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Samenvatting

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (WO I) opent de voormalige Université de Gand haar deuren in het 
Nederlands onder Duits toezicht. Algemeen kan de activistische Vlaamse Hogeschool – als pronkstuk 
van collaboratie – op weinig begrip rekenen. Het merendeel van de Vlaamse beweging, het Gentse 
professoraat en de bevolking kant zich immers tegen het initiatief. Vandaar dat studenten heel wat weer-
stand moeten overwinnen om zich in te schrijven. Bovendien is een groot deel van de studenten gemo-
biliseerd. Ook de faculteit Geneeskunde ondervindt heel wat problemen: er zijn onvoldoende professo-
ren, een Nederlandstalig jargon staat nog in de kinderschoenen, en de meerderheid van de studenten 
volgt het voorbereidingsprogramma aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Vlaamse 
Hogeschool trekt dan ook overwegend afgestudeerde scholieren aan uit het voortgezet onderwijs. 
Zij schrijven zich in uit flamingantisme of worden daartoe gedwongen door de Duitse bezettingspolitiek.

Dit artikel sluit aan bij de lezing „Studenten geneeskunde van de Vlaamsche Hoogeschool (1916-
1918)”, gehouden op het avondcolloquium „De faculteit Geneeskunde tijdens de Eerste Wereldoorlog” 
op 5 november 2014. In het kader van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, en 
UGentMemorie, het digitale platform dat de bicentennial van de Universiteit Gent in 2017 voorbereidt, 
is het opzet meer duiding te geven over de studenten van de Gentse Hogeschool. Een lovenswaar-
dig initiatief, want de studentenbevolking blijft tot op heden onderbelicht in de historiografie, hoewel 
de Vlaamse Hogeschool – als onderdeel van een politiek proces – goed is bestudeerd.

Flamenpolitik en de Vlaamse Hogeschool

De vernederlandsing van de Université de Gand tij-
dens de Eerste Wereldoorlog (WO I) was één van de 
belangrijkste wapenfeiten van de samenwerking tus-
sen het Duitse bezettingsregime en de activistische 
beweging. Vandaar dat de Vlaamse Hogeschool ook 

wel de von Bissinguniversiteit wordt genoemd, verwij-
zend naar de initiatiefnemer, gouverneur-generaal 
Moritz von Bissing, maar bovenal om haar collabore-
rende karakter (1). Via de Flamenpolitik trachtte het 
bezettingsregime Vlaanderen economisch en intellec-
tueel te binden aan het Reich, om zo de Duitse 
invloedssfeer in Europa uit te breiden. Een gelijkaar-
dig proces voltrok zich in Centraal-Europa, waar de 
Duitse bezetter de voormalige gerussificeerde univer-
siteit van Warschau opende in het Pools (2, 3). De 
Duitse strategie kreeg stelselmatig vorm. In Vlaande-
ren werd hoofdzakelijk verder gebouwd op het voor-
oorlogse werk van de Vlaamse beweging, dat stapsge-
wijs in de vernederlandsing van de Gentse universiteit 
dé brug had gezien tussen culturele bloei en economi-
sche welvaart. Kortom, een nieuwe generatie Neder-
landstalig hooggeschoolden diende het pad te effenen 
voor de ontvoogding van Vlaanderen (1, 3, 4). Feitelijk 
was de Vlaamse Beweging daar ook in geslaagd. Aan 
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sterk argument voor het onderzoek naar het studenten-
leven aan de Vlaamse Hogeschool, en is daarom mate-
riaal voor een andere bijdrage. Niettemin is de afbake-
ning van de studenten geneeskunde interessant. 
Algemeen was de studiekeuze dan wel niet de primaire 
beweegreden om zich in te schrijven, toch bleek het 
vaak een doordachte keuze met het oog op de sociale 
rol van de studenten als de toekomstige pleitbezorgers 
van het geëmancipeerde Vlaanderen. Heel wat studen-
ten verkozen dan ook – wegens de beoogde binding 
met  het Vlaamse volk – een taal- of geneeskundige 
opleiding (5, 6).

Om het overzicht te bewaren, wordt vooreerst een 
globaal beeld gegeven van het totale studentenbe-
stand. Op die manier wordt een kader geschapen 
voor de bestudering van de studenten geneeskunde. 
Steunend op bestaand historisch onderzoek en aan-
gevuld met nieuwe analysen van geneeskundestuden-
ten, bestaat het opzet erin de motieven te schetsen 
die aan de basis lagen van een inschrijving. Tot slot 
geven een aantal studentenportretten concrete dui-
ding bij de verworven resultaten.

