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De	auteur	en	de	promotor	geven	de	toelating	deze	studie	als	geheel	voor	consultatie	beschikbaar	te	

stellen	voor	persoonlijk	gebruik.	Elk	ander	gebruik	valt	onder	de	beperkingen	van	het	auteursrecht,	

in	 het	 bijzonder	 met	 betrekking	 tot	 de	 verplichting	 de	 bron	 uitdrukkelijk	 te	 vermelden	 bij	 het	

aanhalen	van	gegevens	uit	deze	studie.	

	

Het	 auteursrecht	 betreffende	 de	 gegevens	 vermeld	 in	 deze	 studie	 berust	 bij	 de	 promotor.	 Het	

auteursrecht	beperkt	zich	tot	de	wijze	waarop	de	auteur	de	problematiek	van	het	onderwerp	heeft	

benaderd	en	neergeschreven.	De	auteur	respecteert	daarbij	het	oorspronkelijke	auteursrecht	van	de	

individueel	 geciteerde	 studies	 en	 eventueel	bijhorende	documentatie,	 zoals	 tabellen	 en	 figuren.	De	

auteur	 en	de	promotor	 zijn	niet	 verantwoordelijk	 voor	de	behandelingen	 en	 eventuele	doseringen	

die	in	deze	studie	geciteerd	en	beschreven	zijn.	
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“Most	of	the	barriers	that	persist	today	are	insidious	-	a	revolution	couldn't	find	them	to	blast	away.	

Rather,	 gender	 discrimination	 now	 is	 so	 deeply	 embedded	 in	 organizational	 life	 as	 to	 be	 virtually	

indiscernible.	Even	the	women	who	feel	its	impact	are	often	hard-pressed	to	know	what	hit	them.”1	

	

	

	 	

																																																																				
1	Debra	Meyerson	en	Joyce	Fletcher,	“A	Modest	Manifesto	for	Shattering	the	Glass	Ceiling”	Harvard	Business	Review	(1999):	127.	
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Inleiding	

	

Anno	 2015	 zijn	 vrouwelijke	 studenten	 dominant	 aanwezig	 in	 vergelijking	 met	 hun	 mannelijke	

collega’s	 aan	de	Universiteit	Gent.	 In	het	 academiejaar	2014-2015	bedraagt	het	 aantal	 vrouwelijke	

studenten	 55%	 van	 het	 totale	 studentenaantal.	 Vandaag	 beginnen	meer	 vrouwen	 aan	 universitair	

onderwijs	 dan	mannen.2	Toch	 kan	 hetzelfde	 niet	 gezegd	worden	 over	 het	 professorenkorps,	 waar	

slechts	21%	van	alle	professoren	–	zelfstandig	academisch	personeel	of	ZAP	-	een	vrouw	is.3	De	m/v-

verhouding	aan	de	UGent,	zowel	op	vlak	van	studies	als	in	de	uitbouw	van	een	academische	carrière,	

kent	een	lange	geschiedenis.		

Als	 de	 Universiteit	 Gent	 in	 1817	 haar	 deuren	 opent,	 is	 het	 nog	 lang	 wachten	 vooraleer	 de	 eerste	

vrouw	 zich	 inschrijft.	 Dat	 gebeurt	 pas	 in	 1882	 wanneer	 Sidonie	 Verhelst	 kiest	 voor	 de	 opleiding	

wetenschappen.4	Het	 gebrek	 aan	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes	 en	 de	 diepgewortelde	

rolpatronen	 over	 man	 en	 vrouw	 liggen	 mee	 aan	 de	 basis	 van	 de	 ondervertegenwoordiging	 van	

vrouwen	aan	de	universiteit.	Vrouwen	kiezen	bovendien	voor	 typisch	vrouwelijke	richtingen,	zoals	

farmacie,	 lichamelijke	 opvoeding	 en	 geneeskunde.	 Deze	 opleidingen	 leiden	 tot	 maatschappelijk	

aanvaarde	 beroepen	 voor	 vrouwen,	 zoals	 het	 beroep	 van	 apothekeres.	 In	 de	 wetenschappen	 en	

toegepaste	wetenschappen	zijn	veel	minder	vrouwen	terug	te	vinden.	Dit	fenomeen	staat	bekend	als	

de	horizontale	segregatie	–	een	fenomeen	dat	vandaag	nog	steeds	aanwezig	is.5	Pas	vanaf	1995-1996	

is	 er	 sprake	 van	 een	 genderevenwicht	 voor	 de	 hele	 UGent,	 een	 keerpunt	 in	 de	 geschiedenis	 van	

vrouwen	 in	 het	 universitair	 onderwijs	 in	 Vlaanderen.	 Studentes	 behalen	 bovendien	 betere	

slaagpercentages	dan	hun	mannelijke	collega’s.6		

De	vervrouwelijking	van	de	studentenpopulatie	van	de	UGent	 is	dus	een	feit.	Het	professorenkorps	

lijkt	 niet	 mee	 te	 gaan	 op	 dit	 elan:	 vandaag	 is	 de	 grote	 meerderheid	 van	 professoren	 nog	 altijd	

mannelijk.	 Zowel	 de	 instroom	 als	 de	 doorstroom	 van	 vrouwen	 is	 problematisch.	 Het	

instroomprobleem	 vertaalt	 zich	 in	 het	 feit	 dat	 hoewel	 de	 grootste	 groep	 van	 afgestudeerden	 een	

vrouw	is,	er	toch	meer	mannen	aan	een	universitaire	loopbaan	beginnen	dan	vrouwen.7	Vrouwelijke	

doctores	 zijn	 evenwel	 aan	 een	 inhaalbeweging	 bezig.	 In	 1986	 werd	 slechts	 20%	 van	 de	

doctoraatsdiploma’s	behaald	door	een	vrouw.8	Dit	percentage	is	sterk	gestegen:	in	2013	is	43%	van	

alle	postdocs	een	vrouw.9		

																																																																				
2	Hanneke	Pyck,	Sigried	Lievens	en	Marysa	Demoor,	Het	M/V	Rapport	van	de	Universiteit	Gent.	Verslag	van	het	project	UGender	–	
Gelijke	kansen	voor	mannen	en	vrouwen	aan	de	UGent.	(Gent:	Centrum	voor	Genderstudies	–	Universiteit	Gent,	2008),	9.		
3	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	(Gent:	Universiteit	Gent,	2014),	6-7.	
4	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965).	Een	glazen	plafond?	
Uit	het	verleden	van	de	Universiteit	Gent	46	(Gent:	Archief	UGent/Academia	Press,	2007),	3.	
5	S.n.,	“Vrouwen	in	de	academische	wereld,”	RoSa-factsheets	2	(2000):	1-2,	geraadpleegd	17.10.2015,	
http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr2.pdf.	
6	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	3.	
7	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	19.		
8	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	16.	
9	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	6-7.	



	14	

Bovenop	dit	instroomprobleem,	komt	nog	het	probleem	van	doorstroom.	In	2013	is	slechts	21%	van	

het	 zelfstandig	 academisch	 personeel	 een	 vrouw.10	Hoe	 hoger	 het	 niveau,	 hoe	 lager	 het	 aantal	

vrouwen	 -	 de	 zogenaamde	 verticale	 segregatie	 -	 blijkt	 de	 regel	 aan	 veel	 Vlaamse	 universiteiten.11	

Mannen	 stoten	makkelijker	 door	 naar	 het	 niveau	 van	 hoogleraar	 en	 gewoon	 hoogleraar,	 wat	 ook	

gevolgen	heeft	voor	de	titel	na	hun	pensionering.	Emeriti	zijn	in	principe	(gewoon)	hoogleraren	op	

rust,	 ereprofessoren	 zijn	 (hoofd)docenten	 op	 rust.	 Dit	 onderscheid	 werd	 niet	 altijd	 gemaakt:	

sommige	docenten	mochten	toch	het	voorvoegsel	emeritus	gebruiken	bij	wijze	van	erkenning	voor	

hun	 diensten	 en	 ook	 sommige	 gastprofessoren	 kregen	 deze	 titel.	 Het	 staat	 vast	 dat	 vrouwen	 in	

vergelijking	 met	 hun	 mannelijke	 collega’s	 minder	 vaak	 bevorderd	 werden	 tot	 hoogleraar	 en	 er	

daardoor	minder	vrouwelijke	emeriti	zijn.	Vrouwen	lijken	te	stoten	op	het	‘glazen	plafond’,	een	soort	

onzichtbare	barrière	die	hen	tegenhoudt	om	hogerop	te	raken.		

In	 deze	 scriptie	 onderzoek	 ik	 welke	 vrouwen	 aan	 de	 UGent	 er	 in	 het	 recente	 verleden	 toch	 in	

slaagden	om	dit	glazen	plafond	te	doorbreken	en	op	welke	manier	ze	dit	deden.	Mijn	focus	ligt	op	de	

vrouwelijke	emeriti	van	de	UGent	en	niet	op	de	nog	actieve	vrouwelijke	professoren.	De	emeritae	van	

de	UGent	zijn	een	duidelijk	afgebakende	groep	en	zijn	getuigen	van	een	recent	verleden,	namelijk	de	

situatie	 aan	 de	 UGent	 tijdens	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw.	 Wat	 zijn	 de	 ervaringen	 van	

vrouwelijke	 emeriti	 in	 verband	 met	 de	 genderproblematiek?	 Wat	 is	 hun	 levensverhaal	 en	 hun	

profiel?	 Hoe	 zijn	 ze	 erin	 geslaagd	 om	 professor	 te	 worden?	 Ondervonden	 ze	 tegenkanting	 in	 hun	

carrière	omdat	ze	vrouw	waren?	Hoe	was	de	balans	werk/privé	tijdens	hun	carrière?	Hadden	zij	een	

netwerk	 met	 andere	 vrouwelijke	 professoren?	 Aan	 de	 hand	 van	 interviews	 met	 verschillende	

vrouwelijke	emeriti	probeer	ik	deze	vragen	te	beantwoorden.		

Het	 levensverhaal	van	vrouwelijke	professoren	aan	de	UGent	 tijdens	de	20e	eeuw	staat	 centraal	 in	

deze	 scriptie.	 De	 ervaringen	 van	 deze	 vrouwen	 –	 die	 aan	 het	 licht	 komen	 via	 mondelinge	

getuigenissen	 –	 worden	 in	 hun	 historische	 context	 geplaatst.	 Wat	 waren	 de	 mogelijkheden	 voor	

vrouwen	wat	betreft	de	uitbouw	van	een	academische	carrière	tijdens	de	19e	en	vooral	de	20e	eeuw?	

Het	is	evident	dat	ik	vooral	focus	op	de	Universiteit	Gent,	wat	niet	wil	zeggen	dat	er	geen	aandacht	is	

voor	de	situatie	aan	andere	Belgische	universiteiten.	De	mondelinge	getuigenissen	van	de	emeritae	

vormen	de	historische	bronnen	en	zijn	de	rode	draad	doorheen	dit	onderzoek.	Met	emeritae	doel	ik	

niet	 alleen	 op	 de	 ‘officiële’	 vrouwelijke	 emeriti	 van	 de	 UGent,	 maar	 ook	 op	 de	 vrouwelijke	

professoren	met	pensioen	die	niet	tot	emeritus	benoemd	werden.	Deze	verschillen	zijn,	zoals	reeds	

gezegd,	afhankelijk	van	de	graad	die	de	persoon	in	kwestie	bij	haar	pensionering	had.			

De	keuze	om	de	levensloop	van	enkel	vrouwelijke	professoren	te	traceren,	is	niet	zo	evident.	Door	te	

kiezen	 voor	 deze	 vrouwen,	 beperk	 ik	 mij	 meteen	 tot	 de	 succesverhalen.	 Vrouwen	 die	 er	 niet	 in	

slaagden	om	op	te	klimmen	op	de	academische	ladder,	komen	in	dit	onderzoek	niet	aan	bod.	Waarom	
																																																																				
10	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	6-7.	
11	Kristien	Vercoutere,	Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek.	(Brussel:	Vlaamse	Raad	voor	Wetenschapsbeleid,	
2002),	22-23.		
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kies	ik	voor	de	‘succesvolle’	vrouwen?	De	ervaringen	van	deze	vrouwen	bieden	een	behoorlijk	inzicht	

in	 de	 genderproblematiek	 aan	 de	 UGent.	 Bovendien	 zijn	 deze	 vrouwen	makkelijk	 te	 traceren,	wat	

voor	de	 vrouwelijke	onderzoekers	die	het	niet	 schopten	 tot	hoogleraar	of	 docent	niet	 het	 geval	 is.	

Zowel	de	successtories	als	de	niet-succesverhalen	onderzoeken,	is	onmogelijk	in	het	kader	van	deze	

scriptie.	 Om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 situatie	 van	 vrouwen	 aan	 de	 UGent	 tijdens	 de	 20e	 eeuw	 is	

uiteraard	 onderzoek	 naar	 deze	 niet-succesverhalen	 nodig.	 Er	 is	 ook	 inzicht	 nodig	 in	 de	 niet-

succesverhalen	 van	 mannelijke	 academici.	 Enkel	 op	 die	 manier	 kan	 een	 duidelijk	 beeld	 gevormd	

worden	van	de	historiek	van	de	genderproblematiek	aan	de	Gentse	universiteit.	Deze	scriptie	kan	en	

hoopt	een	aanzet	te	bieden	tot	dergelijk	vervolgonderzoek.		

Inhoud	

In	een	eerste	en	tweede	deel	geef	ik	een	korte	verantwoording	van	gemaakte	keuzes	in	de	loop	van	

mijn	 onderzoek.	 Ik	 licht	 mijn	 onderzoeksmethode	 toe	 en	 geef	 meer	 uitleg	 bij	 cruciale	

onderzoeksfases.	Hoe	spoorde	 ik	de	verschillende	vrouwelijke	emeriti	op?	 Ik	duid	mijn	keuze	voor	

dit	specifieke	onderwerp.		

Het	 derde	 deel	 van	 deze	 masterproef	 schetst	 de	 historische	 context	 van	 de	 genderproblematiek	

binnen	universiteiten	aan	de	hand	van	reeds	bestaande	literatuur.	Wat	waren	de	mogelijkheden	voor	

vrouwen	wat	 betreft	 de	 uitbouw	 van	 een	 academische	 carrière	 tijdens	 de	 20e	 eeuw?	De	 aandacht	

gaat	 niet	 alleen	 naar	 de	 vrouwelijke	 hoogleraren,	 maar	 ook	 naar	 de	 situatie	 van	 vrouwelijke	

studenten	aan	de	Universiteit	Gent	en	breder	de	Belgische	universiteiten.	Studenten	vormen	immers	

de	 pool	 van	 waaruit	 doctorandi	 instromen	 naar	 de	 universiteit	 en	 een	 potentiële	 academische	

carrière	kunnen	uitbouwen.	Naast	de	instroom	van	vrouwen	wordt	ook	de	doorstroom	naar	hogere	

niveaus	bestudeerd.	Wat	waren	de	doorstroommogelijkheden	van	vrouwelijke	academici	binnen	de	

UGent?	Zowel	de	historische	context	als	de	hedendaagse	situatie	wordt	bekeken.	 Is	er	een	evolutie	

vast	te	stellen?	Hoe	ziet	de	situatie	er	vandaag	uit	voor	vrouwen	die	een	wetenschappelijke	carrière	

ambiëren?	 Dit	 deel	 wordt	 onderbouwd	 door	 cijfers	 en	 statistieken	 met	 betrekking	 tot	 de	 m/v-

verhouding	aan	de	Gentse	universiteit.		

In	 het	 vierde	 deel	 analyseer	 ik	 de	 getuigenissen	 en	 ervaringen	 van	 mijn	 respondenten	 met	

betrekking	 tot	 de	 genderproblematiek	 aan	 de	 UGent.	 Welke	 factoren	 zorgden	 ervoor	 dat	 zij	 erin	

slaagden	om	het	glazen	plafond	te	doorbreken?	Hoe	zag	hun	carrière	eruit?	Hoe	is	de	relatie	tussen	

vrouwen	en	wetenschap	in	de	afgelopen	eeuw	geëvolueerd?	Ondervonden	ze	tegenkanting	omwille	

van	 hun	 vrouw-zijn?	 Deze	 subjectieve	 en	 persoonlijke	 verhalen	 worden	 gekoppeld	 aan	 de	

objectiverende	contextschets	uit	het	voorgaande	deel.	Stroken	de	ervaringen	van	de	emeritae	met	de	

bestaande	opvattingen	uit	de	literatuur?	De	ervaringen	en	verhalen	worden	ingepast	in	een	bredere	

geschiedenis	 van	 de	 situatie	 voor	 vrouwen	 aan	 de	 Universiteit	 Gent.	 Zo	 komt	 de	 evolutie	 van	 de	

bevorderingsprocedures	 van	 professoren	 aan	 bod.	 Welke	 verschillende	 trappen	 bestonden	 en	
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bestaan	 vandaag	 op	 de	 academische	 ladder?	 Hoe	 speelt	 de	 genderproblematiek	 in	

benoemingskwesties?	Ik	koppel	de	verhalen	en	getuigenissen	van	de	emeritae	aan	de	‘officiële’	kant	

van	het	verhaal.	Ik	leg	de	link	met	het	beleid	van	de	Universiteit	Gent	tegenover	geleerde	vrouwen.	

Geven	de	interviews	inzicht	in	een	gelijkekansenbeleid	voor	mannen	en	vrouwen	aan	de	UGent	in	de	

tweede	helft	van	de	20e	eeuw?	Was	er	überhaupt	sprake	van	zo’n	gelijkekansenbeleid?		

In	 het	 vijfde	 deel	 van	 deze	 masterscriptie	 belicht	 ik	 de	 netwerken	 en	 andere	 contacten	 van	 de	

vrouwelijke	professoren.	Hadden	en	hebben	de	respondenten	een	netwerk	van	collega-academici?	In	

welke	mate	 speelde	 het	 hebben	 van	 een	 netwerk	 een	 rol	 in	 benoemingskwesties?	 Een	 belangrijke	

factor	 die	 in	 dit	 opzicht	 vaak	 naar	 boven	 kwam	 tijdens	 de	 interviews,	 is	 de	 macht	 van	 de	

vrijmetselarij	in	bepaalde	faculteiten.	Klopt	het	dat	de	vrijmetselaarsloges	in	bepaalde	faculteiten	een	

grote	invloed	hadden	(en	hebben?)	op	benoemingen	en	bevorderingen?	Wat	zijn	de	ervaringen	van	

mijn	respondenten	met	deze	problematiek?	Wat	is	hun	perceptie	over	de	macht	van	de	loges	aan	de	

universiteit?	 Hoewel	 het	 moeilijk	 is	 om	 sluitende	 bewijzen	 te	 vinden	 over	 de	 invloed	 van	 de	

vrijmetselaars	 op	 specifieke	 benoemingen,	 is	 het	 interessant	 om	 deze	 problematiek	 dieper	 te	

onderzoeken	 en	 daarbij	 vooral	 in	 te	 gaan	 op	 de	 perceptie	 van	 de	 emeritae.	 In	 welke	 faculteiten	

speelden	de	vrijmetselaarsloges	een	rol	en	in	welke	niet?	Had	de	vrijmetselarij	ook	invloed	in	hogere	

bestuursorganen	en	beleidsfuncties?		

Hieraan	gekoppeld	kan	ook	de	vraag	gesteld	worden	of	er	in	verhouding	meer	mannen	dan	vrouwen	

tot	de	loges	behoorden.	Aangezien	de	vrijmetselaarsloges	in	oorsprong	verboden	terrein	waren	voor	

vrouwen,	is	dit	een	interessant	punt	om	te	onderzoeken.	De	vrijmetselarij	was	gedurende	lange	tijd	

een	 mannenbastion	 waarin	 vrouwen	 maar	 zeer	 geleidelijk	 een	 plaats	 wisten	 te	 verwerven.12	Hoe	

speelde	 dit	 aan	 de	 Universiteit	 Gent?	 Ook	 de	 tegenstellingen	 tussen	 katholieken	 en	 vrijzinnigen	

komen	 in	 dit	 deel	 aan	 bod.	 In	 welke	 faculteiten	 was	 er	 een	 duidelijke	 tweespalt	 tussen	 beide	

groeperingen?	Hoe	kunnen	beide	netwerken	met	elkaar	vergeleken	worden?		

Het	 laatste	deel	handelt	 tot	slot	over	de	vraag	of	de	emeritae	van	de	UGent	wel	degelijk	het	glazen	

plafond	doorbroken	hebben.	Dat	 zij	 allen	een	mooie	 carrière	uitgebouwd	hebben,	 staat	buiten	kijf.	

Maar	zijn	zij	er	echt	in	geslaagd	om	het	glazen	plafond	op	alle	niveaus	te	doorbreken?	Het	staat	vast	

dat	 mannen	 nog	 steeds	 de	 grote	 meerderheid	 vormen	 in	 beleidsfuncties	 aan	 de	 universiteit.	

Vrouwelijke	professoren	 lijken,	 ook	 al	 bereiken	 ze	het	 niveau	 van	 gewoon	hoogleraar,	 een	minder	

grote	 toegang	 te	hebben	 tot	beleidsfuncties.	Ook	 tijdens	de	 interviews	kwam	dit	 aspect	 een	aantal	

keer	naar	 voor.	Recent	 is	deze	problematiek	verbeterd,	 o.a.	 door	de	opgelegde	genderquota.	 In	dit	

deel	 ga	 ik	 na	 of	 er	 voor	 vrouwelijke	 emeriti	 en	 hoogleraren,	 ook	 al	 lijken	 ze	 het	 glazen	 plafond	

doorbroken	 te	 hebben,	 nog	 steeds	 sprake	 is	 van	 bepaalde	 barrières.	 Zo	 worden	 vrouwelijke	

hoogleraren	vaak	aangesproken	met	‘mevrouw’	in	plaats	van	‘professor’.	Dit	in	tegenstelling	tot	hun	

																																																																				
12	Gita	Deneckere,	“Een	vrouwenvoet	tussen	de	tempeldeur.	Het	‘kleine	verschil’	in	de	vrijmetselarij	van	de	19e	en	20e	eeuw,”	in	Van	
wijsheid	met	vreugd	gepaard.	Twee	eeuwen	vrijmetselarij	in	Gent	en	Antwerpen,	ed.	Jeffrey	Tyssens	(Gent:	Tijdsbeeld,	2003),	117.		
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mannelijke	 collega’s,	 die	meestal	 tot	hun	overlijden	met	 ‘professor’	 aangesproken	worden.	Hoewel	

deze	 vaststelling	 een	detail	 lijkt,	 draagt	 het	 toch	 bij	 tot	 de	 instandhouding	 van	het	 glazen	plafond.	

