21 4 
1937-1038 3 5 8 1961-1962 17 6 
1938-1939 2 4 6 1962-1963 12 11 
1939-1940 4 11 15 1963-1964 15 8 
1940-1941 3 5 8 1964-1965 26 
1941-1942 4 16 20 1965-1966 11 9 
1942-1943 2 12 14 1966-1967 17 8 
1943-1944 6 10 16 1967-1968 16 2 
1944-1945 9 6 15 1968-1969 25 4 
1945-1946 2 11 l3 1969-1970 21 5 
1946-1947 5 17 2 24 1970-1971 35 6 
1947-1948 9 11 2 22 1971-1972 55 13 
1948-1949 10 5 15 1972-1973 60 9 
1949-1950 6 11 1 18 1973-1974 101 8 
1950-1951 7 11 18 1974-1975 
1951-1952 6 13 19 1975-1976 84 7 
1952-1953 10 7 17 1976-1977 60 5 
1953-1954 14 6 3 23 1977-1978 64 8 
1954-1955 9 12 20 1978-1979 51 8 
1955-1956 19 6 25 1979-1980 69 9 
1956-1957 15 l3 28 1980-1981 66 5 
1957-1958 14 8 22 1981-1982 79 4 
1958-1959 15 10 4 29 1982-1983 90 5 
1959-1960 18 6 24 

-

AANTALLEN 

RUCA ANDERE TOTAAL 

2 27 
1 24 
1 24 
1 24 

26 
I 20 

25 
18 
29 
26 

1 42 
2 1 71 
3 2 74 
9 118 

102 
10 2 103 
17 1 83 
14 4 90 
12 71 
7 1 86 

20 5 96 
19 3 105 
16 11 122 

-- - - - -

P.S. Voor de academiejaren 1936-1973 komm de gegevens uit het centraal archief van de R.U.G. op basis van het aantal 
studenten in de 3e kandidatuur. 

.... 

Voor de academiejaren 1975-1983 komen de gegevens uit het archief van het dekanaat van de faculteit van de dierge
neeskunde op basis van het aantal studenten in het 3e doctoraat . 
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