De studentenbevolking van de Vlaamse 
Hogeschool

Gezien de doelstellingen van de Duitse autoriteiten en 
het activisme moest de Vlaamse Hogeschool tot elke 
prijs een succes worden. Vandaar dat vóór de opening 
van de Gentse Hogeschool een propaganda-offensief 
werd opgestart: wervingssecretariaten, grote vergade-
ringen en vlugschriften moesten de jongeren overtui-
gen van een Gents avontuur. Vooral net afgestudeerde 
scholieren werden geviseerd, omdat het hoger onder-
wijs reeds twee jaar stil lag, en een groot deel van de 
Belgische studenten gemobiliseerd was, of – in min-
dere mate – in het buitenland studeerde. Daarnaast 
bood een inschrijving tal van voordelen, zoals ver-
hoogde studiebeurzen, extra vleesrantsoenen en vrij-
stellingen van dwangarbeid (6, 7). Niettemin daalde 
het studentenbestand fors ten opzichte van de voor-
oorlogse periode. In 1913-1914 bereikte de Université 
de Gand haar grootste studentenaantal in haar bijna 
honderdjarige bestaan: maar liefst 1.315 studenten 
waren toen ingeschreven ( fig. 1). Het openingsjaar van 
de Vlaamse Hogeschool klokte af op een totaal van 
138 studenten, terwijl het volgende jaar 1917-1918 in 
zijn geheel 407 inschrijvingen opleverde. Verder waren 
nog 156 studenten ingeschreven tijdens de korte 
inschrijvingsperiode van oktober 1918 (5, 8).

de vooravond van WOI was de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit zo goed als beklonken, alleen 
was een wettelijk kader uitgebleven door het uitbre-
ken van de oorlog (1, 3, 4). De Duitse bezetter speelde 
daar handig op in door de Vlaamse Hogeschool op 
een presenteerblaadje aan te bieden. Op die manier 
zaaide de Flamenpolitik bewust politieke verdeeld-
heid, wat grotendeels aanleiding gaf tot de ontwikke-
ling van het activisme en het ontluiken van een 
(anti-Belgisch) Vlaams-nationalisme. Het nam niet 
weg dat het activisme doorheen de oorlog een margi-
nale beweging bleef, en de meerderheid van de 
Vlaamse beweging het vaderland trouw zwoer (2, 4).

Op 24 oktober 1916 opende de Vlaamse Hoge-
school officieel haar deuren met het Nederlands als 
enige voertaal. Op haar hoogtepunt in 1917-1918 
bestond het professorenkorps uit een zeventigtal 
docenten en waren 407 studenten ingeschreven. Na 
de oorlog werd de oude Université de Gand in triomf 
gerestaureerd, en de Vlaamse Hogeschool uit de Gentse 
universitaire geschiedenis geschreven. Nagenoeg alle 
professoren liepen – meestal bij verstek – een straf-
rechtelijke veroordeling op, en vele studenten werd de 
kans ontzegd om nog verder te studeren. Pas vanaf 
1922 konden ex-Gandavenses opnieuw hogere studies 
volgen aan de Belgische universiteiten. Niettemin ble-
ven de Vlaamse eisen in de naoorlogse periode weer-
klank vinden. Vanaf 1923 werd een compromis bereikt 
door de Gentse universiteit om te vormen tot een twee-
talige instelling, de zogenaamde Nolf-universiteit. Het 
duurde echter tot de oprichting van de Rijksuniver-
siteit Gent in 1930 vooraleer in België een eerste (offi-
ciële) Nederlandstalige universiteit opende.

Methodologische duiding

In de hele ontwikkeling waren studenten de ruggengraat 
van de Vlaamse Hogeschool, en bepaalden zij mede de 
slaagkansen van het initiatief. In de eerste plaats werd 
een inschrijving dan ook ingegeven door het verneder-
landsingsproces of door de bezettingspolitiek, en was – 
gezien de omstandigheden – de studiekeuze minder 
doorslaggevend (5). Vandaar de vraag of het opportuun 
is de studenten geneeskunde als specifieke groep te 
belichten? De hele oorlogscontext en het felle protest 
werkten immers verbondenheid tussen studenten in de 
hand. In de praktijk was dat bijvoorbeeld te merken aan 
de organisatie van het Gentsch Studentencorps (GSC), 
met als voornaamste doel de eenheid onder de studen-
ten te bevorderen. De  lotsverbondenheid is dus een 
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van thuis uit meegekregen, maar werd hoofdzakelijk 
gestimuleerd door de scholierenbewegingen van de 
middelbare school. In het decennium vóór het uit-
breken van de Grote Oorlog waren Vlaamsgezinde 
studenten bewegingen immers geëvolueerd in de rich-
ting die de Vlaamse beweging aangaf (5, 9). Een buiten-
parlementair circuit had de ideologie vernieuwd en 
bereidde de vernederlandsing van de Gentse universi-
teit voor. Zo werd de politiek aangespoord tot pluralis-
tische samenwerking en kon de Vlaamse beweging aan 
de vooravond van de oorlog haar maatschappelijke 
draagvlak verbreden (1, 10). 