Hebben	 vrouwelijke	 professoren	 evenveel	 kansen	 als	 hun	 mannelijke	 collega’s?	 Wat	 zeggen	 de	

ervaringen	 van	 mijn	 respondenten	 hierover?	 Ik	 analyseer	 het	 (on)nut	 van	 genderquota	 aan	

universiteiten.	 Sinds	 wanneer	 bestaan	 genderquota?	 Wat	 is	 de	 mening	 van	 de	 geïnterviewde	

emeritae	over	het	bestaan	van	genderquota?		
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1. Verantwoording	en	situering	in	de	historiografie	

	

De	 vaststelling	 dat	 vrouwen	 vandaag	 nog	 steeds	 geconfronteerd	worden	met	 het	 glazen	 plafond	 –	

niet	enkel	aan	universiteiten,	maar	ook	in	het	overgrote	deel	van	de	bedrijfswereld	–	in	combinatie	

met	mijn	feministische	ingesteldheid	als	vrouw,	bracht	mij	tot	de	keuze	voor	dit	onderwerp.	Dat	mijn	

motivatie	 om	 deze	 scriptie	 te	 schrijven	 mee	 ingegeven	 is	 door	 mijn	 persoonlijke	 interesses	 en	

ervaringen	 inzake	 gender	 en	 feminisme,	wil	 ik	 dus	 niet	 onder	 stoelen	 of	 banken	 steken.	Het	 hoeft	

daarom	 niet	 te	 verwonderen	 dat	 deze	 scriptie,	 naast	 een	 degelijk	 historisch	 onderzoek,	 ook	 een	

pleidooi	voor	gelijke	kansen	voor	mannen	en	vrouwen	wil	zijn.	Hoewel	er	al	een	lange	weg	afgelegd	

is	 inzake	 het	 verkrijgen	 van	 vrouwenrechten,	 staat	 er	 nog	 heel	 wat	 op	 de	 agenda,	 waarvan	 de	

bestrijding	van	het	glazen	plafond	binnen	universiteiten	en	breder	binnen	de	volledige	openbare	en	

privésector	slechts	één	punt	is	dat	nog	moet	gerealiseerd	worden.		

Mijn	masterproef	kadert	binnen	de	projecten	die	het	tweehonderdjarige	jubileum	van	de	Universiteit	

Gent	1817-2017	voorbereiden.	Onder	impuls	van	professor	Deneckere	besloot	ik	om	via	oral	history	

de	 situatie	 van	 vrouwelijke	 hoogleraren	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw	 te	 reconstrueren.	 De	

tweehonderdjarige	verjaardag	van	onze	Alma	Mater	wordt	onder	het	motto	Durf	her-denken	sinds	

2013	 voorbereid	 door	 UGentMemorie.	 Het	 verleden	 van	 de	 UGent	 is	 een	 rijke	 bron	 van	 zowel	

wetenschappelijk	 als	maatschappelijk	 engagement.	UGentMemorie	 is	 het	 virtuele	 geheugen	 van	de	

UGent.	Het	boort	het	geheugen	van	de	universitaire	gemeenschap	aan	door	middel	van	interviews	en	

onderzoek	 naar	 academisch	 erfgoed.	 Hierover	 wordt	 zowel	 op	 www.ugentmemorie.be	

gerapporteerd	 als	 in	 boekvorm.	 De	 herdenking	 culmineert	 in	 2017	 in	 een	 grote	

overzichtstentoonstelling	in	het	STAM	over	200	jaar	universiteitsgeschiedenis	in	relatie	met	de	stad	

Gent.13	Dat	mijn	onderzoek	ook	kritische	noten	plaatst	bij	het	beleid	van	de	UGent,	doet	geen	afbreuk	

aan	de	herdenkingswaarde.	Het	herdenken	van	het	verleden	kan	leiden	tot	nieuwe	inzichten	om	de	

huidige	situatie	te	verbeteren,	wat	ik	met	deze	studie	hoop	te	bereiken.		

De	 keuze	 voor	 dit	 onderwerp	 is	 gemotiveerd	 door	 de	 vaststelling	 dat	 er	 nauwelijks	 gelijkaardig	

onderzoek	bestaat.	Voor	de	Universiteit	Gent	zijn	de	studies	van	Vandenbilcke	en	Van	der	Meersch	

over	 de	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	 studenten	 toonaangevend.14	Zij	 gaan	 systematisch	 na	wie	 de	

eerste	vrouwen	waren	die	aan	de	Gentse	universiteit	studeerden.	Welke	richtingen	kozen	zij	en	uit	

welke	milieus	waren	zij	afkomstig?	Het	onderzoek	van	Van	der	Meersch	loopt	tot	1930,	Vandenbilcke	

begint	 in	1930	en	eindigt	net	na	WOII.	 Sofie	Veramme	biedt	met	haar	masterproef	 een	vervolg	 en	

gaat	 in	op	de	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent	tijdens	de	lange	jaren	50.15	Deze	studies	vormen	

																																																																				
13	S.n.,	“UGent	1817-2017,”	UGentMemorie,	geraadpleegd	13.03.16,	http://www.ugentmemorie.be/ugent-1817-2017.	
14	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	te	Gent	(1882/1883-1929/1930),	Uit	
het	verleden	van	de	R.U.G.,	13	(Gent:	Archief	R.U.G.,	1982)	en	Annick	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent	
(1930/31-1945/46).	Uit	het	verleden	van	de	R.U.G.,	24.	(Gent,	Archief	RUG,	1987).		
15	Sofie	Veramme,	“En	de	juffrouwen	vooraan!	Vrouwelijke	studenten	tijdens	de	lange	jaren	50	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,”	
(masterproef,	Universiteit	Gent,	2009).		
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het	 vertrekpunt	 in	 het	 derde	 hoofdstuk	 van	 deze	 masterproef.	 De	 m/v-verhouding	 onder	 de	

studenten	doorheen	de	20e	eeuw	wordt	in	dat	hoofdstuk	uitgebreid	besproken.	Een	eerste	stap	naar	

meer	gendergelijkheid	aan	de	universiteiten	bestaat	immers	in	het	creëren	van	een	genderevenwicht	

in	de	studentenpopulatie.		

Anne-Marie	Van	der	Meersch	geeft	met	haar	boek	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	

Universiteit	 Gent	 (1901-1965),	 een	 glazen	 plafond?	 een	 mooie	 aanzet	 tot	 mijn	 onderzoek.	 Hierin	

vertelt	ze	het	verhaal	van	de	eerste	vrouwen	die	zich	waagden	aan	een	universitaire	loopbaan	aan	de	

UGent.	 Het	 wekt	 geen	 verbazing	 dat	 dit	 boek	 centraal	 staat	 in	 mijn	 thesis.	 Van	 der	 Meersch	

reconstrueert	 de	 ervaringen	 van	 deze	 vrouwen	 via	 het	 afnemen	 van	 interviews.	 Haar	 onderzoek	

eindigt	 in	1965,	het	mijne	begint	 in	de	 jaren	50-60.16	Deze	masterproef	kan	als	een	vervolg	op	het	

werk	van	Van	der	Meersch	beschouwd	worden.	Toch	heeft	mijn	onderzoek	een	andere	insteek:	waar	

zij	 zich	 focust	 op	 de	 pioniersters	 –	 de	 eerste	 assistente,	 de	 eerste	 docente,	 de	 eerste	 vrouwelijke	

gewoon	 hoogleraar	 –	 besteed	 ik	 aandacht	 aan	 de	 volledige	 groep	 vrouwelijke	 emeriti.	 Naast	 de	

reconstructie	 van	 hun	 levensverhaal	 en	 de	 obstakels	 die	 ze	 tegenkwamen	 om	 hun	 carrière	 uit	 te	

bouwen,	 probeer	 ik	 meer	 in	 de	 diepte	 te	 analyseren	 hoe	 hun	 carrière	 eruitzag	 en	 hoe	 het	 eraan	

toeging	voor	vrouwelijke	professoren	aan	de	UGent.		

De	vaststelling	dat	er	nog	geen	onderzoek	bestond	naar	de	genderproblematiek	 in	de	 tweede	helft	

van	de	20e	eeuw	aan	de	UGent,	overtuigde	mij	nog	meer	om	dit	te	onderzoeken.	De	getuigenissen	van	

de	emeritae	zijn	rijke	bronnen	van	‘verborgen’	verhalen	die	anders	nooit	aan	het	licht	zouden	komen.	

Bovendien	 is	 voor	 de	 andere	 universiteiten	 van	 dit	 land	 geen	 gelijkaardig	 onderzoek	 voorhanden.	

Mijn	 masterscriptie	 is	 op	 dat	 vlak	 vrij	 uniek:	 de	 focus	 op	 vrouwelijke	 emeriti	 via	 interviews	 in	

combinatie	 met	 de	 genderkwestie	 in	 de	 universitaire	 hiërarchie	 is	 nog	 niet	 eerder	 bestudeerd	 in	

België.	Dat	geldt	niet	voor	de	Nederlandse	universiteiten:	hier	is	wel	gelijkaardig	onderzoek	gevoerd.	

Het	werk	Geachte	promovenda:	100	jaar	promoverende	vrouwen	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	

van	 Mariuccia	 Baranelli	 et	 al.	 vraagt	 zich	 af	 hoe	 de	 relatie	 tussen	 wetenschap	 en	 vrouwen	 in	 de	

afgelopen	eeuw	veranderd	is.	Hierbij	peilen	de	auteurs	naar	de	ervaringen	van	de	promovendae	door	

middel	van	enquêtes	en	interviews.	Het	boek	haalt	verschillende	thema’s	aan	die	ook	in	deze	studie	

aan	 bod	 zullen	 komen,	 waaronder	 sociale	 afkomst,	 het	 universitaire	 beleid	 en	 de	 relatie	 gezin	 en	

wetenschap.17	In	het	hoofdstuk	waarin	ik	de	getuigenissen	van	mijn	respondenten	analyseer,	grijp	ik	

terug	naar	dit	werk	om	waar	mogelijk	een	vergelijking	te	maken	met	de	situatie	aan	de	Universiteit	

van	Amsterdam.		

Ook	het	werk	van	Barbara	Van	Balen	en	Agneta	Fischer	vertrekt	van	een	gelijkaardig	uitgangspunt.	

Zij	 vraagt	 zich	 af	 hoe	 het	 komt	 dat	 er	 zo	 weinig	 vrouwelijke	 academici	 zijn	 aan	 Nederlandse	

																																																																				
16	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965).	Een	glazen	
plafond?	Uit	het	verleden	van	de	Universiteit	Gent	46	(Gent:	Archief	UGent/Academia	Press,	2007).	
17	Mariuccia	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda:	100	jaar	promoverende	vrouwen	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	
(Amsterdam:	SUA,	1990).		
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universiteiten,	 zowel	historisch	als	hedendaags.18	Dit	werk	zal	 ik	betrekken	 in	mijn	analyse	van	de	

interviews.	Mineke	 Bosch	 bespreekt	met	 haar	werk	Het	 geslacht	 van	 de	wetenschap:	 vrouwen	 en	

hoger	 onderwijs	 in	 Nederland	 1878-1948	 de	 relatie	 tussen	 vrouwen	 en	 de	 wetenschap.19	Hoewel	

haar	 werk	 meer	 een	 literatuurstudie	 is	 en	 de	 nadruk	 ligt	 op	 het	 onderzoek	 naar	

vrouwengeschiedenis	in	Nederland,	toont	ook	dit	werk	aan	dat	er	al	meer	onderzoek	gebeurd	is	naar	

vrouwelijke	 academici	 in	 Nederland	 dan	 in	 België.	 Mijn	masterproef	 hoopt	 daarom	 een	 aanzet	 te	

geven	tot	meer	en	diepgaander	onderzoek	naar	vrouwelijke	professoren	en	academici	aan	de	UGent	

en	andere	Belgische	universiteiten.		

Hoewel	 er	 maar	 weinig	 historische	 werken	 voorhanden	 zijn	 over	 de	 ervaringen	 van	 vrouwelijke	

professoren	 aan	 Vlaamse	 universiteiten,	 bestaat	 er	 heel	 wat	 algemene	 literatuur	 over	

wetenschappelijk	 onderzoek	 en	 de	 genderproblematiek	 in	 Vlaanderen.	 Hoewel	 deze	 werken	 niet	

historisch	 zijn,	 bieden	 ze	 door	 middel	 van	 cijfers	 en	 statistieken	 een	 handig	 overzicht	 van	 de	

genderkwestie	aan	universiteiten.	Een	voorbeeld	is	het	werk	van	Kristien	Vercoutere	dat	inzicht	wil	

verschaffen	 in	 de	 vraag	 waarom	 er	 nog	 steeds	 zo	 weinig	 vrouwen	 te	 vinden	 zijn	 op	 de	 hoogste	

trappen	 van	 de	 academische	 ladder.	 Dit	 rapport	 kwam	 er	 op	 initiatief	 van	 de	 Vlaamse	 Raad	 voor	

Wetenschapsbeleid	 in	 2002.	 Hoewel	 dus	 enigszins	 gedateerd,	 bundelt	 Vercoutere	 in	 dit	 rapport	

zowel	 kwantitatieve	 gegevens,	 knelpunten	 als	 eventuele	 maatregelen	 samen	 in	 een	 overzichtelijk	

geheel.20	Er	wordt	in	deze	thesis	dikwijls	teruggegrepen	naar	de	verschillende	feiten	en	cijfers	uit	dit	

rapport.	 Een	 gelijkaardig	 onderzoek	 is	 het	 werk	 van	 Mieke	 Van	 Haegendoren,	 Elke	 Valgaeren	 en	

Sigrid	 Noelanders,	 dat	 volgens	 hetzelfde	 stramien	 als	 het	 werk	 van	 Vercoutere	 is	 opgebouwd.21	

Daarnaast	 maak	 ik	 gebruik	 van	 een	 aantal	 rapporten	 en	 verslagen	 over	 de	 genderkwestie	 van	

Vlaamse	 universiteiten	 zelf,	 zoals	 het	 Tweede	 Gelijke	 Kansen	 Rapport	 van	 de	 KU	 Leuven.22	Dit	

rapport	biedt	waardevolle	inzichten	over	cruciale	concepten	zoals	gender	mainstreaming.		

Tot	 slot	 zorgt	 het	 aanbod	 van	 meer	 algemene	 literatuur	 over	 de	 relatie	 tussen	 vrouwen	 en	

wetenschappelijk	 onderzoek	 en	 vrouwen	 in	 het	 bedrijfsleven	 voor	 een	 theoretische	 onderbouw	 in	

deze	masterscriptie.	Het	boek	Bitches,	babes	&	business.	Het	bedrijfsleven	door	een	genderbril	geeft	

inzicht	 in	 allerhande	 kwesties	 over	 vrouwen	 in	 het	 bedrijfsleven.23	Ik	 verwijs	 vaak	 naar	 het	

hoofdstuk	van	Anneke	van	Doorne-Huiskens	over	vrouwen	aan	de	top.24	De	bijdragen	en	artikels	van	

																																																																				
18	Barbara	Van	Balen	en	Agneta	Fischer	eds.,	De	universiteit	als	modern	mannenklooster	(Amsterdam:	Het	Spinhuis,	1998).		
19	Mineke	Bosch,	Het	geslacht	van	de	wetenschap:	vrouwen	en	hoger	onderwijs	in	Nederland,	1878-1948	(Amsterdam:	SUA,	1994).	
20	Kristien	Vercoutere,	Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,	(Brussel:	Vlaamse	Raad	voor	Wetenschapsbeleid,	
2002).	
21	Mieke	Van	Haegendoren,	Elke	Valgaeren	en	Sigrid	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	
academia,	(Diepenbeek:	Limburgs	Universitair	Centrum,	2000).	
22	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport.	Gender	mainstreaming	aan	de	KU	Leuven.	Stand	van	zaken	en	blik	op	de	toekomst,”	
(Leuven:	Centrum	voor	Gelijke	Kansenbeleid	KUL,	2004).	
23	Ineke	Casier,	Alison	Woodward,	Elke	Van	Den	Brandt	en	Machteld	De	Metsenaere,	eds.	Bitches,	babes	en	business.	Het	
bedrijfsleven	door	een	genderbril,	(Brussel:	VUBPRESS,	2011).		
24	Anneke	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top:	een	weerbarstig	vraagstuk,”	in	Bitches,	babes	&	business.	Het	bedrijfsleven	
door	een	genderbril,	eds.	Ineke	Casier,	Alison	Woodward,	Elke	Van	den	Brandt	en	Machteld	De	Metsenaere,	17-46.	(Brussel:	
VUBPRESS,	2011).	
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Margo	 Brouns	 over	 de	 relatie	 tussen	 wetenschap	 en	 vrouwen	 aan	 universiteiten	 bieden	 een	

theoretische	meerwaarde	voor	deze	masterscriptie.25		 	

																																																																				
25	Margo	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora.	De	vele	gezichten	van	gender	in	de	wetenschappen,”	Tijdschrift	voor	
Genderstudies	4,	nr.	2	(2012):	24-33.		
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2. Methodologie		

	

De	eerste	fase	in	dit	onderzoek	was	het	in	kaart	brengen	van	alle	vrouwelijke	emeriti	en	professoren	

op	 rust	 aan	 de	 UGent.	 De	 gegevens	 die	 ik	 hiervoor	 gebruikte,	 zijn	 afkomstig	 van	 de	

professorendatabank	UGentMemorialis	 die	 op	Dies	Natalis	 in	maart	 2016	 gelanceerd	werd.26	Deze	

databank	loopt	tot	2012.	Vrouwelijke	professoren	die	na	2012	met	pensioen	of	emeritaat	gingen,	heb	

ik	 in	 kaart	 gebracht	 via	 gegevens	 van	 de	 Directie	 Personeel	 en	 Organisatie	 van	 de	 UGent.	 In	mijn	

analyse	hou	ik	rekening	met	zowel	levende	als	overleden	emeritae.	Voor	de	periode	1817-2016	zijn	

er	in	totaal	81	vrouwelijke	emeriti,	waarvan	er	58	nog	in	leven	zijn.	Vervolgens	ging	ik	op	zoek	naar	

contactgegevens	 van	 deze	 58	 vrouwen.	 Heel	 wat	 gegevens	 verkreeg	 ik	 via	 de	 decanaten	 van	 de	

verschillende	 faculteiten,	de	resterende	 informatie	vond	 ik	simpelweg	op	het	world-wide-web.	Van	

vijf	 emeritae	 vond	 ik	 geen	 contactgegevens.	 Uiteindelijk	 contacteerde	 ik	 53	 vrouwelijke	 emeriti,	

waarvan	er	twee	niet	wensten	mee	te	werken	en	dertig	bereidwillig	waren	om	mee	te	werken.	Van	

21	 vrouwelijke	 emeriti	 kreeg	 ik	 geen	 reactie.	 Hierbij	 moet	 vermeld	 worden	 dat	 ik	 van	 een	 groot	

aantal	vrouwen	enkel	het	UGent	email-adres	heb.	Dit	email-adres	wordt,	afhankelijk	van	het	jaar	van	

pensionering,	 in	veel	gevallen	niet	meer	gebruikt.	Dat	verklaart	het	 relatief	grote	aandeel	vrouwen	

dat	niet	reageerde	op	mijn	oproep.	In	totaal	interviewde	ik	dertig	vrouwelijke	emeriti,	waarvan	één	

professor	in	het	buitenland	woonde	en	de	vragen	schriftelijk	beantwoordde.		

Door	 de	 enthousiaste	 respons,	 is	 deze	 groep	 respondenten	 relatief	 goed	 gespreid	 over	 de	

verschillende	 faculteiten	 en	 de	 verschillende	 leeftijdscategorieën.	 De	 respondenten	 hebben	

gemiddeld	een	leeftijd	van	65	à	70	jaar.	De	jongste	respondent	telt	63	lentes,	de	oudste	is	83	jaar	oud.	

De	 spreiding	 over	 de	 faculteiten	 ziet	 er	 als	 volgt	 uit:	 elf	 respondenten	waren	 tewerkgesteld	 in	 de	

faculteit	 Letteren	 en	 Wijsbegeerte,	 vijf	 in	 de	 faculteit	 Geneeskunde,	 vier	 in	 de	 faculteit	

Wetenschappen.	 Ik	 interviewde	uit	de	 faculteit	Psychologie	en	Pedagogische	Wetenschappen	en	de	

faculteit	 Rechtsgeleerdheid	 telkens	 drie	 vrouwen.	 Het	 lijstje	 wordt	 afgesloten	 door	 de	 faculteit	

Economie	 en	 Bedrijfskunde,	 Diergeneeskunde,	 Politieke	 en	 Sociale	 Wetenschappen	 en	

Farmaceutische	Wetenschappen	met	elk	één	respondent.		