Gezien de volkstaal voornamelijk werd gepromoot 
door de flamingante vleugel van de katholieke partij, 
was de ontvankelijkheid voor de boodschap aanzienlijk 
op de colleges in het Vlaamse land. „Jongeren moesten 
zich kunnen ontplooien en voorbereiden op hun taak in 
de maatschappij, en dat wilde zeggen als Vlaming: met 
taal, karakter, gedrag en zelfs kleding”, omschrijft histo-
ricus Louis Vos de ontwikkeling van de katholieke stu-
dentenbeweging. Jongeren kwamen samen om zich te 
wijden aan de Vlaamse cultuur in de vorm van verga-
deringen, toneelstukken en samenkomsten op landda-
gen (9, 10). Eveneens op verschillende athenea was een 
gelijkaardige evolutie merkbaar. Algemeen stonden 
zowel vrijzinnige als katholieke scholieren vaak onder 

De propagandacampagne bereikte niet het 
beoogde resultaat. Vooral door de sterke afkeer voor 
de Vlaamse Hogeschool moesten studenten heel wat 
weerstand overwinnen om zich te kunnen inschrij-
ven. Die druk kwam overigens uit verschillende rich-
tingen, gaande van ouders en de school, tot het epis-
copaat en het passivistische verzet. Bovendien had 
de  Belgische regering in ballingschap vlak voor de 
officië le opening de maatregel uitgevaardigd dat geen 
enkel studieresultaat geldig zou zijn bij een eventuele 
terugkeer. Anderzijds was de daling van het aantal 
inschrijvingen inherent aan de oorlogscontext. Naast 
studenten die vochten aan het front, werden de vele 
Waalse en buitenlandse studenten bijna automatisch 
uitgesloten vanwege de vernederlandsing. Op basis 
van de woonplaatsvermelding in het inschrijvingsre-
gister was in het jaar 1913-1914 ongeveer de helft van 
de studenten niet geboren in Vlaanderen (6, 8).

De Vlaamse Hogeschool trok in totaal 477 studen-
ten aan. Ondanks het algemene protest waren zij met 
andere woorden bereid om het verzet te trotseren. 
De  meeste studenten uit het openingsjaar 1916-1917 
waren ingeschreven voor een volledig leerplan (8). 
Vooral de overtuiging dat zij de eerste generatie waren 
van het ontvoogde Vlaanderen lag daaraan ten grond-
slag. Die Vlaamslievendheid hadden de  studenten vaak 

Fig. 1: Totaal aantal studenten Universiteit Gent 1910-1920 (Universiteitsarchief Gent, 4A4/3 inschrijvingsregis-
ter op rolnummer 1913-1918; Van der Meersch A.-M. De eerste generatie meisjesstudenten aan de Rijksuniver-

siteit te Gent (1882/1883 tot 1929/1930). Gent: RUG Archief, 1982: 38).

* onvolledig jaar.



198  K. Loockx

De artsen in spe volgden twee jaar natuurwetenschap-
pen voorbereidend op de geneeskunde, en dienden 
daarna vijf jaar te studeren aan de faculteit Genees-
kunde, opgedeeld in twee kandidaturen en drie docto-
raatsjaren. Voor apothekers bestond het programma uit 
een gelijkaardige voorbereiding, om vervolgens twee jaar 
te specialiseren. Wat betreft de veeartsenijkunde was 
enkel het voorbereidingsprogramma beschikbaar (14).

Aangezien de Vlaamse Hogeschool voornamelijk 
net afgestudeerde scholieren aantrok uit het voortgezet 
onderwijs, volgde de meerderheid het voorbereidings-
programma en kende de eigenlijke faculteit Genees-
kunde een lage vertegenwoordiging. Iets meer dan 
30  studenten waren ingeschreven aan de medische 
faculteit en hadden met andere woorden succesvol het 
tweejarige voorbereidingsprogramma doorlopen vóór 
de oorlog. Anderzijds waren een tachtigtal aspiranten 
ingeschreven aan de faculteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen. Aan de faculteit Wijsbegeerte en 
 Letteren was net een omgekeerde evolutie merkbaar, 
met vele studenten die een letterenopleiding volgden in 
plaats van het voorbereidingsprogramma van de 
Rechtsgeleerdheid (8).

In de opbouw van het studieprogramma had het 
bezettingsregime op de situatie ingespeeld door het eer-
ste en nagenoeg het tweede jaar volledig in te richten. De 
redenering was dat op die manier twee jaar tijd werd 
gewonnen voor de uitbouw van onder andere de facul-
teit Geneeskunde. Die tijd kon ook goed gebruikt wor-
den, want de inrichting kampte met tal van organisato-
rische problemen vanwege de oorlogscontext en het 
vernederlandsingsproces, zoals opgeëist medisch mate-
riaal, een schaarste aan studieboeken, het ontbreken van 
een Nederlandstalig jargon, en een behoefte aan valabele 
docenten. Het uiteindelijke doel was de faculteiten Wis-
kunde en Natuurwetenschappen, en Geneeskunde te 
voorzien van nieuwe laboratoria, klinieken en instituten 
(6). De aandacht richtte zich onder meer op de vakgebie-
den anatomie, pediatrie, psychiatrie en diergeneeskunde. 
Veel van de beoogde hervormingen werden niet verwe-
zenlijkt. Daarvoor waren de ambities te groot en de 
mogelijkheden te beperkt. De belangrijkste vernieuwin-
gen die ingang vonden, waren de leerstoel psychiatrie – 
die behouden bleef na de oorlog – en de bouw van een 
kliniek voor zenuw- en stemmingsstoornissen (15).

Kiezen voor Vlaanderen?

Het gros van de studenten geneeskunde schreef zich 
in als regelmatige student, en volgde bijgevolg een 

invloed van flamingante leraren of oud-bondsleden. 
Het uitbreken van het wereldconflict en het ontluiken 
van het activisme zorgden echter voor polarisering. De 
scholierenbonden dienden namelijk keuzes te maken, 
vóór of tegen de Vlaamse Hogeschool, met een meer-
derheid die zich uitsprak tegen het initiatief. Ook de 
leiding van vele scholen tekende verzet aan. Het nam 
niet weg dat 138 studenten zich waagden aan een reis 
naar Gent (5, 6, 9).

Terwijl het inschrijvingspatroon in het openings-
jaar een normale evolutie vertoonde, kenmerkte het 
jaar 1917-1918 zich door een opmerkelijke verande-
ring. Het aantal vrije studenten overtrof namelijk de 
regelmatige inschrijvingen vanaf november en vooral 
december (8). Deze ommekeer was hoofdzakelijk te 
wijten aan de dwangarbeid. Ongeveer gelijktijdig met 
de opening van de Vlaamse Hogeschool hadden de 
Duitse autoriteiten het opeisen van arbeidskracht op 
grote schaal ingevoerd, wat in de hand werd gewerkt 
door de grote verliezen van het Duitse leger. Vele 
jonge Duitsers werden daarop gemobiliseerd uit het 
moederland, waardoor een tekort aan arbeidskrach-
ten was ontstaan om de oorlogsmachine draaiende te 
houden. Daarenboven perste het Duitse leger de Bel-
gische economie uit (11-13). Een gevolg daarvan was 
een steenkooltekort tijdens de winter van 1917-1918, 
waarop vele Gentse scholen sloten vanaf eind novem-
ber. Vooral oudere scholieren uit de omgeving van 
Gent verloren het vangnet tegen de dwangarbeid 
omdat ze aanzien werden als werklozen. Een inschrij-
ving aan de Vlaamse Hogeschool was bijgevolg een 
redmiddel om een opeising te ontlopen. Niettemin 
voedde de verschrikking die de dwangarbeid was, de 
sterke antipathie tegen Duitsers, en bijgevolg ook 
tegen de Vlaamse Hogeschool (6, 13). Anderzijds was 
reeds in oktober 1917 bijna het volledige bestand uit 
het openingsjaar bereikt. Heel wat pioniersstudenten 
hadden zich opnieuw geregistreerd en actief propa-
ganda gevoerd ten voordele van de Gentse hogeschool 
tijdens de vakantieperiode (5, 6).

Studenten geneeskunde

Organisatie van het studieaanbod

Studenten die de opleiding geneeskunde startten, kwa-
men terecht in een voorbereidende afdeling van de 
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Vervol-
gens werd het programma bepaald door de gekozen 
medische opleiding: geneeskunde of  artsenijbereidkunde. 
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Kortom, het aantal geneeskundestudenten dat exa-
mens aflegde, lag beduidend hoger in vergelijking met 
de algemene trend. Uiteraard werd dat in de hand 
gewerkt door een lager aantal vrije leerlingen, maar 
het was een klaar en duidelijk statement ten voordele 
van de vernederlandsing (6, 14). 

Regionale en sociale factoren

Ook op vlak van de regionale herkomst weken de stu-
denten geneeskunde enigszins af van de algemene 
tendens. Van alle 477 studenten kwam iets minder 
dan de helft uit de streek van Gent (46%). Daarnaast 
waren de provincies Oost-Vlaanderen zonder Gent 
(23%), Antwerpen (10%) en West-Vlaanderen (9%) de 
belangrijkste „leveranciers”. In grote lijnen week een 
dergelijke verdeling niet af van de vooroorlogse peri-
ode, hoewel enige nuancering geboden is. De Vlaamse 
Hogeschool trok bijna een volledig nieuwe studenten-
bevolking aan en bovendien voltrokken de inschrij-
vingen zich in een oorlogsklimaat. Wat betreft de 
groep geneeskundestudenten – ongeveer een kwart 
van de totale hogeschoolbevolking – was eveneens de 
provincie Oost-Vlaanderen (48%) dominant tijdens 
WO I ( fig. 2). Een belangrijke afwijking betrof de 
kleine vertegenwoordiging van Gentse studenten. 