De	volgende	fase	nam	het	grootste	deel	van	mijn	tijd	 in	beslag:	het	contacteren	van	de	emeritae	en	

het	 afnemen	 van	de	 interviews.	De	 voldoening	 die	 ik	 uit	 de	 interviews	haalde,	was	 groot.	 Ik	werd	

steeds	zeer	warm	onthaald	en	het	enthousiasme	van	de	respondenten	was	indrukwekkend.	Iedereen	

was	bereid	om	zijn	steentje	bij	te	dragen	aan	mijn	masterscriptie.	Ik	maakte	een	algemene	vragenlijst	

met	zeer	uiteenlopende	vragen,	 terug	 te	vinden	 in	de	bijlages.	De	vragen	zijn	onderverdeeld	 in	zes	

grote	 delen:	 algemene	 gegevens,	 jeugd,	 lidmaatschappen,	 opleiding,	 werk/carrière	 en	 balans	

werk/gezin.	 Elke	 respondent	 kreeg	 deze	 vragen	 voorgeschoteld.	 Ik	 peilde	 niet	 enkel	 naar	 hun	

																																																																				
26	www.ugentmemorialis.be.		
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ervaringen	 met	 gender	 aan	 de	 UGent	 of	 hun	 carrière.	 Ook	 hun	 thuissituatie,	 interesses,	

jeugdherinneringen,	 eigen	mening	 kwamen	 aan	 bod.	 Door	 een	 zo	 volledig	mogelijk	 beeld	 van	 hun	

leven	te	reconstrueren,	kon	ik	hun	ervaringen	met	de	genderproblematiek	beter	begrijpen	en	in	een	

bredere	 context	 plaatsen.	 Hoewel	 ik	 ervoor	 zorgde	 dat	 alle	 thema’s	 aan	 bod	 kwamen	 tijdens	 de	

interviews,	gebruikte	 ik	de	vragenlijst	eerder	als	 leidraad.	Op	die	manier	kreeg	 ik	 inzicht	 in	wat	de	

getuigen	zelf	belangrijk	vonden	om	te	vertellen.	Het	is	een	evidentie	dat	niet	elk	interview	even	vlot	

verliep.	Sommige	respondenten	zijn	geboren	vertellers	waaraan	 ik	niet	veel	extra	vragen	hoefde	te	

stellen.	Anderen	waren	meer	ingetogen	en	hadden	minder	de	neiging	om	alles	in	geuren	en	kleuren	

te	vertellen.	Deze	interviews	duurden	minder	lang.	Gemiddeld	hadden	de	gesprekken	een	duur	van	

een	 uur,	maar	 er	waren	 evenzeer	 interviews	 die	 slechts	 een	 half	 uur	 duurden,	 als	 gesprekken	 die	

twee	uur	tijd	in	beslag	namen.	Het	verwerken	van	de	interviews	was	een	tijdrovende	bezigheid.	Alle	

interviews	werden	grondig	uitgetypt	en	daarna	geanalyseerd.	Het	is	evident	dat	ik	discreet	omga	met	

de	bekomen	informatie	van	mijn	respondenten.	Ik	vermeld	daarom	zo	weinig	mogelijk	namen	en	ik	

probeer	de	verhalen	niet	 identificerend	weer	te	geven.	Een	aantal	vrouwen	gaf	expliciet	aan	dat	ze	

anoniem	wilden	blijven.	Soms	gebruik	ik	wel	een	aantal	(niet	identificerende)	citaten	van	hen.	In	dat	

geval	verwijs	ik	niet	in	een	voetnoot	naar	het	desbetreffende	interview,	maar	gebruik	ik	de	uitspraak	

om	een	meer	algemene	tendens	weer	te	geven.		

In	een	eerste	analyse	van	de	interviews	bracht	ik	de	informatie	van	de	vrouwelijke	emeriti	samen	in	

verschillende	thema’s.	Op	die	manier	kon	ik	nagaan	welke	informatie	vaak	terugkwam	en	welke	door	

andere	 getuigenissen	 werd	 tegengesproken.	 Deze	 thema’s	 vormen	 de	 rode	 draad	 doorheen	

hoofdstuk	vier:	‘Vrouwelijke	emeriti	van	de	UGent’.	Deze	opdeling	is	complex:	de	samenhang	tussen	

de	 verschillende	 factoren	 die	 aan	 bod	 kwamen	 tijdens	 de	 interviews,	 maakt	 het	 moeilijk	 om	

hoofdstuk	vier	op	te	delen	in	thema’s.	Toch	kies	ik	ervoor	om	dit	wel	te	doen	zodat	de	leesbaarheid	

van	de	scriptie	niet	in	het	gedrang	komt.	Het	is	vanzelfsprekend	dat	sommige	zaken	overlappen	en	er	

meerdere	malen	zal	verwezen	worden	naar	andere	hoofdstukken.	 In	een	tweede,	meer	diepgaande	

analyse	van	de	getuigenissen,	zocht	ik	naar	de	samenhang	tussen	de	verschillende	thema’s	en	ging	ik	

na	welke	 factoren	 ervoor	 zorgden	 dat	mijn	 respondenten	 erin	 slaagden	 om	 het	 glazen	 plafond	 te	

doorbreken.	 Doorheen	 deze	 scriptie	 maak	 ik	 nu	 en	 dan	 gebruik	 van	 kwantitatieve	 gegevens.	

Bepaalde	 thema’s	en	 informatie	worden	overzichtelijk	weergegeven	 in	grafieken	die	 ik	zelf	maakte	

aan	de	hand	van	de	bekomen	info	uit	de	interviews.		

2.1 	Oral	history:	geliefde	methode	in	genderstudies		

Mondelinge	 geschiedenis	 wordt	 door	 Bruno	 De	 Wever	 gedefinieerd	 als:	 “het	 hele	 spectrum	 van	

activiteiten	dat	gemoeid	is	met	het	interviewen	van	getuigen	om	het	verleden	te	(re)construeren.”27	

Mondelinge	geschiedenis	 is	het	volledige	proces	dat	gepaard	gaat	met	het	bekomen	en	het	gebruik	

																																																																				
27	Bruno	 De	Wever	 en	 Pieter	 François,	 Gestemd	 verleden.	 Mondelinge	 geschiedenis	 als	 praktijk,	 (Brussel:	 Vlaams	 Centrum	 voor	
Volkscultuur,	2003),	6.		
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van	mondelinge	bronnen:	van	het	zoeken	naar,	het	selecteren	en	het	contacteren	van	getuigen	tot	het	

afnemen	en	ontsluiten	van	de	interviews	en	het	uiteindelijke	gebruik	van	de	bekomen	informatie	als	

historische	bron.28	Het	 is	pas	sinds	de	 jaren	60	dat	historici	belangstelling	krijgen	voor	het	gebruik	

van	mondelinge	bronnen.29	In	België	vindt	de	methode	ingang	vanaf	de	jaren	80.30	Oral	history	wordt	

gezien	als	een	manier	om	verborgen	dimensies	van	de	geschiedenis	 te	onthullen	die	geen	neerslag	

hebben	 gevonden	 in	 het	 ‘papieren’	 archief.	 Mondelinge	 geschiedenis	 kan	 een	 blik	 werpen	 op	 het	

dagelijks	leven	en	brengt	niet	alleen	de	‘uitschieters’	in	de	geschiedenis	in	beeld.	Daarom	wordt	van	

oral	history	ook	wel	gezegd	dat	het	een	manier	is	om	de	geschiedenis	te	‘democratiseren’.31		

Volgens	Koen	Aerts	en	Nico	Wouters	is	de	methode	van	de	mondelinge	geschiedenis	het	instrument	

bij	uitstek	voor	onderzoek	naar	geheugenreconstructie	en	collectieve	beeldvorming.	Dat	mondelinge	

getuigenissen	 van	 respondenten	 op	 verschillende	 manieren	 ‘subjectief’	 kunnen	 zijn,	 staat	 vast.32	

Critici	stellen	daarom	regelmatig	dat	de	methode	geen	betrouwbare	manier	is	om	historische	feiten	

en	 gebeurtenissen	 weer	 te	 geven.33	Het	 ‘subjectieve’	 karakter	 van	 mondelinge	 bronnen	 houdt	

verband	met	 de	 sociale	 kaders	 van	 geheugenvorming,	 de	 taligheid	 van	 het	 medium,	 de	 interactie	

tussen	interviewer	en	respondent	en	de	context	waarin	het	interview	wordt	afgenomen.	De	manier	

waarop	 iets	 verteld	 wordt,	 het	 contact	 tussen	 interviewer	 en	 respondent	 en	 de	 manier	 waarop	

respondenten	 omgaan	 met	 het	 verleden	 en	 herinneringen,	 zorgen	 ervoor	 dat	 getuigenissen	 zeer	

persoonlijk	 en	 dus	 ‘subjectief’	 zijn.	 Deze	 getuigenissen	 zijn	 daarom	 niet	 minder	 bruikbaar.	 Toch	

worden	mondelinge	bronnen	in	historisch	onderzoek	in	België	al	te	vaak	als	rechtstreekse	aandrager	

van	 historische	 feiten	 gebruikt,	 zonder	 rekening	 te	 houden	 met	 de	 (inter)subjectiviteit	 van	 de	

bronnen.	Er	is	weinig	onderzoek	dat	die	subjectiviteit	centraal	plaatst	en	als	uitgangspunt	gebruikt.34		

In	deze	masterscriptie	doe	ik	een	poging	om	dat	net	wel	te	doen.	Door	het	subjectieve	karakter	van	

de	 getuigenissen	 te	 koppelen	 aan	 de	 objectiverende	 contextschets	 uit	 het	 derde	 deel,	 wordt	 een	

zekere	 wetenschappelijke	 objectiviteit	 verzekerd.	 In	 de	 analyse	 van	 de	 interviews	 peil	 ik	 naar	 de	

perceptie	 van	 mijn	 respondenten	 in	 verband	 met	 de	 verschillende	 thema’s.	 De	 beeld-	 en	

mythevorming	in	mondelinge	bronnen	is	immers	geen	probleem	dat	de	informatiegaring	verhindert,	

maar	 het	 is	 integendeel	 een	 unieke	 kans	 voor	 de	 verdieping	 van	 memory	 studies.35	Naast	 het	

aanbrengen	 van	nieuwe	 feiten	 en	 interessante	 verhalen,	 bouwen	mijn	 respondenten	doorheen	het	

interview	 een	 eigen	 betoog	 op	 en	 koppelen	 ze	 hun	 professionele	 keuzes	 aan	 hun	 persoonlijke	

																																																																				
28	De	Wever	en	François,	Gestemd	verleden,	6.	
29	Josien	Pieterse	en	Grietje	Keller,	“Een	bewogen	beweging.	Oral	history	met	video	en	de	tweede	feministische	golf,”	Historica	32,	nr.	
3	(2009):	4.	
30	Bruno	De	Wever,	Björn	Rzoska	en	Sven	Steffens,	 “Mondelinge	bronnen,”	 in	Bronnen	voor	de	studie	van	het	hedendaagse	België	
19e-21e	eeuw,	eds.	Patricia	Van	den	Eeckhaut	en	Guy	Vanthemsche	(Brussel:	Koninklijke	Commissie	voor	Geschiedenis,	2009),	1414.		
31	Pieterse	en	Keller,	“Een	bewogen	beweging,”	4.		
32	Nico	Wouters	 en	 Koen	 Aerts,	 “Mondelinge	 geschiedenis	 in	 België	 en	 de	 (de-)constructie	 van	 collectieve	 herinnering,”	 Belgisch	
Tijdschrift	voor	Filologie	en	Geschiedenis	92	(2014):	504.	
33	Pieterse	en	Keller,	“Een	bewogen	beweging,”	4.		
34	Wouters	en	Aerts,	“Mondelinge	geschiedenis	in	België,”	505.	
35	Wouters	en	Aerts,	“Mondelinge	geschiedenis	in	België,”	505.	



	26	

context.	Oral	history	vult	niet	zozeer	de	ontbrekende	puzzelstukjes	van	de	puzzel	aan,	maar	kleurt	

eerder	een	puzzel	in	die	daarvoor	zwart/wit	was.36		

Mondelinge	geschiedenis	is	om	verschillende	redenen	een	geliefde	methode	in	vrouwengeschiedenis	

en	 genderstudies.	 Het	 gebruik	 van	 mondelinge	 bronnen	 door	 feministische	 historici	 stamt	 uit	 de	

vaststelling	dat	het	leven	van	vrouwen	vaak	genegeerd	wordt	in	de	traditionele	bronnen.	Oral	history	

integreert	vrouwen	in	de	geschiedschrijving	door	ze	centraal	te	plaatsen	en	aan	het	woord	te	laten.	

Bovendien	wordt	op	die	manier	gender	als	thema	geïntroduceerd	in	de	historiografie.37	Mondelinge	

geschiedenis	werkt	 ‘democratiserend’	 door	 de	 vaak	 genegeerde	 verhalen	 van	 vrouwen	 aan	 bod	 te	

laten	komen.	In	het	verleden	bevond	de	vrouw	zich	immers	niet	in	de	publieke	sfeer,	maar	achter	de	

schermen.	Het	leven	van	de	meeste	vrouwen	was	zeer	verschillend	van	dat	van	de	meeste	mannen.38		

Daarbij	 is	 het	 belangrijk	 om	de	 vraag	 te	 stellen	hoe	het	 geheugen	van	vrouwen	–	 en	dus	 van	mijn	

respondenten	–	gevormd	werd	door	‘gender’.	Vrouwen	herinneren	het	verleden	vaak	op	een	andere	

manier	 dan	 mannen.	 Vrouwen	 hebben	 sneller	 de	 neiging	 om	 in	 hun	 discours	 hun	 eigen	

verwezenlijkingen	te	minimaliseren,	zichzelf	niet	 in	het	middelpunt	van	gebeurtenissen	te	plaatsen	

en	de	rol	van	anderen	 te	overschatten.	 Joan	Sangster	geeft	aan	dat	vrouwen	een	andere	kijk	op	de	

wereld	en	het	verleden	hebben	door	hun	verankering	in	het	familiale	leven.39	Bij	de	analyse	van	de	

interviews	 probeer	 ik	 rekening	 te	 houden	 met	 deze	 overwegingen.	 De	 manier	 waarop	 mijn	

respondenten	iets	vertellen,	kan	veelzeggend	zijn	voor	hun	kijk	op	het	verleden.		

Die	manier	 van	vertellen	kan	de	 sleutel	 vormen	voor	het	 begrijpen	van	de	hierboven	 aangehaalde	

perceptie	 en	 beeldvorming	 van	 de	 emeritae	 over	 de	 relatie	 gender/universiteit.	 Mondelinge	

geschiedenis	 blijft	 een	 bij	 uitstek	 ‘talige’	 methode	 waarbij	 de	 taal	 een	 grote	 invloed	 heeft	 op	 de	

betekenis	en	interpretatie	van	het	‘vertelde’.	De	wijze	waarop	de	geïnterviewde	het	verleden	ordent,	

weergeeft	en	filtert,	 is	kenmerkend	voor	de	geheugenconstructie	van	de	respondent.	Koen	Aerts	en	

Nico	Wouters	stellen	hierover	dat	het	vertellen	zelf	een	‘re-interpretatie’	is	en	dat	het	geregistreerde	

verhaal	 een	 bepaalde	 geheugenconstructie	 is	 die	 subjectief	wordt	 door	 de	 taalvorm	 en	 de	manier	

waarop	 het	 verteld	 wordt.40	Eén	 verhaal	 kan	 op	 verschillende	 manier	 verteld	 worden.	 Bepaalde	

gebeurtenissen	in	het	verleden	dwingen	niet	tot	één	bepaald	verhaal.	Het	vertelde	verhaal	zelf	geeft	

betekenis	 aan	 de	 historische	 feiten.41	De	 narratieve	 kenmerken	 van	 de	 mondelinge	 bron	 kunnen	

daarom	 inzicht	 bieden	 in	 de	 constructie	 van	 het	 geheugen	 van	 de	 respondenten.	 Narratieve	

structuren	in	de	bron	beïnvloeden	de	manier	waarop	herinnerd	wordt	en	dus	ook	de	herinneringen	

zelf.42	Waar	mogelijk	hou	ik	rekening	met	de	narratieve	structuur	van	de	mondelinge	bronnen.	Hoe	

																																																																				
36	Pieterse	en	Keller,	“Een	bewogen	beweging,”	3.		
37	Joan	Sangster,	“Telling	our	stories.	Feminist	debates	and	the	use	of	oral	history,”	in	The	oral	history	reader,	eds.	Robert	Perks	en	
Alistair	Thomson	(Londen:	Routledge,	1998),	87.		
38	Sherna	Gluck,	“What’s	so	special	about	women?	Women’s	oral	history,”	Frontiers:	a	Journal	of	Women	Studies	2,	nr.	2	(1977):	3.		
39	Sangster,	“Telling	our	stories,”	88-9.		
40	Wouters	en	Aerts,	“Mondelinge	geschiedenis	in	België,”	509.		
41	Chris	Lorenz,	De	constructie	van	het	verleden.	Een	inleiding	in	de	theorie	van	de	geschiedenis.	(Meppel:	Boom,	2002),	128.	
42	Wouters	en	Aerts,	“Mondelinge	geschiedenis	in	België,”	509.		
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vertellen	 de	 respondenten	 iets?	Wanneer	 pauzeert,	 aarzelt,	 herhaalt	 of	 last	men	 stiltes	 in?	 Op	 die	

manier	kan	ik	opnieuw	peilen	naar	hun	perceptie	en	beeldvorming	over	de	verschillende	thema’s.		

2.2 	Gebruikte	terminologie		

Vooraleer	ik	tot	de	kern	van	mijn	betoog	kom,	is	het	noodzakelijk	om	de	veelheid	aan	terminologie	

van	dichterbij	te	bestuderen.	Wat	bedoelt	men	met	begrippen	als	‘gender’	en	‘feminisme’?	Wat	is	de	

theoretische	meerwaarde	van	het	gebruik	van	deze	concepten?		

Het	begrip	‘gender’	is	in	sé	een	abstract	begrip	dat	op	verschillende	manieren	ingevuld	kan	worden.	

Het	begrip	verwijst	in	de	eerste	plaats	naar	de	verschillende	sociale	rollen	die	mannen	en	vrouwen	

opnemen	in	de	maatschappij.43	‘Gender’	wordt	vaak	in	contrast	geplaatst	met	‘sekse’	of	‘geslacht’,	wat	

de	biologische	verschillen	tussen	man	en	vrouw	inhoudt.	In	de	jaren	70	zoekt	men	naar	een	nieuwe	

term	 waarmee	 het	 verschil	 tussen	 het	 biologische	 geslacht	 en	 de	 sociale	 invulling	 daarvan	 kan	

worden	 uitgelegd.	 Het	 verschil	 tussen	 mannen	 en	 vrouwen	 kan	 immers	 niet	 enkel	 biologisch	

verklaard	 worden.44	Het	 begrip	 gender	 wijst	 op	 de	 sociale	 constructie	 van	 mannelijkheid	 en	

vrouwelijkheid:	het	is	daarmee	ideaal	om	de	verschillen	tussen	man	en	vrouw	die	hen	toegeschreven	

werden	door	de	maatschappij,	te	vatten.	De	invulling	van	‘de	gender	van	man	en	vrouw’	ligt	dus	niet	

vast	maar	is	cultureel	bepaald.45	Joan	Scott	definieert	het	begrip	als	volgt:	“gender	is	het	geheel	van	

sociale	 relaties	 dat	 geconstrueerd	 is	 rond	de	 veronderstelde	 verschillen	 tussen	de	 beide	 sekses.”46	

Het	concept	‘gender’	speelt	op	drie	niveaus.	Ten	eerste	is	het	een	onderdeel	van	de	identiteit	van	een	

persoon.	 Traditionele	 ideeën	 rond	 mannelijkheid	 en	 vrouwelijkheid	 zijn	 sterk	 bepalend	 voor	 het	

zelfbeeld	 van	 een	 individu.	 Daarnaast	 speelt	 gender	 ook	 op	 niveau	 van	 de	 sociale	 organisatie	

aangezien	 de	 man-vrouw	 tegenstelling	 een	 ordeningsprincipe	 is	 voor	 onze	 maatschappij.	 Tot	 slot	

heeft	 het	 concept	 ‘gender’	 ook	 een	 normerende	 functie.	 Opvattingen	 rond	 mannelijkheid	 en	

vrouwelijkheid	 zijn	 bepalend	 voor	 de	 normen	 en	 waarden	 die	 heersen	 in	 een	 samenleving.47	Het	

begrip	wordt	 evenwel	 vaak	misbruikt	 en	 in	 een	verkeerde	 context	 gebruikt.	Vooral	 in	Engelstalige	

literatuur	wordt	het	begrip	dikwijls	op	een	verkeerde	manier	toegepast.	Het	Engelse	woord	‘gender’	

verwijst	 immers	 zowel	 naar	 de	 letterlijke	 betekenis	 (geslacht)	 als	 naar	 de	 sociale	 constructie	 van	

mannelijkheid	en	vrouwelijkheid.48		

																																																																				
43	S.n.,	 “Tweede	 Gelijke	 Kansen	 Rapport.	 Gender	 mainstreaming	 aan	 de	 KU	 Leuven.	 Stand	 van	 zaken	 en	 blik	 op	 de	 toekomst,”	
(Leuven:	Centrum	voor	Gelijke	Kansenbeleid	KUL,	2004),	17.	
44	Martina	 Althoff	 en	 Janine	 Janssen,	 “Wat	 heeft	 het	 allemaal	 om	 het	 lijf?	 Over	 het	 belang	 van	 het	 begrip	 gender,”	 Justitiële	
verkenningen	39,	nr.	5	(2013):	10-11.		
45	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport	KU	Leuven,”	17.		
46	Joan	Wallach	Scott,	“Gender	as	a	useful	category	of	historical	analysis,”	Culture,	Society	and	Sexuality:	A	Reader	(1999),	66.		
47	S.n.,	“Gender,”	RoSa,	geraadpleegd	17.06.16,	http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/het-geheugen/portretten-van-
inspirerende-vrouwen/feminisme-en-vrouwenbeweging/117-rosa#gelijkheidsdenken.		
48	Ineke	Klinge,	“Verhalen	vertellen	of	praktijken	willen	veranderen.	De	actuele	relevantie	van	sekse	en	gender,”	Tijdschrift	voor	
Genderstudies	3	(2003):	45.		
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Ook	rond	de	termen	‘feminisme’,	‘vrouwenbeweging’,	‘vrouwenemancipatie’,	etc.	bestaat	er	heel	wat	

begripsverwarring.49	Deze	woorden	worden	al	te	vaak	moeiteloos	door	elkaar	gebruikt.	Ria	Christens	

beschrijft	 deze	 problematiek	 als	 “een	 terminologische	 mist	 die	 in	 het	 domein	 van	 de	

vrouwengeschiedenis	hangt”.50	Ze	wijst	 er	 terecht	op	dat	dit	het	gevolg	 is	van	de	geringe	aandacht	

van	historici	 voor	de	wijzigende	betekenis	 van	woorden	en	begrippen.51	Ons	 taalgebruik	 evolueert	

doorheen	de	 tijd:	 begrippen	 als	 ‘feminisme’,	 ‘vrouwenemancipatie’	 en	 ‘vrouwenbeweging’	 zijn	 niet	

eenduidig	en	hebben	een	geladen	betekenis.52		

Het	woord	 ‘emancipatie’	of	 ‘vrouwenemancipatie’	kent	doorheen	de	 tijd	een	zeer	diverse	 invulling.	

Vanaf	 het	 einde	 van	 de	 18e	 eeuw	 duikt	 het	 woord	 op	 in	 Frankrijk	 en	 wordt	 het	 gebruikt	 in	 de	

figuurlijke	 betekenis.	 Emancipatie	 betekent	 de	 bevrijding	 van	 het	 individu	 van	 autoriteit,	

overheersing	 en	 traditionele	 vooroordelen.53	Daarnaast	 wordt	 de	 term	 snel	 gebruikt	 voor	 onder	

andere	de	collectieve	bevrijding	van	minderheden	zoals	vrouwen.	Kijken	we	naar	de	situatie	van	de	

Belgische	vrouwen	en	het	woord	emancipatie,	dan	valt	op	dat	het	begrip	aan	het	begin	van	de	20e	

eeuw	 taboe	 is	 in	 feministische	 kringen.	 Vrouwenemancipatie	 heeft	 op	 dat	 moment	 een	 negatieve	

connotatie	en	wordt	gelijkgesteld	met	een	denken	dat	de	seksuele	identiteit	van	de	vrouw	ontkent.54	

Het	 wordt	 begrepen	 als	 een	 ‘egalisering	 van	 de	 seksen’:	 geëmancipeerde	 vrouwen	 zouden	 hun	

vrouwelijke	identiteit	afwijzen	om	zich	als	mannen	te	kunnen	gedragen.55	Pas	vanaf	de	jaren	60	krijgt	

het	begrip	 een	meer	positieve	betekenis	 en	 staat	het	 symbool	 voor	de	maatschappelijke	 integratie	

van	de	vrouw.56	Dat	is	de	betekenis	waaronder	ik	het	begrip	versta	en	gebruik	in	deze	masterscriptie.		

De	 begrippen	 ‘feminisme’	 en	 ‘vrouwenbeweging’	 worden	 door	 historici	 dikwijls	 gebruikt	 als	

synoniemen.	Vaak	wordt	aan	de	term	‘feminisme’	een	grotere	radicaliteit	toegewezen.	Met	feminisme	

verwijst	men	naar	opvattingen	die	een	grondige	wijziging	van	de	maatschappij	voor	ogen	hebben.57	

Feminisme	heeft	vaak	een	sterk	negatieve	connotatie	en	wordt	begrepen	als	het	radicaal	en	agressief	

opeisen	van	vrouwenrechten.	In	het	collectieve	geheugen	wordt	het	begrip	doorgaans	geassocieerd	

met	agressieve,	hysterische	vrouwen	die	mannen	haten	en	geen	tegenspraak	dulden.	Deze	negatieve	

connotatie	heeft	diepe	wortels	in	het	verleden	maar	moet	genuanceerd	worden.	Het	zijn	de	radicale	

feministen	 van	de	 jaren	70	die	het	 begrip	 een	 stigma	hebben	 gegeven	dat	 tot	 de	dag	 van	 vandaag	

doorleeft	in	ons	collectief	geheugen.58	De	pioniers	van	de	tweede	feministische	golf	noemden	zichzelf	
																																																																				
49	De	uitleg	over	de	begrippen	‘feminisme’,	‘vrouwenbeweging’	en	‘vrouwenemanciptatie’	is	een	herwerkte	versie	van	een	stuk	uit	
mijn	bachelorproef:	Lore	Goovaerts,	Gender	en	gemeenschap.	Katholieke	vrouwen	in	het	20e-eeuwse	Vlaanderen.	Bachelorproef,	
UGent,	2014-2015.	
50	Christens,	“Verkend	verleden.	Een	kritisch	overzicht	van	de	vrouwengeschiedenis	19de-20ste	eeuw	in	België,”	Belgisch	Tijdschrift	
voor	Nieuwste	Geschiedenis	XXVII,	nr.	1-2	(1997):	6. 	
51	Christens,	“Verkend	verleden,”	6.		
52	Van	Molle,	“De	nieuwe	vrouwenbeweging	in	Vlaanderen,	een	andere	lezing,”	Belgisch	Tijdschrift	voor	Nieuwste	Geschiedenis	
XXXIV,	nr.	3	(2004):	371.		
53	Christens,	“Verkend	verleden,”	6.		
54	Christens,	“Verkend	verleden,”	7.	
55	Van	Molle,	“De	nieuwe	vrouwenbeweging	in	Vlaanderen,”	375.	
56	Christens,	“Verkend	verleden,”	8.		
57	Christens,	“Verkend	verleden,”	9.		
58	Van	Molle,	“De	nieuwe	vrouwenbeweging	in	Vlaanderen,”	377.		
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de	enige	echte	feministen	en	schilderden	hun	voorgangsters	af	als	brave	vrouwen	door	de	statische	

term	‘vrouwenorganisaties’	te	gebruiken.	Zij	zagen	zichzelf	als	de	enige	echte	 ‘vrouwenbeweging’.59	

Ook	dit	begrip	is	problematisch,	zeker	wat	betreft	de	Belgische	situatie.	Dé	vrouwenbeweging	bestaat	

immers	 niet	 in	 België.	 Ons	 land	 kent	 een	 amalgaam	 aan	 verschillende	 vrouwenverenigingen	 en	 –

organisaties.	 Het	 gebruik	 van	 deze	 laatste	 termen	 is	 dan	 ook	 het	 meest	 aangewezen	 volgens	 Ria	

Christens.60		

In	 deze	 masterscriptie	 gebruik	 ik	 de	 begrippen	 ‘hoogleraar’,	 ‘docent’	 en	 ‘professor’	 dikwijls	 door	

elkaar.	Een	verduidelijking	is	hier	op	zijn	plaats.	Iedereen	die	in	Vlaanderen	aangesteld	is	als	docent	

en	 lesgeeft	 aan	 de	 universiteit,	 krijgt	 de	 titel	 ‘professor’.	Met	 het	 begrip	 ‘vrouwelijke	 professoren’	

verwijs	ik	naar	alle	vrouwelijke	docenten,	hoogleraren	en	gewoon	hoogleraren.		

Tot	 slot	 een	 woordje	 uitleg	 bij	 het	 vaak	 gebruikte	 begrip	 ‘meisjesstudenten’	 in	 de	 literatuur	 over	

vrouwen	aan	universiteiten.	Zowel	Anne-Marie	Van	der	Meersch	als	Annick	Vandenbilcke	gebruiken	

het	woord	veelvuldig.	Toch	kies	ik	ervoor	om	het	woord	‘meisjesstudenten’	niet	te	gebruiken	in	deze	

masterproef	en	gebruik	 ik	de	alternatieven:	 ‘vrouwelijke	studenten’,	 ‘studentes’,	 ‘studentinnen’,	etc.	

Het	 begrip	 ‘meisjesstudenten’	 impliceert	 naar	mijn	mening	de	 gedachte	 dat	 vrouwelijke	 studenten	

geen	 volwassenen	 zijn	 en	 minder	 rijp	 zijn	 dan	 hun	 mannelijke	 collega’s.	 Het	 begrip	

‘jongensstudenten’	wordt	ook	door	niemand	gebruikt.	Het	begrip	wekt	de	 indruk	dat	de	 studentes	

anders	 zijn	 dan	 mannelijke	 studenten:	 het	 zijn	 meisjesstudenten,	 de	 jongens	 zijn	 de	 ‘gewone’	

studenten.61		

	

	 	

																																																																				
59	Van	Molle,	“De	nieuwe	vrouwenbeweging	in	Vlaanderen,”	378.		
60	Christens,	“Verkend	verleden,”	9-10.		
61	Veramme,	“En	de	juffrouwen	vooraan!”	32.		
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3. Vrouwelijke	academici	van	vroeger	en	nu		

	

Dat	 de	 Universiteit	 Gent	 gedurende	 lange	 tijd	 een	mannenbastion	was,	 lijdt	 geen	 twijfel.	 Vanaf	 de	

opening	 van	 de	 UGent	 in	 1817	 zal	 het	 maar	 liefst	 65	 jaar	 duren	 vooraleer	 de	 eerste	 vrouwelijke	

student,	Sidonie	Verhelst,	zich	inschrijft.	De	universiteit	van	Gent	is	op	dat	vlak	bij	de	besten	van	de	

klas	wat	betreft	België.	Enkel	de	ULB	en	de	Universiteit	Luik	doen	het	beter:	aan	de	ULB	worden	de	

eerste	vrouwen	verwelkomd	in	1880,	 in	Luik	in	1881.	In	Leuven	is	het	wachten	tot	1920	vooraleer	

vrouwen	 toegelaten	 worden	 aan	 de	 universiteit.62	De	 inschrijving	 van	 de	 eerste	 vrouwelijke	

studenten	aan	de	Belgische	universiteiten	betekent	niet	dat	vanaf	dat	moment	de	weg	vrijgemaakt	is.	

Vrouwen	zullen	nog	lange	tijd	de	minderheid	vormen	in	academische	milieus.		

	

In	dit	hoofdstuk	zoom	ik	in	op	de	historische	context	van	de	genderproblematiek	aan	de	Universiteit	

Gent	 aan	 de	 hand	 van	 de	 bestaande	 literatuur.	 Vooral	 de	 evolutie	 van	 het	 aantal	 vrouwelijke	

studenten	 krijgt	 bijzondere	 aandacht.	 Studenten	 vormen	 immers	de	pool	 van	waaruit	 toekomstige	

professoren	 gerekruteerd	 worden.	 Ik	 analyseer	 de	 oorzaken	 van	 de	 jarenlange	

ondervertegenwoordiging	van	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent.	Ook	de	sociale	afkomst	van	de	

eerste	studentinnen	wordt	onderzocht:	welke	milieus	tolereren	het	idee	van	‘studerende	vrouwen’?	

Vervolgens	 leg	 ik	 het	 fenomeen	 horizontale	 segregatie	 uit,	 gekoppeld	 aan	 de	 evolutie	 van	 de	

studiekeuze	van	vrouwelijke	studenten.	In	een	volgend	deel	van	dit	hoofdstuk	krijgt	de	doorstroom	

van	 vrouwen	 binnen	 onze	 Alma	 Mater	 bijzondere	 aandacht.	 Wie	 zijn	 de	 eerste	 vrouwelijke	

assistenten,	docenten	en	hoogleraren	aan	de	Gentse	universiteit?	Hoeveel	kansen	krijgen	zij?	Hoe	ziet	

de	situatie	er	vandaag	uit	voor	vrouwelijke	professoren?	Is	er	sprake	van	vooruit-	of	achteruitgang?	

Tot	slot	plaats	ik	de	Universiteit	Gent	in	het	bredere	Belgische	universitaire	landschap.	Hoe	doet	de	

Gentse	 universiteit	 het	wat	 betreft	 gender	 in	 vergelijking	met	 de	 andere	 Belgische	 universiteiten?	

Opnieuw	probeer	ik	hierbij	te	focussen	op	de	historische	en	hedendaagse	situatie.		

3.1 	De	eerste	studentinnen	

Sidonie	 Verhelst	 kiest	 in	 1882	 als	 eerste	 vrouwelijke	 student	 aan	 de	 UGent	 voor	 de	 richting	

natuurwetenschappen.	 Haar	 aanwezigheid	 zorgt	 voor	 heel	 wat	 beroering	 onder	 de	 studenten.	

Hoewel	ze	steevast	op	de	hoek	van	de	eerste	rij	zit,	afgezonderd	van	haar	45	collega’s,	proberen	de	

studenten	 haar	 briefjes	 in	 de	 hand	 te	 stoppen.	 Een	 Roemeense	 student	 doet	 zelfs	 een	 poging	 om	

naast	haar	plaats	te	nemen,	wat	tot	een	handgemeen	onder	de	studenten	leidt.	Verhelst	mag	dan	wel	

de	 allereerste	 vrouwelijke	 student	 aan	 de	 Gentse	 universiteit	 zijn,	 de	 eerste	 afgestudeerde	 vrouw	

wordt	ze	niet.	Na	twee	kandidaturen	natuurwetenschappen	houdt	ze	het	voor	bekeken.	Die	eer	valt	

te	 beurt	 aan	 Emma	 Leclercq,	 een	 Brusselse	 onderwijzeres	 die	 reeds	 een	 kandidaatsdiploma	
																																																																				
62	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	te	Gent	(1882/1883-1929/1930),	Uit	
het	verleden	van	de	R.U.G.,	13	(Gent:	Archief	R.U.G.,	1982),	3.	
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natuurwetenschappen	 aan	 de	 ULB	 heeft.	 Zij	 wordt	 in	 1885	 de	 eerste	 vrouwelijke	 afgestudeerde	

student	aan	de	Universiteit	Gent.63		

Vrouwelijke	 studenten	 kiezen	 in	 die	 periode	 vooral	 voor	 de	 richtingen	 farmaceutische	

wetenschappen,	 natuurwetenschappen,	 geneeskunde	 en	 lichamelijke	 opvoeding.	 Vooral	 de	 studies	

farmacie	 zijn	 razend	 populair	 onder	 vrouwen.64	Na	 de	 keuze	 van	 Ida	Huijs	 voor	 farmacie	 in	 1883,	

volgen	in	de	volgende	dertig	jaar	25	vrouwen	haar	voorbeeld.	Dat	is	op	een	totaal	van	zestig	Gentse	

studentes	 voor	 de	 periode	 1883-1914	 een	 bijzonder	 grote	 groep.	 De	 studies	 farmacie	 zijn	 om	

meerdere	redenen	aantrekkelijk	voor	 jonge	studentes.	Studenten	farmacie	hebben	geen	kennis	van	

het	Latijn	of	Grieks	nodig	en	met	een	studieduur	van	drie	jaar	is	het	de	kortste	afstudeerrichting	aan	

de	 universiteit.65	Bovendien	 biedt	 het	 beroep	 van	 apothekeres	 tal	 van	 voordelen:	 het	 is	 een	 vrij	

beroep,	het	kan	thuis	beoefend	worden	en	is	daardoor	makkelijk	combineerbaar	met	een	gezin.66		

Het	 aandeel	 vrouwelijke	 studenten	 blijft	 in	 de	 decennia	 na	 1882	 zeer	 laag.	 In	 1889	 studeren	 12	

vrouwen	 op	 een	 totale	 studentenpopulatie	 van	 857	 aan	 de	 Gentse	 Universiteit.	 Na	 1889	 zakt	 het	

aantal	 vrouwelijke	 studenten	 opnieuw:	 het	 duurt	 tot	 1909	 vooraleer	 opnieuw	 zo’n	 ‘hoog’	 cijfer	

vastgesteld	kan	worden.67	Deze	opvallende	daling	 is	 toe	 te	schrijven	aan	de	wet	van	10	april	1890,	

die	het	humanioradiploma	als	noodzakelijke	voorwaarde	stelt	voor	toelating	aan	een	universiteit.	De	

slechte	 uitbouw	 van	 het	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes	 zorgt	 ervoor	 dat	 jonge	 vrouwen	

wegblijven	 van	 de	 universiteit.68	Na	WOI	 stijgt	 de	 vrouwelijke	 studentenpopulatie	 constant.	 In	 het	

academiejaar	1924-1925	wordt	een	hoogtepunt	bereikt	met	112	vrouwelijke	studenten,	ofwel	6,8%	

van	 de	 totale	 studentenpopulatie.	 Naast	 farmacie,	 geneeskunde	 en	 natuurkunde	 worden	 in	 de	

naoorlogse	 periode	 ook	 twee	 nieuwe	 richtingen	 zeer	 populair	 onder	 de	 studentinnen:	

kunstgeschiedenis	 en	 opvoedkunde.69	Na	 het	 hoogtepunt	 in	 1924	 neemt	 het	 aantal	 vrouwelijke	

studenten	weer	af.	Deze	ongunstige	periode	is	van	korte	duur:	vanaf	het	begin	van	de	jaren	30	stijgt	

het	aantal	vrouwen	gestaag.	De	economische	crisis	tijdens	het	interbellum	houdt	jonge	vrouwen	niet	

tegen	om	universitaire	 studies	aan	 te	vatten,	wat	bij	hun	mannelijke	collega’s	wel	het	geval	 is.	Het	

totale	 studentenaantal	daalt	 in	de	periode	 tussen	1931	en	1936	met	maar	 liefst	31,6%,	 terwijl	het	

aantal	 studentes	 stijgt	 van	 99	 naar	 149	 in	 1937.70	Onderstaande	 grafiek	 toont	 de	 evolutie	 van	 het	

aantal	mannelijke	en	vrouwelijke	studenten	tijdens	het	interbellum:	

																																																																				
63	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	33-6.		
64	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	40-2.		
65	Lore	Goovaerts,	“Faculteit	Farmaceutische	Wetenschappen	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
06.03.16,	www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-farmaceutische-wetenschappen.		
66	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	42.	
67	UGentMemorie	Tableau	Public,	“Voltijdse	studenten	UGent	1817/18-2014/15”,	geraadpleegd	06.04.16,	
http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.		
68	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	27.		
69	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	55.		
70	UGentMemorie	Tableau	Public,	“Voltijdse	studenten	UGent	1817/18-2014/15”,	geraadpleegd	06.04.16,	
http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.	
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Figuur	1:	Aantal	voltijdse	studenten	aan	de	UGent	tussen	1918	en	1941	

	

Bron:	UGentMemorie,	http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.	

	

Vrouwelijke	 studenten	 vormen,	 ook	 in	 de	 jaren	 na	 WOII,	 een	 kleine	 minderheid	 aan	 de	 Gentse	

universiteit.	 Het	 is	 pas	 vanaf	 de	 jaren	 50	 en	 60	 dat	 de	 participatie	 van	 vrouwen	 aan	 universitair	

onderwijs	 in	 een	 stroomversnelling	 treedt.71	Volgende	 grafiek	 toont	 de	 evolutie	 van	 het	 aantal	

studenten	 voor	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw.	 Tussen	 1949	 en	 1969	 verviervoudigt	 de	

studentenpopulatie	 van	 2.552	 naar	 11.165:	 de	 eerste	massificatieperiode	 is	 een	 feit.	 Deze	 enorme	

aangroei	 van	 studenten	 zal	 uiteindelijk	 leiden	 tot	 de	 oprichting	 van	 vijf	 nieuwe	 faculteiten:	 de	

Veeartsenijschool,	Economische	Wetenschappen	en	Pedagogie	en	Psychologische	Wetenschappen	in	

1969,	de	Landbouwhogeschool	in	1970	en	Farmaceutische	Wetenschappen	in	1972.72	Ook	het	aantal	

vrouwelijke	studenten	ondergaat	een	spectaculaire	stijging:	van	364	in	1949	tot	2.818	in	1969.	Vanaf	

dan	blijft	de	vrouwelijke	studentenpopulatie,	op	enkele	verwaarloosbare	dalingen	na,	stijgen.	Op	een	

algemeen	 genderevenwicht	 is	 het	 wachten	 tot	 1996:	 vanaf	 dan	 studeren	 evenveel	 vrouwen	 als	

mannen	 aan	 de	 Universiteit	 Gent.	 In	 de	 periode	 daarna	 zijn	 vrouwelijke	 studenten	 zelfs	 in	 de	

meerderheid.	 In	 1997	 vertegenwoordigen	 de	 vrouwelijke	 studenten	 52%	 van	 de	 totale	

studentenpopulatie,	 in	 het	 academiejaar	 2014-2015	 is	 hun	 aandeel	 opgelopen	 tot	 55%. 73	

																																																																				
71	Annick	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent	(1930/31-1945/46).	Uit	het	verleden	van	de	R.U.G.,	24.	
(Gent,	Archief	RUG,	1987),	64.	
72	Fien	Danniau	en	Kristof	Loockx,	“Studenten	UGent	in	cijfers,”	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	14.03.16,	
http://ugentmemorie.be/artikel/studenten-ugent-in-cijfers.		
73	UGentMemorie	Tableau	Public,	“Voltijdse	studenten	UGent	1817/18-2014/15”,	geraadpleegd	06.04.16,	
http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.	
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Vrouwelijke	studenten	halen	bovendien	betere	resultaten	dan	hun	mannelijke	collega’s	en	bereiken	

vaker	de	eindmeet.74		

Figuur	2:	Aantal	voltijdse	studenten	aan	de	UGent	tussen	1950	en	2014	

	

Bron:	UGentMemorie,	http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.	