volledig leerplan. Daarin week het inschrijvingsge-
drag af van andere faculteiten, zoals de letteren- of de 
ingenieursopleidingen, die meer vrije studenten aan-
trokken in het tweede jaar (5, 8). De belangrijkste oor-
zaak voor de toevloed was de sluiting van de Gentse 
scholen eind november 1917. Ongeveer een derde van 
het gehele bestand in 1917-1918 registreerde zich in 
december. Ter illustratie, een twintigtal vrouwelijke 
studenten die lerares waren of ervoor studeerden, 
volgden dikwijls cursussen psychologie in functie van 
hun beroepsactiviteit, terwijl leerlingen uit de geslo-
ten Ecole Industrielle de Gand lessen bijwoonden in de 
toegepaste wetenschappen. Anderzijds kwamen vele 
vrije studenten gewoonweg niet opdagen, omdat ze 
bijvoorbeeld enkel het doel hadden om de dwangar-
beid te ontlopen (6, 16). Hoe dan ook, ongeveer 40% 
van de geneeskundestudenten uit het tweede jaar 
registreerden zich in deze periode, een aantal dat aan 
de faculteit Wijsbegeerte en Letteren opliep tot 75%. 
Bovendien waren in de letteren nagenoeg alle studen-
ten ingeschreven als vrije leerling, terwijl dat aan de 
medische faculteit beperkt bleef tot een kwart van de 
studenten. 

Het feit dat de geneeskundige opleidingen minder 
vrije leerlingen aantrokken – in vergelijking met 
andere faculteiten – en het merendeel zich inschreef 
aan het begin van het jaar, is een belangrijke indicatie 
voor het motief van inschrijven (6, 8). Het inschrij-
vingsgedrag doet sterk vermoeden dat factoren als 
dwangarbeid minder doorslaggevend waren, en dat 
eerder Vlaamsgezindheid aan de basis lag voor een 
inschrijving. Ook de deelname aan examens is een 
belangrijke waardemeter voor het flamingantisme 
onder de studenten. Zij waren zich immers heel 
bewust van het feit dat geen enkel diploma geldig zou 
zijn indien de oorlog uitdraaide op een verlies van 
Duitsland. Bovendien bestond op dat moment hele-
maal geen zekerheid of studenten al dan niet vervolgd 
zouden worden bij een eventuele terugkeer van de 
Belgische regering. Vele studenten onthielden zich 
dan ook van examendeelname om de toekomstper-
spectieven niet te hypothekeren. In het eerste jaar 
nam 41% van alle studenten deel aan de examens, 
terwijl dat aantal sterk daalde in het volgende jaar 
met slechts 14% deelnames. De grote toevloed aan 
vrije studenten en de verdere radicalisering van het 
activisme waren de belangrijkste oorzaken voor de 
achteruitgang in het tweede jaar. Betreffende de 
geneeskunde registreerde 56% van de studenten zich 
voor de examenperiode in 1916-1917, een aantal dat 
in het volgende jaar daalde tot 26% deelnames. 

Fig. 2: Geografische herkomst studenten 
 geneeskunde Vlaamse Hogeschool 1916-1918 

(n = 101) (Universiteitsarchief Gent, 4A4/3 
 inschrijvingsregister op rolnummer 1916-1918).
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De grootste groep geneeskundestudenten kwam 
uit een kleinburgerlijk milieu (47%), wat overeen-
kwam met de totale studentenbevolking (50%). Per 
slot van rekening was het activisme geënt op de mid-
denklasse, want de aanklacht tegen de sociaalecono-
mische situatie in Vlaanderen richtte zich tegen de 
dominantie van de overwegend Franstalige bourgeoi-
sie. Anderzijds werd net de kleine burgerij bijna 
onmiddellijk slachtoffer – net als de arbeiders-
bevolking – van de Duitse uitbuitingspolitiek, waarop 
vele ouders zich hadden uitgesproken tegen de 
Vlaamse Hogeschool (5, 6, 21). Beurzen waren dan 
ook noodzakelijk om zich te kunnen inschrijven als 
student, omdat vele ouders de geldkraan dichtdraai-
den uit verzet of uit noodzaak. In totaal ontving een 
dertigtal geneeskundestudenten een dergelijke finan-
ciële ondersteuning (8, 22). 

Daarnaast kwamen de studenten geneeskunde 
vooral uit het vrije-beroepsmilieu (15%), met een meer-
derheid die opgroeide in een doktersfamilie. In dat 
opzicht was een verschil te merken met de algemene 
tendens (10%). Niettemin bleef het totaal in de genees-
kunde beperkt tot een twintigtal inschrijvingen. Het 
nam niet weg dat het artsenmilieu één van de belang-
rijkste vertegenwoordigers was van studenten met een 
vader die universitair was opgeleid (8, 21). In de voor-
oorlogse periode had de Vlaamse strijd immers een 
aanhang gevonden in dokterskringen. Het was een 

Zoals gezegd werd de aanwas van Gentenaren bevor-
derd door de militaire bezettingspolitiek en kozen zij 
doorgaans voor de letteren of de toegepaste weten-
schappen. Daarnaast bestond in de geneeskunde de 
grootste groep uit Duitse studenten (15%). Vaak 
waren het militairen die van de gelegenheid gebruik 
maakten om bij te studeren in functie van hun medi-
sche activiteiten. De verdeling van de overige pro-
vincies lag in lijn met de algemene vaststellingen (5, 
6, 8).

Aangezien spoorstudenten uitgesloten waren 
vanwege de oorlogscontext, organiseerde het bezet-
tingsregime de treinreis in samenwerking met de 
opgerichte wervingssecretariaten, lokale activisti-
sche actoren en studentenbonden. Het betekende 
met andere woorden dat niet-Gentenaren zich vaak 
uit vrije wil inschreven. Een voorbeeld was de omge-
ving van Antwerpen, Sint-Niklaas en Geraardsber-
gen. Zowat 25% van de niet-Gentse studenten kwam 
uit één van deze regio’s, met ongeveer een derde dat 
een geneeskundige opleiding volgde (5, 8). De grote 
meerderheid van dat bestand was gevormd aan scho-
len die bekendstonden als „kweekvijvers” van flamin-
ganten, zoals het Koninklijk Atheneum Antwerpen of 
het Sint-Jozef Klein Seminarie Sint-Niklaas. De stu-
denten waren er lid geweest van bonden die zich tij-
dens de oorlog uitspraken ten voordele van de 
Vlaamse Hogeschool, en veelal onder invloed ston-
den van activistische protagonisten als August 
Borms (17, 18). Ook het ledenbestand van het  Gentsch 
Studentencorps – circa 70% van alle studenten 
geneeskunde was lid – bestond voornamelijk uit 
niet-Gentenaren. Bovendien volgden heel wat stu-
dentenleiders een geneeskundige opleiding (8, 19). 
Het lag in lijn met de top van de collaborerende 
beweging. „De vertegenwoordiging van deze beroeps-
groep [medische sector] in de leidende kringen van het 
activisme is opmerkelijk”, stelt historicus Luc Vande-
weyer (20).

De vaststelling van Vandeweyer in combinatie met 
het flamingantisme onder de genees kunde studenten, 
vormt de vertrekbasis voor de analyse van het sociale 
milieu ( fig. 3). De sociale afkomst van de studenten 
werd achterhaald aan de hand van het beroep van 
de  vader in de geboorteakte. De ongekende groep 
(18%) waren nagenoeg allen Duitse militairen. Het 
geboortecertificaat viel namelijk moeilijker te traceren, 
gezien de rudimentaire informatie die de inschrijvings-
registers bieden. Anderzijds geeft de sociale afkomst 
een duidelijk beeld van de Belgische studenten genees-
kunde aan de Vlaamse Hogeschool (8, 21).

Fig. 3: Sociale afkomst studenten geneeskunde 
Vlaamse Hogeschool 1916-1918 

(n = 101) (eigen onderzoek).
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in de Vlaamsgezinde studentenbeweging. Broekaert 
volgde daarna het voor bereidingsprogramma van de 
geneeskunde aan de Université Catholique de Louvain, 
maar staakte zijn studies nadat de universiteit in puin 
lag bij het uitbreken van de oorlog. Daarop keerde hij 
terug naar Geraardsbergen en werd op aanraden van 
dokter Emiel Van Bockstaele lid van het Rode Kruis. 
Op die manier kon de jonge student praktijkervaring 
opdoen in functie van zijn studies. Daarnaast werd 
Broekaert voorzitter van de Geraardsbergse studenten-
bond, die zich uitsprak in het voordeel van het acti-
visme onder leiding van Van Bockstaele (24-26). 
Een  viertal bondsleden trok in oktober 1916 naar de 
Arteveldestad, waaronder Arthur Broekaert, terwijl 
Van Bockstaele het hoogleraarschap opnam aan de 
Vlaamse Hogeschool. Broekaert schreef zich in aan de 
eigenlijke faculteit Geneeskunde, slaagde voor de exa-
mens van beide academiejaren met onderscheiding, en 
was lid van het GSC (8, 14, 19). Kortom, voor Broekaert 
was een inschrijving aan de Vlaamse Hogeschool een 
logische stap in zijn Vlaamsgezinde ontwikkeling. Na 
de oorlog was hij één van de weinige studenten die erin 
slaagde om onmiddellijk verder te studeren. Broekaert 
verzweeg het hogeschoolavontuur bij zijn inschrijving 
te Leuven, en beriep zich op zijn reeds afgewerkte 
voorbereidingsprogramma uit de vooroorlogse peri-
ode (6). Verder verwerkte hij zijn ervaringen in histori-
sche romans en bleef hij heel zijn leven actief als arts 
te  Geraardsbergen (24, 27, 28).