	

3.1.1 Oorzaken	van	de	ondervertegenwoordiging	van	vrouwelijke	studenten	

Hoewel	vrouwelijke	studenten	nu	de	meerderheid	vormen	aan	de	UGent,	waren	ze	 lange	 tijd	sterk	

ondervertegenwoordigd.	Hoe	komt	dit?	En	waarom	duurt	het	maar	liefst	65	jaar	vooraleer	de	eerste	

studente	zich	inschrijft	aan	de	Gentse	universiteit?	In	de	literatuur	duiken	drie	belangrijke	oorzaken	

op	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	laattijdige	participatie	van	vrouwen	aan	universitair	onderwijs:	

de	 gebrekkige	 uitbouw	 van	 het	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes,	 de	 wettelijke	

toelatingsvoorwaarden	voor	hogere	studies	en	de	ingebakken	rolpatronen	over	man	en	vrouw	in	de	

maatschappij.75		

Om	 universitaire	 studies	 met	 succes	 te	 kunnen	 beëindigen,	 is	 nood	 aan	 een	 goede	 vooropleiding	

ofwel	middelbaar	onderwijs.	De	wet	van	1850	regelt	het	middelbaar	onderwijs	voor	jongens	met	de	

oprichting	 van	 tien	 athenea	 en	 vijftig	 rijksmiddelbarescholen.	 Over	 middelbaar	 onderwijs	 voor	

meisjes	 wordt	 met	 geen	 woord	 gerept.	 Tot	 1864	 is	 het	 voor	 jonge	 vrouwen	 dus	 onmogelijk	 om	

hogere	studies	aan	te	vatten.	Daar	komt	verandering	in	wanneer	Isabelle	Gatti	de	Gamond	in	dat	jaar	

																																																																				
74	Fien	Danniau	en	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	8.	Glazen	plafond,”	UGentMemorie,	
geraadpleegd	12.04.16,	http://www.ugentmemorie.be/artikel/8-glazen-plafond.	
75	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	25.	
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de	eerste	stedelijke	middelbare	school	voor	meisjes	opricht	in	Brussel.	Verschillende	steden	volgen	

in	de	periode	1864-1880	het	voorbeeld	van	Brussel:	in	17	steden	worden	gelijkaardige	scholen	voor	

meisjes	opgericht.	In	1881	worden	vijftig	rijksmiddelbare	scholen	van	de	lagere	graad	voor	meisjes	

opgericht.	 Het	 katholieke	 onderwijsnet	 voelt	 zich	 genoodzaakt	 om	 een	 antwoord	 te	 bieden	 op	 de	

concurrentie	 van	 de	 staatsscholen	 en	 breidt	 na	 1881	 het	 katholieke	 middelbaar	 onderwijs	 voor	

meisjes	zowel	kwalitatief	als	kwantitatief	uit.	Toch	kan	men	op	dat	moment	nog	niet	spreken	van	een	

volwaardige	 vooropleiding	 voor	 de	 universiteit.	 In	 alle	 bestaande	 meisjesscholen	 ligt	 de	 focus	 op	

vakken	met	een	huishoudelijke	inhoud	om	het	meisje	voor	te	bereiden	op	haar	toekomstige	taak	als	

moeder	 en	 echtgenote.	 Bovendien	 is	 er	 van	 hoger	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes	 nog	 geen	

sprake.76		

Daar	komt	pas	verandering	in	vanaf	1891,	wanneer	aan	de	school	van	Isabelle	Gatti	de	Gamond	een	

pre-universitaire	 afdeling	 verbonden	 wordt.	 In	 Gent	 wordt	 pas	 in	 1907	 op	 privé-initiatief	 een	

meisjesatheneum,	het	Athenée	de	jeunes	filles,	opgericht.	In	1916	telt	deze	volwaardige	middelbare	

school	voor	meisjes	al	125	leerlingen.77	Het	Gentse	initiatief	krijgt	navolging	in	Luik,	Schaarbeek	en	

Sint-Gillis.	 Vanaf	 1912	 zorgen	 ook	 de	 katholieke	 onderwijsinstellingen	 voor	 een	 universitaire	

vooropleiding	voor	meisjes.78		

Wat	de	wettelijke	regeling	van	de	toelating	tot	hogere	studies	betreft,	heeft	er	in	feite	nooit	een	wet	

bestaan	 die	 vrouwen	 verbood	 om	 naar	 de	 universiteit	 te	 gaan.	 Toch	 zorgt	 de	 wetgever	 er	 vaak	

impliciet	 voor	dat	het	 voor	vrouwen	onmogelijk	 is	 om	universitaire	 studies	 aan	 te	 vatten.	 In	1849	

worden	de	 toelatingsvoorwaarden	tot	de	universiteit	voor	de	eerste	maal	geregeld,	na	een	periode	

van	 volledige	 vrijheid.	 Elke	 kandidaat-student	 moet	 vanaf	 dan	 een	 toelatingsproef	 afleggen	 om	

aanvaard	te	worden	aan	de	universiteit.79	Dit	toelatingsexamen	is	geen	lang	leven	beschoren,	want	in	

1855	 wordt	 het	 alweer	 afgeschaft.	 Iedereen	 kan	 zich	 opnieuw	 vrij	 inschrijven	 aan	 de	 Belgische	

universiteiten.	In	theorie	is	het	in	deze	korte	periode	mogelijk	voor	vrouwen	om	universitaire	studies	

aan	te	vatten.	De	praktijk	blijkt	een	ander	verhaal:	zonder	middelbaar	onderwijs	voor	meisjes	is	het	

intellectueel	 onmogelijk	 om	een	universitaire	 opleiding	 te	 beginnen.	Bovendien	 laat	 de	mentaliteit	

ten	 aanzien	 van	 vrouwen	 hen	 niet	 toe	 om	 ook	 maar	 te	 dromen	 van	 een	 academische	 opleiding.	

Meisjes	zijn	voorbestemd	om	huisvrouw	te	worden	en	voor	de	kinderen	te	zorgen.		

In	1857	wordt	het	getuigschrift	van	het	middelbaar	onderwijs	 ingevoerd	als	 toelatingsvoorwaarde.	

Deze	 criteria	 worden	 in	 1861	 verder	 verstrengd	 door	 de	 eis	 van	 het	 verplicht	 toelatingsexamen.	

Bovendien	kunnen	enkel	kandidaten	met	een	diploma	middelbaar	onderwijs	aan	de	toelatingsproef	

deelnemen.	De	wetgever	zorgt	in	1876	voor	een	nieuw	tijdperk:	zowel	het	toelatingsexamen	als	het	

verplichte	 getuigschrift	 van	 middelbaar	 onderwijs	 worden	 afgeschaft.	 Vanaf	 dan	 wagen	 jonge	

																																																																				
76	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	26-7.	
77	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	21-4.		
78	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	28.		
79	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	29-30.	
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vrouwen	geleidelijk	hun	kans	 aan	de	universiteit.	 Zoals	 hierboven	vermeld,	wordt	 in	deze	periode	

ook	 het	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes	 langzamerhand	 uitgebouwd.	 Het	 is	 geen	 toeval	 dat	

vrouwen	 juist	 dan	 voor	 het	 eerst	 aan	 universitaire	 studies	 beginnen.	 Het	 duurt	 echter	 niet	 lang	

vooraleer	 er	 ontevreden	 stemmen	 opgaan	 vanuit	 de	 (mannelijke)	 universitaire	 milieus	 over	 de	

capaciteiten	van	de	studenten.	Aangezien	een	getuigschrift	van	het	middelbaar	onderwijs	niet	nodig	

is,	 verlaten	veel	 studenten	vroegtijdig	hun	middelbare	 studies.	De	universiteiten	zijn	niet	 tevreden	

met	 de	 soepele	 toelatingsvoorwaarden	 en	 doen	 hun	 beklag	 bij	 de	 overheid.	 In	 1890	 halen	 ze	 hun	

gelijk:	 het	 getuigschrift	 van	 het	 middelbaar	 onderwijs	 wordt	 heringevoerd	 als	

toelatingsvoorwaarde.80	Dat	dit	opnieuw	nefast	is	voor	de	participatie	van	vrouwen	aan	universitair	

onderwijs,	wekt	 geen	 verbazing.	 Door	 het	 gebrek	 aan	 degelijk	middelbaar	 onderwijs	 voor	meisjes	

kunnen	maar	weinig	 kandidaat-studentes	 zo’n	 getuigschrift	 voorleggen.	De	 enorme	daling	 van	 het	

aantal	 vrouwelijke	 studenten	 na	 1890	 is	 dus	 uitsluitend	 op	 het	 conto	 te	 schrijven	 van	 deze	 wet.	

Nochtans	verleent	diezelfde	wet	vrouwen	het	recht	om	academische	graden	te	behalen	en	het	beroep	

van	apotheker	en	arts	uit	 te	oefenen.81	De	 toelating	 tot	universitair	onderwijs	 is	 echter	geen	 ticket	

voor	het	succesvol	uitbouwen	van	een	carrière.	De	welbekende	zaak	Marie	Popelin	getuigt	van	deze	

problematiek.	Zij	krijgt	met	haar	rechtendiploma	geen	toegang	tot	de	balie	en	heeft	het	beroep	van	

advocaat	nooit	kunnen	uitoefenen.82	In	1922	wordt	deze	discriminatie	ongedaan	gemaakt	en	krijgen	

vrouwen	voor	de	eerste	keer	het	recht	om	in	de	advocatuur	te	stappen.83	

Twee	factoren	zijn	bepalend	voor	de	deelname	van	vrouwen	aan	universitair	onderwijs:	enerzijds	de	

mogelijkheid	om	middelbaar	onderwijs	te	volgen	en	anderzijds	de	wettelijke	bepalingen	in	verband	

met	 universitaire	 toelatingsvoorwaarden.	 Hoewel	 beide	 elementen	 in	 de	 loop	 van	 de	 19e	 eeuw	

langzamerhand	 verbeteren,	 is	 de	 strijd	 nog	 niet	 gestreden.	 Maar	 een	 derde	 element,	 namelijk	 de	

mentaliteit	 ten	 aanzien	 van	 vrouwen,	 is	 waarschijnlijk	 de	 meest	 doorslaggevende	 factor	 voor	 de	

toegang	tot	hogere	studies.	De	vrouw	is	voorbestemd	om	haar	traditionele	rol	van	moeder	en	goede	

echtgenote	 te	 vervullen.	 Dat	 blijkt	 ook	 uit	 de	 reeds	 bestaande	 opleiding	 voor	 de	 uitbouw	 van	 het	

middelbaar	onderwijs	voor	meisjes.	Gedurende	het	overgrote	deel	van	de	19e	eeuw	bestaat	de	enige	

vorm	 van	 voortgezet	 onderwijs	 voor	 meisjes	 uit	 privé-pensionaten	 geleid	 door	 religieuze	

congregaties.	 Hier	 stoomt	 men	 de	 meisjes	 klaar	 tot	 toekomstige	 moeders,	 huisvrouwen	 en	

echtgenotes.	Daarnaast	bestaan	enkele	privé-instellingen	voor	de	opleiding	tot	onderwijzeres.84	Dat	

de	 wettelijke	 toelating	 voor	 vrouwen	 tot	 universiteiten	 geen	 vrijgeleide	 betekent	 voor	 een	

mentaliteitswijziging,	 bewijst	 Annick	 Vandenbilcke.	 Zij	 geeft	 voorbeelden	 van	 maatregelen	 in	 de	

jaren	30	die	de	vrouw	enorm	hard	treffen.	Om	de	economische	crisis	op	te	vangen,	voert	de	regering	

een	 economische	 politiek	 tegen	 de	 werkende	 vrouw.	 Als	 zogenaamde	 oplossing	 tegen	 de	

aanslepende	 werkloosheid,	 worden	 acties	 gevoerd	 om	 vrouwenarbeid	 te	 verbieden.	 De	 regering	
																																																																				
80	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	26-7.		
81	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	34-5.	
82	Gita	Deneckere	et	al.,	Een	geschiedenis	van	België	(Gent:	Academia	Press,	2014),	144-5.		
83	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	36.	
84	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	26.	
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beslist	 in	 1934	 om	 alle	 staatsfuncties	 voor	 te	 behouden	 voor	 mannen.	 Werkloze	 mannen	 van	

werkende	vrouwen	worden	gestraft	door	hun	uitkering	te	verminderen	met	25%	van	het	door	haar	

verdiende	 loon.	Hoewel	vrouwen	op	dat	moment	al	een	aantal	decennia	–	weliswaar	niet	 in	groten	

getale	–	studeren	aan	de	universiteit	en	een	beroep	uitoefenen,	is	de	heersende	mentaliteit	onder	de	

Belgische	bevolking	niet	vrouwgezind.	Vrouwen	horen	volgens	de	maatschappij	nog	steeds	thuis	aan	

de	haard	en	moeten	een	centrale	rol	spelen	in	het	gezin.85		

Het	 is	 pas	 vanaf	 de	 jaren	 50	 en	 60	dat	 de	 traditionele	 rolpatronen	 voor	man	 en	 vrouw	geleidelijk	

beginnen	te	veranderen.	Het	algemeen	stemrecht	voor	vrouwen	in	1948	en	het	onderschrijven	van	

gelijk	 loon	 voor	 gelijk	 werk	 in	 internationale	 verdragen	 zijn	 illustraties	 van	 deze	

mentaliteitswijziging.86	Het	 is	ook	de	periode	van	de	 tweede	 feministische	golf	en	het	ontstaan	van	

allerlei	 feministische	 bewegingen	 zoals	 de	 Dolle	 Mina’s	 die	 de	 barricades	 opgaan	 voor	 meer	

vrouwenrechten	en	gelijkheid	tussen	man	en	vrouw.87	Het	is	geen	toeval	dat	het	aandeel	vrouwelijke	

studenten	vanaf	deze	periode	opvallend	begint	 te	stijgen.	De	mentaliteitswijziging	zorgt	ervoor	dat	

studerende	 jonge	 vrouwen	 geen	 anomalie	 meer	 zijn	 en	 vrouwen	 vanuit	 diverse	 milieus	 aan	 een	

universitaire	opleiding	beginnen.		

3.1.2 Sociale	afkomst	van	de	eerste	studentinnen		

Vanuit	 welke	milieus	 komen	 de	 eerste	 vrouwelijke	 studenten	 aan	 de	 UGent?	 Geven	 verschillende	

milieus	 voorkeur	 aan	 verschillende	 studierichtingen?	Voor	 het	 achterhalen	 van	 de	 sociale	 afkomst	

gebruiken	Annick	 Vandenbilcke	 en	 Anne-Marie	 Van	 der	Meersch	 beiden	 het	 beroep	 van	 de	 vader.	

Ook	 ik	 gebruik	die	werkwijze	voor	de	beschrijving	van	de	 sociale	 afkomst	van	mijn	 respondenten,	

wat	in	een	volgend	hoofdstuk	aan	bod	komt.	In	mijn	interviews	peilde	ik	ook	naar	het	milieu	van	hun	

collega-studentes.	Aangezien	de	studies	van	Vandenblicke	en	Van	der	Meersch	maar	lopen	tot	1945,	

geeft	 de	 bekomen	 informatie	 uit	 de	 interviews	 een	 indicatie	 van	 het	 milieu	 van	 vrouwelijke	

studenten	tijdens	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw.		

De	 allereerste	 vrouwelijke	 studenten	 komen	 hoofdzakelijk	 uit	 de	 middenklasse.88	Dochters	 van	

onderwijzers	 zijn	 binnen	 deze	 groep	 het	 talrijkst.	 Daarop	 volgen	 de	 ambachtelijke	 beroepen	 en	

bedienden.	Het	aantal	toegekende	beurzen	in	deze	periode	ligt	vrij	hoog.	Deze	vaststelling	zegt	 iets	

over	 het	 vermogen	 van	deze	 groep:	 vermoed	 kan	worden	dat	 het	 om	minder	 bemiddelde	 families	

gaat.	Ook	de	voorkeur	van	de	eerste	studentes	voor	richtingen	met	een	korte	studieduur	(farmacie	

en	lichamelijke	opvoeding)	kan	wijzen	op	de	economisch	minder	bedeelde	situatie	van	hun	familie.	

Opvallend	 is	 dat	 de	 burgerij	 voor	 WOI	 weinig	 vertegenwoordigd	 is	 in	 de	 groep	 van	 vrouwelijke	
																																																																				
85	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	40-1.		
86	Veramme,	“En	de	juffrouwen	vooraan!”	63.		
87	Fien	Danniau	en	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	7.	Integratie	van	de	studentes	in	de	
mannelijke	universiteit,”	UGentMemorie,	geraadpleegd	12.04.16,	http://ugentmemorie.be/artikel/7-integratie-van-de-studentes-in-
de-mannelijke-universiteit.	
88	Ik	heb	het	hier	over	Belgische	studentes	aan	de	UGent	voor	1914.	Met	buitenlandse	en	vrije	studenten	wordt	geen	rekening	
gehouden.		
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studenten.	 Slechts	één	 studente	 farmacie	van	de	vrij	 grote	groep	vrouwelijke	 farmaciestudenten	 is	

afkomstig	uit	een	apothekersgezin.	De	andere	meisjes	uit	de	burgerij	kiezen	voor	een	richting	in	de	

Wetenschappen	 of	 vatten	 geneeskundige	 studies	 aan.	 Na	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 zijn	 de	 hogere	

inkomensklassen	wel	beter	vertegenwoordigd.	Deze	meisjes	 treden	ook	vaak	 in	de	voetsporen	van	

hun	vader	door	dezelfde	richting	te	volgen.	Zo	zitten	4	van	de	6	advocatendochters	in	de	rechten	en	

studeren	4	van	de	5	apothekersdochters	farmacie.	De	meeste	vrouwelijke	studenten	zijn	echter	nog	

steeds	afkomstig	uit	de	middenklasse.	Nu	zijn	er	wel	meer	dochters	van	bedienden	dan	dochters	van	

onderwijzers.	 De	 vrouwelijke	 studenten	 uit	 de	middenklasse	 kiezen	 zeer	 diverse	 richtingen	 in	 de	

verschillende	 faculteiten.	 Zij	 studeren	 richtingen	 die	 de	 andere	 beroepsgroepen	 negeren,	 zoals	

Germaanse	filologie,	wis-	en	natuurkunde	en	lichamelijke	opvoeding.89		

Anne-Marie	 Van	 der	 Meersch	 verklaart	 het	 overwicht	 van	 de	 middenklasse	 op	 de	 burgerij	 door	

enerzijds	 de	 sociaaleconomische	 toestand	 van	 beide	 groepen	 en	 anderzijds	 een	 verschil	 in	

mentaliteit	ten	aanzien	van	de	vrouw.	Een	meisje	uit	de	hogere	inkomensklasse	is	voorbestemd	om	

een	 goede	moeder	 en	 echtgenote	 te	 worden.	 De	 enige	 opleiding	 die	 ze	mag	 krijgen,	 is	 er	 één	 tot	

huisvrouw.	Het	vermogen	van	de	familie	is	groot	genoeg	om	alle	kinderen	van	een	goede	toekomst	te	

verzekeren,	 zelfs	 al	 blijven	 ze	 ongehuwd.	 Gezinnen	 uit	 de	 middenklasse	 hebben	 deze	 financiële	

zekerheid	veel	minder	en	maken	zich	sneller	zorgen	om	de	toekomst	van	hun	(ongehuwde)	dochters.	

Voor	deze	meisjes	is	het	verwerven	van	een	diploma	zeer	nuttig,	wat	hun	grotere	aanwezigheid	aan	

de	UGent	kan	verklaren.90	Vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent	worden	 in	de	periode	tot	1945	dus	

hoofdzakelijk	 gerekruteerd	 uit	 de	 intellectuele	 middenklasse.91	Nuancering	 is	 hier	 op	 zijn	 plaats.	

Deze	vaststellingen	betekenen	niet	dat	deze	sociale	kringen	volledig	openstaan	voor	hoger	onderwijs	

voor	 meisjes.	 Wel	 staat	 vast	 dat	 de	 tolerantie	 ten	 aanzien	 van	 studerende	 vrouwen	 in	 deze	

sociaaleconomische	milieus	gemiddeld	gezien	hoger	is	dan	in	andere	groepen.92		

Het	zal	zeker	tot	diep	 in	de	 jaren	60	duren	vooraleer	dochters	van	arbeiders-	en	 landbouwfamilies	

naar	 de	 universiteit	 trekken.93	In	 de	 daaraan	 voorafgaande	 periode	 is	 het	 percentage	 vrouwelijke	

studenten	uit	deze	 laagste	 inkomensklasse	eerder	klein.	Als	verklaring	kan	gewezen	worden	op	de	

relatief	 hoge	 kosten	 van	 universitaire	 studies.	 Deze	 kosten	 zouden	 zwaar	 doorwegen	 op	 het	

gezinsbudget	en	bovendien	aanziet	men	studies	voor	vrouwen	als	geldverspilling.	Eenmaal	gehuwd	

stopt	de	vrouw	toch	met	werken,	waarom	zou	ze	dan	moeten	studeren?94		

Op	de	vraag	naar	de	sociale	afkomst	van	hun	collega-studentes,	wijzen	de	meeste	respondenten	op	

de	middenklasse.	Ook	in	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw	lijkt	de	UGent	haar	vrouwelijke	studenten	

te	 rekruteren	 uit	 de	 intellectuele	 middenklasse.	 Ik	 merk	 meteen	 op	 dat	 het	 hier	 gaat	 om	 een	

																																																																				
89	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	80-1.		
90	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	81.		
91	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	137.	
92	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	129.		
93	Dat	heb	ik	geconcludeerd	uit	de	interviews	met	de	betrokken	respondenten,	cf.	infra.	
94	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	132.	
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steekproef,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 studies	 van	 Vandenbilcke	 en	 Van	 der	 Meersch.	 Ik	 kan	 via	 de	

interviews	slechts	een	 indicatie	geven	van	de	sociale	afkomst	van	de	studentes	aan	de	Universiteit	

Gent	vanaf	de	jaren	50.	Wat	opvalt,	is	dat	de	respondenten	die	tijdens	de	jaren	50	studeerden,	vooral	

collega	 vrouwelijke	 studenten	 uit	 de	 middenklasse	 en	 de	 hogere	 sociale	 milieus	 hadden.	 Eén	

respondent	geeft	aan	dat	zij	een	vriendin	had	die	uit	een	arm	gezin	kwam,	waar	de	oudste	kinderen	

meewerkten	om	de	 jongsten	te	 laten	studeren.	Dit	meisje	 lijkt	een	uitzondering	op	de	regel	 te	zijn.	

Ook	hier	moet	genuanceerd	worden:	de	hoeveelheid	respondenten	die	studeerden	in	de	jaren	50	was	

niet	zo	groot.	De	conclusies	die	ik	hier	trek,	mogen	niet	veralgemeend	worden.		

De	 jaren	 60	 brengen	 verandering.	 Hoewel	 de	 meeste	 vrouwelijke	 studenten	 nog	 steeds	 uit	

middenklasse	gezinnen	komen,	is	er	voor	het	eerst	sprake	van	een	grotere	aanwezigheid	van	meisjes	

uit	de	laagste	inkomensklassen.	Verschillende	respondenten	spreken	van	‘diverse	milieus’,	wat	wijst	

op	een	mix	van	meisjes	uit	zowel	lage	als	hogere	inkomensklassen.	De	emeritae	spreken	elkaar	soms	

tegen:	 sommigen	 geven	 aan	 dat	 er	 wel	 al	 dochters	 van	 arbeiders	 in	 hun	 richting	 zaten,	 anderen	

beweren	 het	 tegendeel.	 Hoe	 het	 ook	 zij,	 wijst	 dit	 opnieuw	 op	 de	 verschillende	 milieus	 waaruit	

vrouwelijke	studenten	vanaf	de	 jaren	60	gerekruteerd	worden.	Bovenstaande	opmerking	geldt	ook	

hier.	Hoewel	de	hoeveelheid	respondenten	dat	 in	de	 jaren	60	studeerde	veel	groter	 is,	mogen	geen	

voorbarige	conclusies	getrokken	worden.		

3.2 	Overal	genderevenwicht?		

In	1996	bereikt	de	Universiteit	Gent	zoals	gezegd	voor	het	eerst	een	algemeen	genderevenwicht	wat	

betreft	 de	 studentenpopulatie.	 Daarna	 blijft	 het	 aantal	 vrouwelijke	 studenten	 stijgen.	 Sinds	 het	

academiejaar	1997-1998	studeren	meer	vrouwen	dan	mannen	aan	onze	Alma	Mater.95	Een	algemeen	

genderevenwicht	impliceert	echter	niet	dat	alle	studierichtingen	evenveel	meisjes	als	jongens	tellen.	

Vrouwen	en	mannen	kiezen,	zowel	vandaag	als	in	het	verleden,	voor	een	aantal	specifieke	richtingen.	

Mannen	 en	 vrouwen	 zijn	 niet	 evenwichtig	 verdeeld	 over	 de	 verschillende	 faculteiten	 van	 de	

Universiteit	Gent.96		

Zo	werd	het	genderevenwicht	in	de	faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	als	eerste	bereikt	in	1971.97	De	

faculteit	 Psychologie	 en	 Pedagogische	 Wetenschappen	 volgde	 in	 1976. 98 	In	 de	 faculteit	

Ingenieurswetenschappen	 daarentegen	 is	 vandaag	 slechts	 17,4%	 van	 alle	 studenten	 een	 vrouw.99	

																																																																				
95	UGentMemorie	Tableau	Public,	“Voltijdse	studenten	UGent	1817/18-2014/15”,	geraadpleegd	06.04.16,	
http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenUGent181718-201415/Dashboard1.	
96	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	10.	
97	Fien	Danniau,	"Faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
06.03.16,		www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-letteren-wijsbegeerte-in-cijfers.	
98	UGentMemorie	Tableau	Public,	“Studenten	faculteit	Psychologie	en	Pedagogische	Wetenschappen	UGent	1928/29-2014/15	
inclusief	haar	voorganger	Hoger	Instituut	voor	Opvoedkunde	(1928/29-1968/69)”,	geraadpleegd	12.04.16,	
http://public.tableau.com/profile/ugentmemorie#!/vizhome/StudentenfaculteitPsychologieenPedagogischeWetenschappenUGent1
92829-201415/Dashboard1.	
99	Lore	Goovaerts,	"Faculteit	Ingenieurswetenschappen	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
06.03.16,	www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-ingenieurswetenschappen-in-cijfers.	
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Bepaalde	richtingen,	zoals	Psychologie	en	Farmaceutische	Wetenschappen,	zijn	zeer	populair	onder	

studentinnen.	Andere	richtingen,	vooral	in	de	wetenschappen	en	toegepaste	wetenschappen,	trekken	

vooral	 mannen	 aan.	 Dit	 fenomeen	 staat	 ook	 wel	 gekend	 als	 de	 horizontale	 segregatie.	 Vrouwen	

kiezen	zowel	vandaag	als	in	het	verleden	meer	voor	de	‘zachte’	wetenschappen	dan	voor	de	‘harde’	

vakgebieden.100		

Opmerkelijk	is	evenwel	dat	in	2005	60%	van	de	studenten	in	de	masteropleidingen	een	vrouw	is	en	

de	 genderverdeling	 wel	 evenwichtig	 is	 over	 de	 verschillende	 faculteiten,	 zelfs	 in	 de	 faculteiten	

Wetenschappen	 en	 Economie,	waar	 een	mannelijke	 oververtegenwoordiging	 is	 in	 de	 bachelors.	 In	

deze	mannelijke	faculteiten	doen	vrouwen	het	dus	beter	dan	hun	mannelijke	collega’s,	althans	in	het	

onderzochte	 academiejaar	 2005-2006.	 De	 enige	 uitzondering	 hierop	 is	 de	 faculteit	

Ingenieurswetenschappen,	waar	ook	 in	de	masters	het	aandeel	vrouwelijke	studenten	slechts	20%	

bedraagt.101		

3.2.1 Evolutie	in	studiekeuze	van	vrouwen	

Is	 er	 een	 evolutie	 vast	 te	 stellen	 in	 de	 studiekeuze	 van	 vrouwelijke	 studenten?	 Hoe	 ziet	 de	

horizontale	segregatie	er	aan	het	begin	van	de	20e	eeuw	uit?	Is	er	überhaupt	sprake	van	horizontale	

segregatie?		

Zoals	 reeds	 gezegd,	 kiest	 de	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	 studenten	 voor	 farmacie.	 De	 korte	

studieduur,	de	niet	vereiste	kennis	van	Grieks	of	Latijn	en	de	mogelijkheid	op	het	uitoefenen	van	het	

beroep	 maken	 de	 studierichting	 aantrekkelijk	 voor	 jonge	 vrouwen.	 Na	 de	 verstrenging	 van	 de	

toelatingsvoorwaarden	in	1890,	daalt	het	aandeel	vrouwelijke	studenten	aan	de	Gentse	universiteit.	

De	 oprichting	 van	 het	 Hoger	 Instituut	 voor	 Lichamelijke	 Opvoeding	 (HILO)	 in	 1908	 brengt	 hier	

verandering	 in.	 Met	 drie	 jaar	 is	 het	 één	 van	 de	 kortste	 studierichtingen	 en	 de	 enige	

toelatingsvoorwaarde	 is	het	succesvol	afleggen	van	een	proef.	Lichamelijke	opvoeding	biedt	zo	een	

uitweg	uit	de	verstrengde	toelatingsvoorwaarden	van	de	wet	van	1890.		

	

Na	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 worden	 twee	 nieuwe	 studierichtingen	 zeer	 populair	 onder	 de	

vrouwelijke	 studenten:	 kunstgeschiedenis	 en	 opvoedkunde,	 beiden	 deel	 van	 aparte	 instituten	

verbonden	 aan	 de	 faculteit	 Letteren	 en	 Wijsbegeerte.	 Opnieuw	 speelt	 de	 korte	 studieduur	 een	

bepalende	rol.	Maar	ook	het	soepele	 lessenrooster	–	veel	cursussen	worden	na	16u	en	op	zaterdag	

gedoceerd	 –	 is	 aantrekkelijk	 voor	 de	 studentes,	 die	 vaak	 jonge	 onderwijzeressen	 zijn	 en	 een	

bijkomend	diploma	willen.	Voor	de	rest	blijft	de	faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	weinig	populair.	

Vele	opleidingen	binnen	de	faculteit	–	Germaanse,	Romaanse,	geschiedenis,	…	−	leiden	tot	het	beroep	

van	leerkracht.	Aangezien	het	middelbaar	onderwijs	voor	meisjes	op	dat	moment	nog	maar	weinig	is	

uitgebouwd,	 zijn	 deze	 studierichtingen	 logischerwijs	 niet	 populair	 bij	 jonge	 vrouwen.	 Het	 is	 pas	
																																																																				
100	S.n.	“Vrouwen	in	de	academische	wereld”,	RoSa,	geraadpleegd	17.10.2015.	http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr2.pdf.	
101	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	11.	
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vanaf	de	jaren	20	dat	de	vrouwelijke	studenten	doordringen	tot	alle	faculteiten.102	Vanaf	de	jaren	30	

wordt	de	faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	wel	zeer	populair	onder	vrouwelijke	studenten.	Dat	heeft	

alles	 te	 maken	 met	 het	 middelbaar	 onderwijs	 voor	 meisjes,	 dat	 dan	 uitgebouwd	 wordt.	 Het	

leraarsambt	 wordt	 vanaf	 dat	 moment	 een	 typisch	 vrouwenberoep	 door	 onder	 andere	 de	 goede	

combinatie	 arbeid/gezin.	Het	beroep	wordt	bovendien	niet	 getroffen	door	de	vrouwonvriendelijke	

anticrisismaatregelen	 van	 de	 overheid	 in	 de	 economisch	 moeilijke	 jaren	 30.	 Nederlandstalige	

leerkrachten	zijn	zeer	gewild	door	de	wet	op	het	taalgebruik	in	het	middelbaar	onderwijs,	wat	ervoor	

zorgt	dat	de	richting	Germaanse	 filologie	zeer	goed	scoort	onder	vrouwelijke	studenten.	Daarnaast	

doet	 ook	 de	 faculteit	 Rechtsgeleerdheid	 het	 goed	 onder	 vrouwen,	 net	 als	 de	 Bijzondere	

Handelsschool	 –	 de	 voorloper	 van	 de	 faculteit	 Economie	 en	 Bedrijfskunde.	 De	 studies	 farmacie	

blijven	ook	zeer	aantrekkelijk	voor	jonge	vrouwen.103		

	

Na	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 gaat	 de	 opmars	 van	 vrouwelijke	 studenten	 aan	 de	 Universiteit	 Gent	

onverstoord	 verder.	 Het	 aandeel	 vrouwen	 in	 de	 totale	 studentenpopulatie	 schiet	 de	 hoogte	 in.	

Vrouwen	dringen	vanaf	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw	sterk	door	in	alle	faculteiten.	In	drie	van	de	

vier	 meest	 mannelijke	 faculteiten	 in	 1945,	 namelijk	 Rechtsgeleerdheid,	 Bio-

ingenieurswetenschappen	en	Diergeneeskunde	wordt	de	genderongelijkheid	in	de	loop	van	de	jaren	

60	en	70	volledig	rechtgetrokken.	 In	de	faculteit	Diergeneeskunde	is	zelfs	een	volledig	omgekeerde	

beweging	 vast	 te	 stellen:	 de	 studentes	 zijn	 anno	 2010	 met	 70%	 duidelijk	 in	 de	 meerderheid.	 De	

enorme	 stijging	 van	 het	 aantal	 vrouwelijke	 studenten	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 horizontale	 segregatie	

vandaag	heel	zichtbaar	wordt.	Hoewel	het	verschil	in	het	aantal	mannelijke	en	vrouwelijke	studenten	

sinds	 de	 jaren	 70	weggewerkt	 is,	 wordt	 het	 genderverschil	 tussen	 de	 faculteiten	 onderling	 alleen	

maar	 groter.	 De	 vrouwelijkste	 faculteiten	 zijn	 nog	 steeds	 Pedagogische	 en	 Psychologische	

Wetenschappen	en	Farmaceutische	Wetenschappen,	waar	het	aandeel	vrouwen	respectievelijk	80%	

en	 73%	 bedraagt.	 De	 faculteit	 Geneeskunde	 mag	 zich	 met	 65%	 vrouwen	 ook	 een	 sterk	

gefeminiseerde	 faculteit	 noemen.	 Mannen	 blijven	 oververtegenwoordigd	 in	 de	 faculteit	

Ingenieurswetenschappen:	 daar	 is	 anno	 2010	 slechts	 één	 op	 de	 vijf	 studenten	 een	 vrouw.	Minder	

uitgesproken	 faculteiten	 op	 vlak	 van	 genderverdeling	 zijn	 de	 faculteiten	 Wetenschappen	 en	

Economie	en	Bedrijfskunde	met	een	verhouding	van	40%	vrouwen	en	60%	mannen.	In	de	faculteiten	

Letteren	 en	 Wijsbegeerte	 en	 Rechtsgeleerdheid	 is	 een	 omgekeerde	 verhouding	 vast	 te	 stellen,	

waarmee	 deze	 faculteiten	 mooi	 de	 situatie	 aan	 de	 UGent	 weerspiegelen.	 Enkel	 aan	 de	 faculteiten	

Politieke	 en	 Sociale	 Wetenschappen	 en	 Bio-ingenieurswetenschappen	 is	 een	 volledig	

genderevenwicht	waar	te	nemen.104		

	

																																																																				
102	Fien	Danniau	en	Anne-Marie	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	5.	Studiekeuze,”	UGentMemorie,	
geraadpleegd	14.04.16,	http://www.ugentmemorie.be/artikel/5-studiekeuze.	
103	Danniau	en	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	5.	Studiekeuze,”	UGentMemorie.		
104	Danniau	en	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	5.	Studiekeuze,”	UGentMemorie.		
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Mannen	 en	 vrouwen	 geven	 zowel	 vandaag	 als	 in	 het	 verleden	 een	 voorkeur	 aan	 andere	

studierichtingen.	 Mannen	 kiezen	 vaker	 voor	 de	 harde	 wetenschappen	 en	 zijn	 daardoor	

oververtegenwoordigd	 in	 faculteiten	 als	 Ingenieurswetenschappen	 en	 Wetenschappen.	 Vrouwen	

hebben	 blijkbaar	 meer	 interesse	 in	 de	 zachte	 vakgebieden,	 wat	 dan	 weer	 het	 clichébeeld	 van	 de	

vrouw	in	zorgende	en	opvoedkundige	functies	bevestigt.	De	vraag	is	evenwel	of	vrouwen	en	mannen	

bewust	 kiezen	 voor	 deze	 verschillende	 en	 ogenschijnlijk	 tegengestelde	 (harde	 vs.	 zachte)	

studierichtingen.	 Zijn	 deze	 verschillende	 keuzes	 niet	 eerder	 het	 gevolg	 van	 een	 verschil	 in	

aangeleerde	waarden	en	opvoeding	voor	jongens	en	meisjes?	Ingenieurswetenschappen	of	wiskunde	

zijn	 in	 menig	 oog	 typisch	 mannelijke	 richtingen,	 verpleegkunde	 is	 dan	 weer	 typisch	 vrouwelijk.	

Verschillende	 respondenten	 kregen	 te	 horen	 dat	 bepaalde	 richtingen	 niet	 voor	 meisjes	 bestemd	

waren.	Een	respondent	vertelt	het	volgende:		

“Als	 kennissen	 enzo	 dan	 vroegen:	 ‘wat	 ga	 je	 studeren?’	 ‘Ik	 twijfel	 tussen	 wiskunde	 en	

biologie.’	Dan	zeiden	ze:	‘Oh	doe	maar	biologie,	wiskunde	is	niets	voor	meisjes.’”105	

De	 horizontale	 segregatie	 was	 en	 is	 dus	 niet	 enkel	 het	 resultaat	 van	 verschillende	 interesses	 van	

meisjes	en	jongens.	Jongeren	werden	vaak	onbewust	in	een	bepaalde	richting	gestuurd,	zuiver	omdat	

de	studierichting	meer	aansloot	bij	de	verwachtingspatronen	die	golden	voor	hun	eigen	sekse.		

	

3.3 	Vrouwen	aan	de	top?		

De	Universiteit	Gent	mag	dan	wel	de	eerste	vrouwelijke	student	verwelkomen	in	1882,	op	de	eerste	

vrouwen	in	de	hogere	regionen	van	de	universitaire	gemeenschap	is	het	nog	een	tijdje	wachten.	De	

eerste	 assistente	 kan	beginnen	 in	 1903,	 de	 eerste	 docente	 in	 1913.	De	 eerste	 vrouwelijke	 gewoon	

hoogleraar	 laat	 op	 zich	 wachten	 tot	 1965,	 de	 eerste	 vrouwelijke	 decaan	 tot	 1978.106	Wie	 zijn	 de	

afgestudeerde	vrouwen	die	een	carrière	in	de	wetenschap	ambiëren	in	de	loop	van	de	20e	eeuw?		

3.3.1 Een	langzame	klim:	de	eerste	vrouwelijke	professoren	

Wanneer	Sidonie	Verhelst	als	eerste	studente	in	1882	het	pad	effent	voor	andere	vrouwen,	volgen	tot	

1930	–	het	jaar	van	de	vernederlandsing	–	522	vrouwen	haar	voorbeeld.	In	deze	groep	vertoeven	105	

buitenlandse	studenten	en	148	vrije	leerlingen.	Op	de	overgebleven	271	Belgische	studentes,	behalen	

er	 163	 hun	 diploma.107	Slechts	 dertien	 onder	 hen	 blijven	 aan	 de	 universiteit	 en	 starten	 een	

wetenschappelijke	loopbaan	als	assistente.	Het	verhaal	van	Bertha	De	Vriese,	de	eerste	vrouwelijke	

assistente	aan	de	Gentse	universiteit,	illustreert	de	hindernissen	die	deze	pioniersters	tegenkwamen	

																																																																				
105	Interview	met	Huguette	Reynaerts	door	Lore	Goovaerts,	18.03.16,	Vresse-Sur-Semois.		
106	Danniau	en	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	7.	Integratie	van	de	studentes	in	de	mannelijke	
universiteit,”	UGentMemorie.		
107	Zowel	Sidonie	Verhelst	als	Emma	Leclerq	zijn	meegerekend	in	de	271	Belgische	studentes.	Bij	de	522	vrouwen	die	hun	voorbeeld	
volgden,	zijn	ze	uiteraard	niet	meegerekend.		
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als	 ze	 hogerop	 wilden	 geraken.108	De	 Vriese	 koestert	 van	 op	 jonge	 leeftijd	 de	 ambitie	 om	 arts	 te	

worden.	 Door	 thuisonderwijs	 slaagt	 ze	 in	 het	 examen	 voor	 de	 Centrale	 Jury	 in	 Brussel,	 dat	 haar	

toegang	 verleent	 tot	 de	 universiteit.	 Bertha	 De	 Vriese	 begint	 in	 1893,	 op	 zestienjarige	 leeftijd,	 als	

eerste	 vrouw	 aan	 de	 studies	 geneeskunde.	 Ze	 ontpopt	 zich	 tot	 een	 briljante	 studente	 en	 in	 1900	

behaalt	 ze	 met	 grootste	 onderscheiding	 het	 diploma	 van	 doctor	 in	 de	 genees-,	 heel-	 en	

verloskunde.109	Daarmee	 is	 ze	 ook	 de	 eerste	 vrouwelijke	 arts	 die	 in	 Gent	 afstudeert.	 Het	 volgende	

jaar	wint	 ze	 de	 universitaire	wedstrijd	 in	 de	 klasse	 van	 anatomische,	 biologische	 en	 fysiologische	

wetenschappen	met	 een	 score	 van	 95	 op	 100.	 Hiervoor	wordt	 ze	 gehuldigd	 bij	 het	 begin	 van	 het	

nieuwe	 academiejaar:	 ze	 wint	 de	 gouden	medaille	 van	 de	 stad	 Gent	 en	mag	 als	 eerste	 vrouw	 het	

spreekgestoelte	van	de	Gentse	Aula	betreden	om	de	zaal	toe	te	spreken.110	Met	het	prijzengeld	trekt	

ze	naar	buitenlandse	ziekenhuizen	en	laboratoria	om	zich	verder	te	specialiseren.	Bij	haar	terugkeer	

in	 1903	 postuleert	 De	 Vriese	 voor	 een	 assistentschap	 aan	 het	 Laboratorium	 voor	 Menselijke	

Anatomie	 bij	 professor	 Leboucq.	 Zo	wordt	 ze	 de	 eerste	 vrouwelijke	 assistente	 aan	 de	 Universiteit	

Gent.	De	 job	biedt	 evenwel	weinig	 toekomstperspectieven	en	een	 laag	 salaris,	maar	haar	wens	om	

een	 wetenschappelijke	 carrière	 uit	 te	 bouwen	 primeert.	 In	 1905	 behaalt	 ze	 het	 wetenschappelijk	

doctoraat	 in	de	anatomie.	 Intussen	draagt	De	Vriese	met	haar	wetenschappelijk	onderzoek	naar	de	

bloedtoevoer	 van	 de	 hersenen	 bij	 tot	 de	 internationale	 uitstraling	 van	 de	 Gentse	 Morfologische	

School.	 Haar	 werk	 wordt	 tot	 op	 vandaag	 geciteerd	 als	 standaardwerk.	 Haar	 afgietsels	 van	 de	

bloedvaten	 van	 de	 hersenstam	 zijn	 één	 van	 de	 topstukken	 van	 de	 anatomische	 collectie	 van	 de	

UGent.	Ondanks	 al	 deze	 inspanningen	wordt	 haar	 onderzoeksmandaat	 niet	 verlengd	 en	 in	 1908	 is	

haar	 wetenschappelijke	 loopbaan	 ten	 einde.	 Professor	 Leboucq	 verkiest	 zijn	 eigen	 zoon,	 Georges	

Leboucq.	 Bertha	 De	 Vriese	 bouwt	wel	 een	 carrière	 uit	met	 een	 eigen	 privépraktijk,	 al	 is	 het	 geen	

academische.111	

Hoe	 vergaat	 het	 de	 andere	 assistenten	 die	 in	 deze	 periode	 hun	 mandaat	 willen	 verlengen	 om	

werkleider	 te	 worden?	 In	 dezelfde	 periode	 als	 De	 Vrieses	 aanvraag,	 worden	 vijf	 mannelijke	

assistenten	benoemd	tot	werkleider.	De	meesten	slagen	erin	om	zonder	problemen	over	te	gaan	tot	

de	rang	van	werkleider,	zoals	haar	opvolger	Georges	Leboucq.	Anne-Marie	Van	der	Meersch	besluit	

dat	 het	 universitaire	 establishment	nog	niet	 helemaal	 openstaat	 voor	 een	 vrouwelijke	promotie	 in	

een	vast	kader.112		

Eigenaardig	 genoeg	 zijn	 in	 diezelfde	 periode	 een	 aantal	 (buitenlandse)	 lesgeefsters	 actief	 aan	 de	

Gentse	universiteit,	vooral	aan	het	Hoger	Instituut	voor	Lichamelijke	Opvoeding	dat	opgericht	wordt	

in	1908.	De	grote	populariteit	van	de	richting	onder	vrouwelijke	studenten,	doet	de	nood	ontstaan	

																																																																				
108	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965),	5-7.		
109	Petra	Gunst	en	Fien	Danniau,	"De	Vriese,	Bertha	(1877-1958),"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
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110	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965),	8.		
111	Gunst	en	Danniau,	“De	Vriese,	Bertha	(1877-1958),”	UGentMemorie.		
112	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965),	15.	
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naar	vrouwelijke	lesgeefsters.	Zij	zijn	nodig	voor	een	aantal	cursussen	die	studentinnen	volgens	het	

universitaire	 establishment	 gescheiden	 van	 hun	mannelijke	 collega’s	moeten	 volgen.	 Aangezien	 de	

Zweedse	 gymnastiek	 op	 dat	 moment	 toonaangevend	 is	 in	 Europa,	 trekt	 de	 UGent	 verschillende	

Zweedse	docentes	aan,	zoals	Anna	Lundberg.	Zij	verdient	166,66	franc	per	maand.	Opmerkelijk	is	dat	

haar	mannelijke	collega,	tevens	een	Zweed	met	een	tijdelijke	aanstelling,	een	jaarloon	krijgt	van	7500	

franc,	 ofwel	 625	 fr.	 per	maand.113	Naast	 het	 feit	 dat	 het	 universitaire	 bestuur	 niet	 openstaat	 voor	

vrouwelijke	 benoemingen,	 is	 het	 blijkbaar	 ook	 van	 oordeel	 dat	 vrouwen	 minder	 betaald	 moeten	

worden.	