Daarnaast registreerde Leo Elaut (1897-1978) zich 
als student van de Vlaamse Hogeschool. Hij groeide 
op in een welstellend landbouwersgezin te Gent-
brugge en volgde de humaniora aan het Gentse 
Sint-Barbaracollege (29). De school stond bekend om 
haar streng en francofoon karakter, maar het weer-
hield Elaut niet om tijdens WO I lid te worden van 
‘Vlaanderen Herleeft’, de Vlaamsgezinde bond die 
nauwe contacten onderhield met het Gentse Sint-Lie-
venscollege. Onder meer de toespraken van Lodewijk 
Dosfel – de Dendermondse hoogleraar in de rechten 
die een gematigd activisme voorstond – maakten een 
diepe indruk. Op aandrang van zijn vader ging de 
jonge Elaut zich inschrijven aan de Ecole Industrielle 
de Gand in september 1917, een optie die nogal wat 
studenten verkozen om de Vlaamse Hogeschool te 
ontlopen. Een tweetal maand later sloot de school 
wegens het kolentekort, waarop Elaut in december 
een opeisingsbrief ontving. Het was de doorslagge-
vende factor om zich in te schrijven aan de Vlaamse 
Hogeschool en de verlangde studies in de genees-
kunde aan te vatten (30-35). Elaut schreef zich in voor 

gevolg van de medische vooruitgang en het feit dat de 
overheid sterk inzette op de volksgezondheid, waar-
door artsen zich eveneens politiek gingen engageren. 
Bovendien verlangde het métier de taal te hanteren 
van het cliënteel. De Vlaamsgezinde dokters waren 
dan ook van mening dat de volkstaal een criterium 
moest worden om in Vlaanderen het beroep te mogen 
uitoefenen. Ook voor het activisme was het van belang 
deze beroepsgroep binnen te dringen, gezien het maat-
schappelijke aanzien. Dat lukte in zeker mate ook, 
gelet op het aantal geneesheren dat bereid was te doce-
ren aan de Vlaamse Hogeschool – hoewel niet alle 
beschikbare plaatsen werden ingevuld – en hun aan-
deel in de Raad van Vlaanderen, het officieuze Vlaamse 
parlement tijdens WO I (6, 20).

De overige geneeskundestudenten waren afkom-
stig uit het overheidsmilieu (12%) of hadden een 
vader die werkte in loondienst (8%). De overheid was 
minder sterk vertegenwoordigd in verhouding met de 
globale trend (23%). Dat had onder meer te maken 
met het feit dat studenten uit een onderwijzersnest 
– een beroepsgroep die bij uitstek nauw verbonden 
was met de Vlaamse strijd – veelal kozen voor een 
inschrijving aan de faculteit Wijsbegeerte en Letteren. 
Het aandeel studenten geneeskunde uit de lagere 
sociale klassen lag dan weer in de lijn van de totale 
hogeschoolbevolking (8%) (8, 21).

Het feit dat de medische opleiding nogal wat fla-
mingante studenten aantrok, werd met andere woor-
den ook bepaald door de sociale afkomst. De studen-
ten hadden de Vlaamslievendheid vaak met de 
paplepel meegekregen en een deel koos voor de 
geneeskunde omdat het in lijn lag met de beroepsac-
tiviteit van de vader.

Biografische schetsen

Ter afsluiting bieden een aantal persoonlijke verhalen 
ondersteuning bij de algemene vaststellingen. Het is 
niet de intentie om de volledige levensloop te schet-
sen, maar het relaas te koppelen aan het motief van 
inschrijven. De verhalen van Arthur Broekaert, Leo 
Elaut en Egon Kittler laten zien dat er zowel gelijke-
nissen als verschillen bestonden om zich in te schrij-
ven aan de Vlaamse Hogeschool. De keuze om 
geneeskunde te studeren hadden ze alvast gemeen.

Arthur Broekaert (1894-1977) groeide op in 
 Geraardsbergen en kwam uit een kleinburgerlijk 
milieu  (23). Hij doorliep de humaniora aan het Sint- 
Catharinacollege van zijn geboortestad en was er actief 
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bevorderd doordat de faculteit Geneeskunde en de 
faculteit Wijsbegeerte en Letteren een beduidend gro-
ter aantal studenten registreerde. Anderzijds was de 
samenstelling van het bestand geneeskundestudenten 
op een aantal vlakken afwijkend van de algemene 
trend. De meerderheid volgde een volledig leerplan, 
wat wil zeggen dat de studenten aanvankelijk het doel 
hadden om een diploma te behalen. Die intentie werd 
extra in de verf gezet door het vrij grote aantal exa-
mendeelnames, ondanks het feit dat de toekomstper-
spectieven uiterst onzeker waren. Bovendien was het 
merendeel van de studenten niet afkomstig uit de 
omgeving van Gent, en waren het meestal zij die zich 
uit vrije wil inschreven. Dat was ook te merken aan het 
ledenbestand van het Gentsch Studentencorps, waarvan 
vele geneeskundestudenten lid van waren en een aan-
zienlijk deel zich opwierp als studentenleider.