Ook	het	parcours	dat	Irène	Van	Der	Bracht	−	de	eerste	vrouwelijke	docente	−	aflegt,	is	tekenend	voor	

de	 moeilijkheden	 waarmee	 vrouwen	 die	 een	 wetenschappelijke	 loopbaan	 ambieerden,	

geconfronteerd	 werden.	 Irène	 Van	 Der	 Bracht	 studeert	 in	 1913	 af	 als	 licentiate	 lichamelijke	

opvoeding	en	mag	meteen	beginnen	als	 tijdelijke	docente.	De	vele	 studentes	 aan	het	HILO	hebben	

zoals	 gezegd	een	vrouwelijke	docent	nodig	 voor	hun	praktijkoefeningen.	Onder	de	Duitse	bezetter	

tijdens	WOI	 weigert	 ze	 les	 te	 geven.	 Na	 de	 oorlog	 wordt	 ze	 de	 eerste	 vrouwelijke	 vastbenoemde	

docente	aan	de	Universiteit	Gent.114	Ook	zij	verdient	met	een	jaarvergoeding	van	3000	franc	een	pak	

minder	 dan	 haar	 mannelijke	 collega	 die	 een	 wedde	 van	 9600	 franc	 heeft.	 In	 1920	 doet	 Van	 Der	

Bracht	een	poging	om	te	promoveren	tot	hoogleraar.	Zowel	rector	Henri	Pirenne	als	de	beheerder-

inspecteur	 geven	 een	 negatief	 advies.	 Ten	 gevolge	 van	 de	 gedeeltelijke	 vernederlandsing	 van	 de	

UGent	worden	 in	1925	Nederlandstalige	 cursussen	 toegevoegd	aan	haar	opdracht.	Op	dat	moment	

probeert	ze	nogmaals	een	bevordering	tot	hoogleraar	te	krijgen.	Ditmaal	krijgt	ze	tegenkanting	van	

haar	 collega’s	 in	 de	 raadszitting	 van	het	HILO,	 die	 argumenteren	dat	 het	 diploma	van	 lichamelijke	

opvoeding	geen	wettelijke	graad	 is	en	dus	ongeldig	om	benoemd	 te	worden	 tot	hoogleraar.	Rector	

Van	 den	 Bossche	 sluit	 zich	 bij	 deze	 zienswijze	 aan.	 Ook	 de	 beheerder-inspecteur	 doet	 hetzelfde,	

hoewel	hij	weet	heeft	 van	mannelijke	 collega’s	 van	Van	Der	Bracht	die	met	 eenzelfde	diploma	wel	

benoemd	werden	 tot	 hoogleraar.	Minister	 van	 Kunsten	 en	 Onderwijs	 Camille	 Huysmans	 legt	 deze	

negatieve	 adviezen,	 ondanks	 de	 universitaire	 tegenkanting,	 naast	 zich	 neer	 en	 benoemt	 Irène	 Van	

Der	Bracht	in	1925	tot	hoogleraar.115		

Dat	 de	 universitaire	 autoriteiten	 niet	 al	 te	 blij	 zijn	 met	 de	 beginnende	 vrouwelijke	 aanwezigheid	

onder	het	academisch	personeel,	mag	blijken	uit	bovenstaande	verhalen.	Zonder	expliciet	vrouwen	te	

verbieden	om	op	te	klimmen	op	de	academische	ladder,	sluipen	remmende	factoren	in	de	besluiten	

van	 de	 UGent.	 De	 wetgeving	 wordt	 omzeild	 of	 rigoureus	 toegepast	 en	 vrouwen	 krijgen	 een	

beduidend	 lager	 loon.	 Ook	 Yvonne	 Desirant,	 de	 eerste	 vrouwelijke	 werkleider,	 voelt	 deze	

onderhuidse	tegenkanting.	In	een	interview	met	Anne-Marie	Van	der	Meersch	verklaart	ze	dat	zij	als	
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vrouw	geen	kans	had	om	hoogleraar	te	worden.	Haar	woorden:	“men	zei	het	u	niet,	maar	men	voelde	

het”,	zeggen	voldoende.116		

De	 doorstroom	 van	 vrouwen	 naar	 de	 hogere	 academische	 regionen	 hangt	 vaak	 af	 van	 de	

welwillendheid	van	de	beheerder-inspecteur.	Hij	maakt	immers	zijn	advies	voor	bevorderingen	over	

aan	de	rector	en	de	bevoegde	minister.	In	de	jaren	30	wordt	het	vrouwelijke	assistenten	die	op	een	

bevordering	hopen,	moeilijk	gemaakt	door	beheerder-inspecteur	Alfred	Schoep.	Deze	hoogleraar	in	

de	mineralogie	steekt	zijn	negatieve	houding	tegenover	vrouwen	niet	onder	stoelen	of	banken.	Drie	

vrouwelijke	assistenten	die	in	de	jaren	30	postuleren	voor	het	werkleiderschap,	ondervinden	dit	en	

slagen	 er	 door	 zijn	 negatief	 advies	 niet	 in	 om	 op	 te	 klimmen.117	In	 het	 dossier	 van	 Marie-Louise	

Compernolle	schuift	hij	de	economische	crisis	als	argument	naar	voor:		

“In	de	moeilijke	tijden	die	wij	doormaken	moeten	de	plaatsen	die	in	Staatsdienst	openvallen	

niet	aan	vrouwelijke,	maar	wel	aan	mannelijke	elementen	eerst	en	vooral	ten	deele	vallen.”118		

Zijn	negatieve	houding	ten	opzichte	van	vrouwen	duikt	ook	in	heel	wat	andere	dossiers	op.	Het	 lot	

van	 deze	 vrouwen	 is	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw	 dus	 onderhevig	 aan	 factoren	 die	 niets	 te	

maken	 hebben	met	 hun	wetenschappelijke	 competenties.	 Vrouwen	 krijgen	 in	 deze	 cultuur	weinig	

kansen	 om	 een	 academische	 carrière	 uit	 te	 bouwen.	 Het	 glazen	 plafond	 is	 nog	 zeer	 moeilijk	 te	

doorbreken.119	Dat	 gebeurt	 wel	 wanneer	 Marthe	 Versichelen-Terryn	 in	 1965	 als	 eerste	 vrouw	

bevorderd	wordt	tot	gewoon	hoogleraar	als	titularis	van	de	leerstoel	sociologie.	In	een	interview	met	

Anne-Marie	 Van	 der	 Meersch	 getuigt	 ze	 dat	 haar	 carrière	 een	 normaal	 verloop	 had.	 Als	 vrouw	

ondervond	ze	geen	tegenkantingen,	maar	de	collegialiteit	onder	de	mannelijke	collega’s	was	intenser.	

Hoewel	 er	 van	 een	 echt	 gelijkekansenbeleid	 nog	 lange	 tijd	 geen	 sprake	 was,	 vertoont	 het	 glazen	

plafond	na	meer	dan	zestig	jaar	de	eerste	barstjes.120		

Een	volgende	barst	 in	het	glazen	plafond	is	op	het	conto	te	schrijven	van	Gerda	De	Bock,	die	het	 in	

1978	 als	 eerste	 vrouw	 tot	 decaan	 schopt	 aan	 de	 faculteit	 Psychologie	 en	 Pedagogische	

Wetenschappen.	 Na	 de	 eerste	 licentie	 geschiedenis	 in	 1944,	 behaalt	 Gerda	 De	 Bock	 in	 1945	 een	

doctoraat	 in	 de	 rechten	 en	 een	 licentiaat	 in	 de	 criminologie.	 Daarna	 werkt	 ze	 als	 advocate	

gespecialiseerd	 in	 kinderrechten	 aan	 de	 balie,	 een	 job	 die	 ze	 combineert	 met	 een	

onderzoeksmandaat	bij	 het	Nationaal	Fonds	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek,	het	 latere	FWO.	 In	

1954	wordt	ze	benoemd	tot	buitengewoon	docent	aan	de	School	voor	Criminologie	van	de	UGent.	Na	

haar	 benoeming	 tot	 buitengewoon	 hoogleraar	 in	 1968,	 wordt	 ze	 in	 1971	 benoemd	 tot	 gewoon	
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hoogleraar	aan	de	faculteit	Psychologie	en	Pedagogische	Wetenschappen.	In	1978	mag	ze	zichzelf	de	

eerste	vrouwelijke	decaan	van	de	Universiteit	Gent	noemen.121		

De	 vrouwen	 die	 het	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw	 tot	 docent	 of	 hoogleraar	 schoppen	 aan	de	

Universiteit	Gent,	zijn	dun	gezaaid.	Vrouwen	stoten	op	een	glazen	plafond	en	slagen	er	slechts	heel	

sporadisch	in	om	dit	te	doorbreken.	Het	is	pas	na	de	Tweede	Wereldoorlog	dat	er	stilaan	verandering	

komt	in	deze	situatie.	De	vrouwen	die	vanaf	de	jaren	50-60	weten	op	te	klimmen	op	de	academische	

ladder	vormen	uiteraard	de	hoofdfocus	van	deze	masterscriptie.	Wie	zijn	zij	en	wat	is	hun	verhaal?	

Dat	doe	ik	uit	de	doeken	in	de	volgende	hoofdstukken	van	deze	scriptie.		

	

3.3.2 Vandaag:	een	kwestie	van	tijd?		

Maar	hoe	ziet	de	situatie	er	vandaag	uit	voor	vrouwen	die	een	academische	carrière	ambiëren	aan	de	

UGent?	Hoewel	deze	masterscriptie	hoofdzakelijk	de	historische	 situatie	 in	de	 tweede	helft	 van	de	

20e	 eeuw	 behandelt,	 is	 het	 belangrijk	 zicht	 te	 hebben	 op	 de	 hedendaagse	 genderkwestie	 aan	 de	

UGent.	 Ook	 in	 volgende	 hoofdstukken	 probeer	 ik	 de	 link	 te	 leggen	 met	 het	 heden	 en	 vanuit	 het	

verleden	eventuele	oplossingen	aan	te	reiken	voor	vandaag.	Voor	dit	deel	gebruik	ik	vooral	het	M/V	

Rapport	van	de	Universiteit	Gent	door	Hanneke	Pyck,	Sigried	Lievens	en	Marysa	Demoor	uit	2008.	

Dit	rapport	is	het	verslag	van	het	project	‘UGender	–	Gelijke	Kansen	voor	mannen	en	vrouwen	aan	de	

UGent’	en	werd	geleid	door	het	Centrum	voor	Genderstudies	van	de	UGent.	Het	project	maakte	werk	

van	 een	 grondige	 inventarisatie	 van	 de	 m/v-situatie	 aan	 de	 UGent,	 zowel	 kwalitatief	 als	

kwantitatief.122	Waar	mogelijk	gebruik	ik	nog	recentere	gegevens	uit	2013,	die	terug	te	vinden	zijn	in	

het	Beleidsplan	Gender	van	de	UGent.123	

In	 het	 academiejaar	 2005-2006	 behalen	 3544	 studenten	 een	 masterdiploma	 aan	 de	 UGent.	 61%	

onder	 hen	 is	 een	 vrouw.	 Vrouwelijke	 studenten	 zijn	 niet	 alleen	 in	 de	meerderheid	wat	 betreft	 de	

instroom,	ze	zijn	ook	de	grootste	groep	van	uitstromende	studenten.	Vrouwen	zijn	ook	met	meer	wat	

betreft	goede	resultaten.	Procentueel	gezien	zijn	er	meer	mannen	dan	vrouwen	met	de	graden	van	

‘grote	onderscheiding	en	grootste	onderscheiding’:	27%	van	de	mannen	en	23%	van	de	vrouwen.	In	

aantallen	zijn	er	echter	meer	vrouwen	dan	mannen	met	deze	hoge	graden:	490	vrouwen	ten	opzichte	

van	378	mannen.	In	de	pool	van	potentiële	doctorandi	en	onderzoekers	zitten	dus	meer	vrouwen	dan	

mannen.124	Kijken	we	naar	de	behaalde	doctoraatsdiploma’s,	dan	is	er	een	duidelijke	evolutie	vast	te	

stellen.	In	1986	worden	slechts	20%	van	alle	doctoraatsdiploma’s	behaald	door	een	vrouw,	in	1996	

bedraagt	 dit	 aandeel	 al	 29%	 en	 in	 het	 academiejaar	 2006-2007	 is	 al	 41%	 van	 de	 doctors	 een	
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vrouw.125	De	 inhaalbeweging	 van	 vrouwelijke	 doctors	 verschilt	 naargelang	 het	 studiegebied.	 In	 de	

medische	 richtingen	 is	 de	 inhaalbeweging	 het	 grootst:	 daar	 is	 het	 aandeel	 vrouwelijke	 doctors	 op	

twintig	jaar	tijd	verdubbeld.	In	2006	vormen	de	vrouwelijke	doctorandi	zelfs	de	grootste	groep	met	

54%	van	alle	gedoctoreerden.	 In	de	exacte	wetenschappen	en	de	ingenieurswetenschappen	ligt	het	

aandeel	vrouwelijke	doctorandi	veel	lager,	maar	33%	van	de	doctors	in	2006	is	een	vrouw.126		

In	 2013	 bedraagt	 het	 totale	 aandeel	 vrouwen	 van	 alle	 wetenschappelijke	 personeelsleden	 van	 de	

UGent	38%.	Splitsen	we	dit	percentage	uit	per	 statuut,	dan	duiken	 sterke	verschillen	op	 tussen	de	

statuten.	 Enkel	 bij	 de	 predoc-statuten	 –	 de	 (praktijk)assistenten,	 doctoraatsstudenten	 en	

contractmedewerkers	op	project	-	kan	een	evenwichtige	man/vrouw-verdeling	vastgesteld	worden.	

In	 deze	 groep	 is	 in	 2013	 49%	 een	 vrouw	 en	 51%	 een	man.127	Toch	 beginnen,	 hoewel	 de	 grootste	

groep	van	afgestudeerden	een	vrouw	is,	meer	mannen	dan	vrouwen	aan	een	universitaire	loopbaan.	

Er	 is	 sprake	 van	 een	 instroomprobleem.128	Daarnaast	 heeft	 de	 UGent	 ook	 te	 maken	 met	 een	

doorstroomprobleem.	Op	niveau	van	de	postdocs	ligt	het	aandeel	vrouwelijke	onderzoekers	in	2013	

op	 43%.	 In	 het	 ZAP-kader	wordt	 de	 situatie	 nog	 dramatischer:	 hier	 is	 slechts	 21%	 een	 vrouw.129	

Vergeleken	met	 2004	 is	 er	 wel	 een	 stijging	 waar	 te	 nemen	 van	 6%	 naar	 11%	 bij	 de	 vrouwelijke	

hoogleraren,	en	een	stijging	van	25%	naar	27%	bij	de	vrouwelijke	docenten.	Hoe	hoger	het	niveau,	

hoe	 lager	 het	 aantal	 vrouwen,	 is	 een	 vaststelling	 die	 voor	 de	 UGent	 volledig	 opgaat.	 Hoewel	 er	

verschillen	zijn	tussen	de	faculteiten	–	in	de	faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	is	in	2005-2006	28%	

van	 het	 ZAP	 een	 vrouw,	 in	 de	 faculteit	 Ingenieurswetenschappen	 is	 dit	 slechts	 9%	−	 is	 er	 in	 elke	

faculteit	sprake	van	deze	verticale	segregatie.130		

Het	 fenomeen	 verticale	 segregatie	 –	 hoe	 hoger	 men	 klimt	 op	 de	 academische	 ladder,	 hoe	 meer	

vrouwen	afvallen	–	kan	samengevat	worden	in	het	schaardiagram.	Zo’n	diagram	geeft	de	sekseratio	

doorheen	 de	 verschillende	 functies	 van	 student	 tot	 gewoon	 hoogleraar	 weer.	 Door	 dit	 in	 een	

lijndiagram	voor	te	stellen	ontstaat	de	vorm	van	een	schaar:	de	verhouding	man/vrouw	wordt	steeds	

ongunstiger	in	het	nadeel	van	de	vrouwen.131	Onderstaande	grafiek	illustreert	de	verticale	segregatie	

aan	vijf	Vlaamse	universiteiten	in	2013.		
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Figuur	3:	Het	schaardiagram	en	verticale	segregatie	aan	vijf	Vlaamse	universiteiten	in	2013	

	

Bron:	Vlaamse	Interuniversitaire	Raad,	Personeelsstatistieken,	2013,	
http://www.vlir.be/media/docs/Gelijkekansen/schaardiagram.pdf.		

		

Vrouwen	zijn	 in	het	ZAP	dus	sterk	ondervertegenwoordigd.	De	Universiteit	Gent,	maar	ook	andere	

universiteiten	 in	 België	 en	 in	 het	 buitenland,	 maken	 onvoldoende	 gebruik	 van	 het	 vrouwelijk	

potentieel.	 Een	 vrouwelijke	 gewoon	 hoogleraar	 is	 nog	 steeds	 de	 uitzondering	 op	 de	 regel.132	De	

genderverschillen	in	het	wetenschappelijk	personeel	van	universiteiten	worden	vaak	verklaard	door	

het	feit	dat	vrouwen	in	vergelijking	met	hun	mannelijke	collega’s	pas	recent	in	groten	getale	naar	de	

universiteit	 trokken.	 Volgens	 deze	 zienswijze	 kunnen	 zij	 pas	 recent	 met	 velen	 aan	 een	

wetenschappelijke	 carrière	 beginnen.	 In	 dit	 opzicht	 is	 het	 slechts	 een	 kwestie	 van	 tijd	 vooraleer	

vrouwen	goed	vertegenwoordigd	zullen	zijn	op	de	hoogste	trappen	van	de	academische	ladder.	Ook	

hier	gaat	Het	M/V	Rapport	op	in.	Door	te	kijken	naar	de	genderverdeling	binnen	de	jongste	cohorte	

professoren	kan	nagegaan	worden	of	de	ondervertegenwoordiging	van	vrouwen	slechts	een	kwestie	

van	tijd	is.	Onderstaande	figuur	splitst	het	aantal	professoren	jonger	dan	40	jaar	uit	naar	geslacht	en	

per	faculteit.		
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Figuur	4:	Professoren	van	40	jaar	en	jonger,	naar	faculteit	en	naar	geslacht	

	

Bron:	Hanneke	Pyck,	Sigried	Lievens	en	Marysa	Demoor,	Het	M/V	Rapport	van	de	Universiteit	Gent.	Verslag	van	het	project	UGender	
–	Gelijke	kansen	voor	mannen	en	vrouwen	aan	de	UGent.	(Gent:	Centrum	voor	Genderstudies	–	Universiteit	Gent,	2008),	22.		

	

Wanneer	enkel	deze	 jonge	cohorte	professoren	in	beschouwing	genomen	wordt,	maakt	gender	nog	

steeds	een	belangrijk	verschil	uit.	Bij	deze	groep	is	in	het	algemeen	slechts	een	minderheid	van	22%	

een	 vrouw.	 Opmerkelijk	 is	 ook	 de	 situatie	 aan	 de	meest	 vrouwelijke	 faculteiten	 van	 de	 UGent,	 de	

Psychologie	en	Pedagogische	Wetenschappen	en	de	Farmaceutische	Wetenschappen.	Hoewel	in	deze	

faculteiten	 het	 aandeel	 vrouwelijke	 studenten	 meer	 dan	 75%	 bedraagt,	 staat	 er	 geen	 nieuwe	

generatie	vrouwelijke	professoren	klaar.133		

Het	 lage	 aandeel	 vrouwen	 onder	 het	 zelfstandig	 academisch	 personeel	 brengt	 bovendien	met	 zich	

mee	dat	het	aanstellings-	en	bevorderingsbeleid	quasi	volledig	 in	handen	 is	van	Belgische	mannen	

van	 middelbare	 leeftijd.	 En	 laat	 net	 dat	 hetgeen	 zijn	 wat	 niet	 echt	 bevorderend	 is	 voor	 een	

management	 by	 diversity,	 dat	 aan	 elke	 universiteit	 gevoerd	 zou	 moeten	 worden. 134	

Diversiteitsmanagement	 is	 een	personeelsbeleid	dat	 geen	onderscheid	maakt	naar	 ras,	 geslacht	 en	

leeftijd.	 Zweeds	 onderzoek	 toont	 aan	 dat	 vrouwen	 vaak	 het	 slachtoffer	 worden	 van	 (onbewuste)	

discriminatie	 in	 selectieprocedures	 en	 strenger	 beoordeeld	 worden	 in	 vergelijking	 met	 hun	

																																																																				
133	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	Rapport,	22.		
134	Van	Haegendoren,	Valgaeren	en	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	academia,	12.	
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mannelijke	collega’s.135	Een	transparant	diversiteitsbeleid	in	combinatie	met	gender	mainstreaming	

moet	deze	discriminatie	tegengaan,	waarover	later	meer.136		

Dat	 het	 glazen	 plafond	 vandaag	 nog	 steeds	 een	 harde	 realiteit	 is	 voor	 veel	 jonge	 vrouwen,	 mag	

blijken	uit	bovenstaande	vaststellingen.	Maar	waarom	gaat	de	evolutie	van	het	aantal	vrouwen	in	het	

ZAP	zoveel	trager	dan	de	evolutie	van	het	aantal	studentes?	Deze	vraag	kan	niet	beantwoord	worden	

met	 één	 simpel	 antwoord:	 een	 complex	 samenspel	 van	 factoren	 ligt	 aan	 de	 basis	 van	 de	

ondervertegenwoordiging	 van	 vrouwen	 in	 de	 hogere	 academische	 regionen.	 Mieke	 Van	

Haegendoren,	 Elke	 Valgaeren	 en	 Sigrid	 Noelanders	 geven	 een	 aantal	 mogelijke	 verklaringen,	

waaronder	 het	 specifieke	 personeelsbeleid	 en	 de	 organisatiecultuur	 van	 universiteiten.	 De	

academische	 wereld	 is	 zeer	 gesloten	 en	 de	 selectie-	 en	 benoemingsprocedures	 zijn	 onvoldoende	

transparant.	Deze	‘ons	kent	ons’	cultuur	werkt	remmend	voor	vrouwen.	Een	andere	oorzaak	van	de	

ondervertegenwoordiging	van	vrouwen	is	de	stereotiepe	beeldvorming	over	de	wetenschap,	die	vaak	

voorgesteld	wordt	als	een	typisch	mannelijke	bezigheid.	Het	idee	van	de	wetenschapper	als	een	oude	

man	 in	 een	 witte	 labo-jas	met	 een	 baard	 en	 een	 bril,	 is	 een	 cliché	 dat	 nog	 steeds	 recht	 overeind	

staat.137	Vrouwen	verdwijnen	uit	beeld	wanneer	het	over	‘echte’	wetenschappen	gaat.	De	wetenschap	

wordt	 veelal	 verbonden	 met	 traditionele	 noties	 van	 mannelijkheid.	 Deze	 impliciete	 opvattingen	

spelen	(onbewust)	een	rol	in	selectie-	en	beoordelingsprocessen.	Vrouwen	maken	hierdoor	vanaf	het	

begin	 minder	 kans.138	Van	 Haegendoren,	 Valgaeren	 en	 Noelanders	 wijzen	 tot	 slot	 nog	 op	 de	

combinatie	 arbeid	 en	 gezin	 als	 boosdoener.	 Juist	 op	 het	 ogenblik	 dat	 de	 bouwstenen	 voor	 een	

wetenschappelijke	 carrière	 gelegd	 moeten	 worden,	 hebben	 veel	 vrouwen	 een	 kinderwens.	