Het flamingantisme hadden de studenten vooral 
ontwikkeld in de studentenbewegingen van de middel-
bare school. Daar kregen hun idealen vorm, meer 
bepaald de overtuiging dat in de oprichting van de 
Vlaamse Hogeschool dé oplossing lag voor de beoogde 
emancipatie van Vlaanderen. De studenten namen 
zich voor goed te studeren, om zo de eerste generatie 
te worden die het – in hun ogen – onwetende Vlaamse 
volk zou bevrijden van het Franstalige juk. Op enkele 
uitzonderingen na, werden de idealen van de studen-
tengemeenschap ingegeven door de Vlaamse strijd, en 
lag een anti-Belgisch gedachtegoed of een genegenheid 
voor het bezettingsregime veel minder aan de basis. In 
elk geval heeft een deel van de studentengemeenschap 
– in het bijzonder een aantal geneeskundestudenten 
– in de naoorlogse periode bijgedragen tot de verdere 
ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme dat tijdens 
het wereldconflict gestalte had kregen. Bijgevolg zagen 
zij zichzelf als de werkelijke wegbereiders van het 
Nederlandstalige hoger onderwijs in België wanneer de 
Rijksuniversiteit Gent in 1930 opende.

Abstract
The medical students of the Flemish 
University 1916-1918

During the First World War the former Univer-
sité de Gand (University of Ghent) opens its 
doors in Dutch under German supervision. 
Generally, the activist Flemish University – as a 
showpiece of collaboration – cannot count on 
the least understanding. The greater part of 
the Flemish movement, the Ghent professors

de eerste kandidatuur van het voorbereidingspro-
gramma en slaagde voor de examens met voldoening 
(8, 14). Na het failliet van de Gentse hogeschool was 
hij niet meer welkom aan de Belgische universiteiten, 
ondanks de dwangarbeid en het feit dat hij nooit lid 
was geweest van het GSC. Het relaas van Leo Elaut 
toont aan dat onder de studenten die een opeising 
ontliepen ook een zeker flamingantisme aan de basis 
lag van een inschrijving. Elaut doorliep in de jaren 
1920 met succes de opleiding geneeskunde, speciali-
seerde zich in de urologie, en werd gewoon hoogle-
raar aan de Rijksuniversiteit Gent in 1938. Daarnaast 
bleef hij een overtuigd flamingant (31-35).

In tegenstelling tot Broekaert en Elaut was de 
inschrijving van Egon Kittler (1894) niet ingegeven 
door flamingantisme. De Duitse militair werd gebo-
ren in Ortrand (Saksen), en vader Gustav Kittler gaf 
bij de geboorte van zijn zoon aan rentenier en wet-
houder te zijn (36). De 24-jarige militair registreerde 
zich in april 1918 als vrije leerling aan de faculteit 
Geneeskunde. Hoogstwaarschijnlijk was hij actief als 
hulpverlener te Gent. In de vooroorlogse periode had 
Kittler namelijk geneeskunde gestudeerd aan de 
Ludwig-Maximilian Universität München en ook na 
de oorlog zette hij zijn medische studies verder aan 
de Universität Rostock (8, 37). Duitse militairen wer-
den met andere woorden gedoogd aan de Vlaamse 
Hogeschool. De universiteit was nochtans beducht 
voor Duitse studenten, omdat de redenering was dat 
het Germaanse karakter van de hogeschool er al te 
veel door in de verf werd gezet. Hoe dan ook, het aan-
tal Duitse studenten aan de Vlaamse Hogeschool 
–  een twintigtal – bleef uiterst beperkt, want naar 
schatting waren ongeveer 12.000 militairen gestatio-
neerd te Gent (6, 38).

Besluit

De faculteit Geneeskunde trok tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (WO I) voornamelijk studenten aan die 
net hun middelbare studies hadden afgewerkt. Het 
bezettingsregime speelde daarop in door het voorbe-
reidingsprogramma aan de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen nagenoeg volledig in te richten. 
Op die manier werd tijd gewonnen voor de uitbouw 
van de eigenlijke medische faculteit en konden tal van 
organisatorische problemen opgelost worden.

Meer dan aan andere faculteiten lag het flamingan-
tisme onder de studenten geneeskunde vaak aan de 
basis van een inschrijving. Vanzelfsprekend werd dat 
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matrikel.uni-rostock.de)

38. Capiteyn A. Gent en de Eerste Wereldoorlog: het stadsleven 
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and the population condemn the initiative. 
Thus, students have to overcome a lot of 
resistance before they can register. Moreover, 
a large part of the students are mobilized. Also 
the Faculty of Medicine encounters a lot of dif-
ficulties: there are not sufficient professors, a 
Dutch jargon is still in its infancy, and the majo-
rity of students follow a preparatory program 
at the Faculty of Science. Hence, the Flemish 
University predominantly attracts graduate stu-
dents from secondary schools. They enroll 
because they are convinced that higher edu-
cation in Dutch is a notable step towards Flem-
ish emancipation, or are forced to register by 
the German occupation policy.
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