Doctoreren	en	kinderen	krijgen	is	voor	velen	een	te	zware	combinatie	en	ze	zetten	daarom	bewust	

een	stap	terug.139		

	 	

																																																																				
135	Van	Haegendoren,	Valgaeren	en	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	academia,	14-5.		
136	Gender	mainstreaming	is	een	integrale	beleidsstrategie	die	voorziet	in	structuren,	processen,	waarden	en	maatregelen	waardoor	
de	 capaciteiten	 van	 zowel	 mannen	 als	 vrouwen	 maximaal	 benut	 worden.	 Het	 doel	 van	 de	 strategie	 is	 om	 subtiele	 vormen	 van	
discriminatie	weg	te	werken.	Dit	wordt	verder	uitgediept	in	hoofdstuk	6.	(uit:	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport	KU	Leuven,”	18.)	
137	Van	Haegedoren,	Valgaeren	en	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	academia,	6-7.		
138	Margo	 Brouns,	 “Wetenschap	 tussen	 Olympus	 en	 Agora.	 De	 vele	 gezichten	 van	 gender	 in	 de	 wetenschappen,”	 Tijdschrift	 voor	
Genderstudies	4,	nr.	4	(2011):	27.		
139	Van	Haegedoren,	Valgaeren	en	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	academia,	6-7.		
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3.4 	De	UGent	in	het	universitaire	landschap:	een	vergelijking		

Hoe	 doet	 de	 Universiteit	 Gent	 het	 op	 vlak	 van	 gender	 in	 vergelijking	 met	 de	 andere	 Belgische	

universiteiten?	In	de	mate	van	het	mogelijke	ga	ik	ook	de	historische	situatie	na.	Hoe	doen	de	andere	

universiteiten	het	op	vlak	van	m/v-verhouding	onder	de	studenten?	Ook	de	genderverdeling	onder	

het	professorenkorps	wordt	vergeleken	met	de	andere	universitaire	instellingen.	

3.4.1 Studentenpopulatie	

Om	de	situatie	voor	vrouwelijke	studenten	aan	het	begin	van	de	20e	eeuw	aan	onze	Alma	Mater	te	

kunnen	 plaatsen	 in	 een	 bredere	 academische	 context,	 maak	 ik	 kort	 een	 vergelijking	 met	 de	

Universiteit	Luik,	de	KU	Leuven	en	de	ULB.	Hiervoor	gebruik	ik	het	werk	van	Annick	Vandenbilcke:	

zij	bespreekt	vooral	de	periode	1930-1945,	wat	voor	het	historisch	deel	daarom	hier	aan	bod	komt.		

De	slechtste	van	de	klas	op	vlak	van	de	participatie	van	vrouwen	aan	universitair	onderwijs	in	de	late	

19e	 en	 begin	 20e	 eeuw,	 is	 ongetwijfeld	 de	 Katholieke	 Universiteit	 Leuven.	 Vrouwelijke	 studenten	

worden	pas	veertig	jaar	na	Gent,	Luik	en	Brussel	toegelaten	aan	de	KU	Leuven,	in	het	jaar	1920.	De	

reden	waarom	Leuven	als	enige	universiteit	zo	extreem	laat	de	deuren	openzet	voor	vrouwen,	is	het	

feit	dat	zij	op	dat	moment	de	enige	katholieke	universiteit	van	België	is.	Katholieke	milieus	staan	zeer	

argwanend	 ten	 opzichte	 van	 universitaire	 studies	 voor	 meisjes.	 De	 pauselijke	 encycliek	

‘Quadrigesimo	Anno’	van	1932	getuigt	van	deze	conservatieve	mentaliteit.140	Hierin	stelt	de	Paus	dat	

de	eerste	en	belangrijkste	taak	van	de	vrouw	de	opvoeding	van	de	kinderen	en	het	huishouden	is.141	

Een	universitaire	opleiding	past	uiteraard	niet	in	dit	keurslijf.	De	eerste	generatie	meisjes	aan	de	KU	

Leuven	werden	dan	ook	gewantrouwd	en	onderworpen	aan	een	haast	monastiek	regime.142		

In	 Luik	 studeren	 in	 de	 periode	 1930-1945	 relatief	 gezien	 veel	meer	 vrouwelijke	 studenten	 dan	 in	

Gent.	 Daar	maken	 vrouwelijke	 studenten	 in	 het	 academiejaar	 1934-1935	 17,2%	 uit	 van	 de	 totale	

studentenpopulatie.	In	Gent	is	dat	aandeel	ter	vergelijking	maar	7,7%	en	in	Leuven	6,8%.143	Volgens	

Vandenbilcke	 kan	 dit	 verklaard	 worden	 door	 de	 ongunstige	 sociaaleconomische	 structuur	 in	

Vlaanderen.	 Het	 slechte	 economische	 scenario	 van	 de	 jaren	 30	 heeft	 een	 remmend	 effect	 op	 het	

aantal	studenten	hoger	onderwijs	in	Vlaanderen.	Deze	negatieve	invloed	drukt	zwaar	op	de	instroom	

van	meisjes	naar	universiteiten.	In	Wallonië	was	dit	veel	minder	het	geval.144		

De	Waalse	rijksuniversiteit	neemt	bovendien	een	relatief	progressieve	houding	aan	ten	opzichte	van	

vrouwelijke	 studenten.	 Reeds	 in	 1882	 pleit	 de	 Luikse	 rector	 in	 zijn	 openingsrede	 ervoor	 om	 het	

middelbaar	onderwijs	voor	meisjes	beter	uit	te	bouwen	zodat	ze	in	staat	zouden	zijn	om	te	studeren	

																																																																				
140	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	65.		
141	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	41.		
142	Johan	Tollebeek	et	al.,	De	stad	op	de	berg:	een	geschiedenis	van	de	Leuvense	universiteit	sinds	1968	(Leuven:	Universitaire	Pers,	
2005),	167.		
143	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	66.	
144	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	28.	
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aan	 de	 universiteit.145	Bovendien	 is	 Luik	 de	 enige	 universiteit	 die	 een	 positief	 advies	 geeft	 op	 een	

wetsvoorstel	 uit	 1875	 dat	 vrouwen	 de	 toelating	 wil	 verlenen	 om	 bepaalde	 beroepen	 in	 de	

geneeskunde	 uit	 te	 oefenen.	 Op	 de	 vraag	 of	 het	 wenselijk	 is	 dat	 vrouwen	 bepaalde	 medische	

beroepen	zouden	uitoefenen,	reageert	de	Luikse	Academieraad	–	mede	onder	invloed	van	de	eerder	

genoemde	 ruimdenkende	 rector	 Trasenster	 –	 positief.	 De	 Luikse	 universiteit	 stelt	 dat	 geen	 enkel	

obstakel	vrouwen	in	de	weg	zou	moeten	staan	om	een	carrière	als	arts	te	ambiëren.	De	ULB	en	de	KU	

Leuven	 reageren	 negatief.	 De	 ULB	 vreest	 voor	 de	 zedenverwildering	 die	 zou	 optreden	 wanneer	

mannen	 en	 vrouwen	 zich	 in	 eenzelfde	 leslokaal	 bevinden.	 De	 Universiteit	 Gent	 reageert	

terughoudend	en	wil	eerst	buitenlandse	experimenten	afwachten.	Het	kan	dus	geen	toeval	zijn	dat	de	

Université	de	Liège	relatief	veel	vrouwelijke	inschrijvingen	heeft.146		

	

Vanaf	 de	 jaren	 50	 en	 60	 stijgt	 het	 aantal	 vrouwelijke	 studenten	 aan	 alle	 Belgische	 universiteiten	

significant.	De	oprichting	van	het	Nationaal	Studiefonds	in	1954	en	de	Omnivalentiewet	in	1964	die	

het	 humanioradiploma	 als	 toelatingsvoorwaarde	 afschaft,	 zorgt	 voor	 de	 democratisering	 van	 het	

hoger	 onderwijs:	 het	 studentenaantal	 rijst	 aan	 alle	 universiteiten	 de	 pan	 uit.147	Vandaag	 is	 in	 de	

meeste	Europese	universiteiten	een	genderevenwicht	onder	de	studentenpopulatie	bereikt.	In	2008	

is	gemiddeld	gezien	49%	van	de	afgestudeerden	aan	de	vijf	Vlaamse	universiteiten	–	UA,	KUL,	UGent,	

VUB	en	UHasselt	–	een	vrouw.148		

	

3.4.2 Vrouwen	in	het	professorenkorps	

Belangrijker	 voor	 deze	 masterscriptie	 is	 een	 vergelijking	 met	 andere	 universiteiten	 op	 vlak	 van	

vrouwen	 in	 het	 professorenkorps.	 Voor	 dit	 deel	 gebruik	 ik	 de	 gegevens	 uit	 het	 Tweede	 Gelijke	

Kansen	Rapport	van	de	KU	Leuven	uit	2003.	Dit	rapport	geeft	een	vergelijking	van	de	situatie	voor	

vrouwen	aan	de	verschillende	universiteiten	in	het	jaar	2003.	In	het	kader	van	deze	scriptie	was	het	

niet	mogelijk	om	uitgebreider	en	recenter	onderzoek	te	doen	naar	de	verschillen	tussen	de	Vlaamse	

universiteiten.	Hoewel	de	informatie	uit	het	Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport	dus	enigszins	gedateerd	

is,	geeft	het	toch	een	indicatie	van	de	genderkwestie	aan	universiteiten.		

Aan	 alle	 Vlaamse	 universiteiten	 is	 het	 glazen	 plafond	 nog	 steeds	 een	 harde	 realiteit.	 Het	

schaardiagram	manifesteert	zich	overal:	hoe	hoger	op	de	academische	ladder,	hoe	minder	vrouwen	

overblijven.	Wel	 zijn	 er	 een	 aantal	 verschillen	 vast	 te	 stellen.	 In	 de	 categorie	 van	 het	 assisterend	

academisch	personeel	(AAP)	scoren	de	UA,	de	KU	Leuven	en	de	HUB	voor	het	jaar	2003	het	best.	In	

de	UA	is	49,3%	van	het	AAP	een	vrouw,	in	de	KU	Leuven	en	de	HUB	bedraagt	het	aandeel	vrouwelijke	

																																																																				
145	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	28.	
146	Vandenbilcke,	Meisjesstudenten	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent,	31-3.	
147	Fien	Danniau	en	Kristof	Loockx,	“De	UGent	in	het	Belgisch	universitaire	landschap,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	14.03.16,	
www.ugentmemorie.be/artikel/ugent-in-het-belgisch-universitaire-landschap.	
148	Jan	Lensen,	ed.	Gids	voor	Gelijke	Kansen:	HR-instrumenten	voor	Gelijke	Kansen	aan	universiteiten	(Antwerpen:	Garant,	2009),	
19-20.		
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assistenten	48%.	De	UGent	scoort	gemiddeld	met	46,5%.	De	VUB	en	de	UHasselt	sluiten	het	rijtje	af	

met	elk	41%.149		

De	 KU	 Leuven	 en	 de	 UGent	 doen	 het	 voor	 het	 aantal	 vrouwen	 in	 het	 zelfstandig	 academisch	

personeel	 (ZAP)	 in	 2003	 het	 minst	 goed:	 met	 een	 aandeel	 van	 respectievelijk	 12,6%	 en	 14,6%	

vrouwelijke	professoren	zitten	deze	universiteiten	onder	het	gemiddelde.	De	HUB	(16,6%),	de	VUB	

(18,8%)	 en	 de	 UHasselt	 (26,7%)	 doen	 het	 een	 pak	 beter.	 Vooral	 de	 Universiteit	 Hasselt	 springt	

erboven	uit.	Opvallend	is	dat	de	VUB	en	de	UHasselt	het	slechtst	scoren	op	vlak	van	genderverdeling	

in	 het	 AAP.	 Bij	 het	 ZAP	 lijkt	 het	 tegendeel	 waar	 te	 zijn.	 De	 Universiteit	 Antwerpen	 zit	 met	 15%	

vrouwen	in	het	ZAP	in	de	middenmoot.150		

Vrouwelijke	 academici	 hebben	 onvoldoende	 toegang	 tot	 de	 wetenschappelijke	 infrastructuur	 en	

worden	te	weinig	aangemoedigd	door	de	universiteiten.151	Het	She	Figures	rapport	van	de	Europese	

Commissie	van	2015	komt	 tot	dezelfde	conclusie	en	stelt	de	 situatie	aan	de	kaak.	Vrouwen	blijven	

ondervertegenwoordigd	 in	 de	 hoogste	 functies	 en	 bestuursorganen	 van	 Europese	 universiteiten.	

Hoewel	 het	 aantal	 vrouwen	 op	 de	 hoogste	 treden	 van	 de	 academische	 ladder	 stijgt,	

vertegenwoordigen	 vrouwen	 nog	 steeds	 minder	 dan	 40%	 in	 bestuursorganen	 aan	 Europese	

universiteiten.	 Gemiddeld	 gezien	 bedraagt	 het	 aandeel	 vrouwelijke	 onderzoekers	 in	 Europa	

bovendien	nog	maar	33%.152	Dat	de	UGent	–	maar	ook	andere	Belgische	universiteiten	–	nog	een	hele	

weg	af	te	leggen	heeft	op	vlak	van	gendergelijkheid	onder	het	professorenkorps,	mag	duidelijk	zijn.	

Niettemin	 heeft	 de	 Gentse	 universiteit	 wel	 al	 werk	 gemaakt	 van	 heel	 wat	 beleidsinitiatieven	 en	

projecten	 rond	 gender	 zoals	 bijvoorbeeld	 het	 reeds	 aangehaalde	 project	 UGender	 en	 de	 recente	

genderquota	 voor	 bestuursraden	 en	 commissies.	 Deze	 verschillende	 maatregelen	 komen	 in	 het	

laatste	hoofdstuk	van	deze	masterscriptie	uitgebreid	aan	bod.		

	

	 	

																																																																				
149	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport.	KU	Leuven,”	30-2.		
150	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport.	KU	Leuven,”	30-2.		
151	Lensen,	Gids	voor	Gelijke	Kansen,	19.		
152	S.n.,	She	Figures	2015	Publication	(Brussel:	Europese	Commissie,	2015),	1-4.		
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4. Vrouwelijke	emeriti	van	de	UGent	

“Het	 zit	 in	 de	 maatschappij	 ingebakken.	 En	 als	 vrouw	 moet	 je	 sterk	 zijn	 om	 daar	 tegenin	 te	

kunnen	gaan.”153		

Deze	quote	van	een	vrouwelijke	emeritus	zegt	veel:	vrouwen	die	carrière	maken	zijn	nog	steeds	de	

uitzondering	 op	 de	 regel.	 Maar	 hoe	 zit	 de	 vork	 nu	 echt	 in	 de	 steel?	 Hoe	 vergaat	 het	 vrouwelijke	

professoren	 aan	 de	 UGent	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw?	 In	 dit	 hoofdstuk	 schets	 ik	 de	

ervaringen	 en	 getuigenissen	 van	 mijn	 respondenten.	 Hoe	 slaagden	 ze	 erin	 op	 te	 klimmen	 op	 de	

academische	ladder?	Welke	hindernissen	kwamen	ze	tegen	op	hun	pad?	Hoe	zag	hun	carrière	eruit?	

Om	 de	 leesbaarheid	 niet	 in	 het	 gedrang	 te	 brengen,	 is	 het	 hoofdstuk	 opgedeeld	 in	 verschillende	

thema’s.	 Het	 is	 uiteraard	 logisch	 dat	 bepaalde	 thema’s	 gedeeltelijk	 overlappen	 en	 met	 elkaar	 in	

verband	staan.	Onderstaande	tekst	moet	daarom	in	één	geheel	gelezen	worden.		

4.1 	Sociale	afkomst		

Zoals	 in	hoofdstuk	drie	werd	 ingegaan	op	de	sociale	afkomst	van	de	vrouwelijke	studenten	aan	de	

UGent,	is	ook	het	milieu	van	de	emeritae	een	belangrijk	gegeven	dat	steeds	terugkeert	doorheen	de	

interviews.	Opvallend	is	dat	er	verschillen	zijn	tussen	de	sociale	afkomst	van	mijn	respondenten	en	

de	vrouwelijke	studenten	die	geen	hoogleraar	werden.		

Voor	 het	 achterhalen	 van	 de	 sociale	 afkomst	 kijk	 ik	 opnieuw	 naar	 het	 beroep	 van	 beide	 ouders.	

Aangezien	bijna	alle	moeders	van	de	emeritae	huisvrouw	waren,	 is	vooral	het	beroep	van	de	vader	

doorslaggevend.	 Van	 de	 dertig	 respondenten	 zijn	 er	 twaalf	 afkomstig	 uit	 de	middenklasse.	 Vooral	

onderwijsfamilies	 zijn	 binnen	 deze	 groep	 talrijk	 aanwezig.	 De	 respondenten	 afkomstig	 uit	 de	

middenklasse	 omschrijven	 hun	 afkomst	 als	 een	 intellectueel	 milieu:	 de	 meesten	 werden	 sterk	

gestimuleerd	 om	 te	 studeren.	 Deze	 gezinnen	 beseften	 dat	 studeren	 belangrijk	 was	 om	 vooruit	 te	

komen,	ook	voor	vrouwen.	Een	vrouwelijke	professor	wiens	vader	leerkracht	middelbaar	onderwijs	

was,	omschrijft	haar	sociale	afkomst	als	volgt:	

“Wel	een	intellectueel	milieu,	maar	toch	middenklasse.	Ik	kom	niet	uit	een	hoog	intellectueel	

milieu	 als	 zodanig.	 Maar	 je	 moet	 dat	 ook	 afzetten	 tegen	 de	 tijd.	 Mijn	 vader	 is	 beginnen	

studeren	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog,	hij	was	de	eerste	van	zijn	dorp	die	naar	Gent	kwam	

om	te	studeren.	Dus	dat	was	toen	ook	al	een	intellectueel	milieu	hé,	gelet	op	de	intellectuele	

vorming	van	de	meesten.”154		

Deze	 respondenten	 benadrukken	 voortdurend	 de	 link	 tussen	 het	 middenklasse-milieu	 en	 de	

intellectuele	 vorming	 die	 ze	 van	 jongs	 af	 aan	 meekregen.	 Een	 andere	 professor	 antwoordt	 het	

volgende	op	de	vraag	naar	haar	sociale	afkomst:		
																																																																				
153	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.2016,	Gent.		
154	Interview	met	Godelieve	Laureys	door	Lore	Goovaerts,	07.03.2016,	Gent.		
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“Middenklasse	hé.	Mijn	vader	was	een	zeer	belezen	man.	Ik	ben	altijd	door	boeken	omringd	

geweest.	We	hadden	thuis	een	enorme	bibliotheek	en	dat	heeft	mij	altijd	gestimuleerd	in	mijn	

studies.”		

De	dominantie	van	de	middenklasse	op	de	hogere	intellectuele	milieus	bij	de	vrouwelijke	studenten	

(cf.	 supra)	 blijkt	 voor	mijn	 respondenten	 niet	 volledig	 te	 kloppen.	 Van	 de	 totale	 groep	 van	 dertig	

respondenten,	is	maar	liefst	de	helft	afkomstig	uit	de	hogere	inkomensklassen.	Hiermee	doel	ik	op	de	

vrouwen	 wiens	 vader	 een	 vrij	 beroep	 (arts,	 advocaat,	 apotheker,	 etc.)	 of	 een	 politieke	 functie	

uitoefende.	Ook	professorenfamilies	reken	 ik	 tot	deze	categorie.	 In	 tegenstelling	 tot	de	vrouwelijke	

studenten	 die	 geen	 academische	 carrière	 uitbouwden,	 was	 de	 hoge	 sociale	 afkomst	 beter	

vertegenwoordigd	 bij	 mijn	 respondenten.	 Vooral	 de	 vrije	 beroepen	 waren	 in	 deze	 groep	 talrijk	

aanwezig.	 Ook	 zijn	 er	 een	 aantal	 respondenten	wiens	 vader	 een	 hoge	 politieke	 functie	 uitoefende,	

zoals	 regeringscommissaris	 of	 luitenant-generaal	 bij	 de	 Rijkswacht.	 Een	 respondent	 beschrijft	 het	

hoge	milieu	waarin	zij	leefde,	treffend:	

“Als	 apotheker	 had	 mijn	 papa	 toch	 aanzien.	 Sociaal	 gezien	 leefden	 wij	 misschien	 wat	

geïsoleerd,	boven	de	gewone	stand	laat	ons	zeggen.	Met	mijn	klasgenoten	voelde	ik	mij	gelijk.	

Maar	 in	het	dorp	had	 je	de	dokter,	de	advocaat	en	de	apotheker,	 en	dat	was	 toch	 licht	een	

trapje	hoger.”155		

Ook	 in	deze	milieus	werden	de	 respondenten	gestimuleerd	om	 te	 studeren.	Het	was	een	evidentie	

om,	als	men	er	de	intellectuele	capaciteiten	voor	had,	naar	de	universiteit	te	gaan.	Niet	studeren	zou	

in	veel	van	deze	families	niet	goedgekeurd	worden,	zelfs	voor	vrouwen.	Een	respondent	wiens	vader	

burgerlijk	ingenieur	was	en	studeerde	tussen	1954	en	1959,	vertelt	het	volgende:		

“Ze	hebben	mij	volledig	vrijgelaten	in	mijn	keuze	aan	de	unief.	Ze	hadden	het	alleen	niet	goed	

gevonden,	moest	ik	niet	gaan	studeren.”156	

Dat	 is	 een	 opmerkelijke	 uitspraak:	 in	 deze	 periode	 was	 het	 immers	 niet	 vanzelfsprekend	 voor	

vrouwen	 om	 te	 mogen	 studeren.	 Deze	 vaststellingen	 lijken	 haaks	 te	 staan	 op	 voorgaande	

verklaringen	 voor	 de	 mindere	 aanwezigheid	 van	 vrouwen	 uit	 burgermilieus	 onder	 de	

studentenbevolking.	In	de	hogere	inkomensklassen	waren	jonge	vrouwen	vaak	voorbestemd	om	hun	

traditionele	 rol	 als	 moeder	 en	 huisvrouw	 te	 vervullen.	 De	 financiële	 zekerheid	 die	 deze	 gezinnen	

hadden,	maakte	 een	 opleiding	 aan	 de	 universiteit	 overbodig.157	Van	 der	Meersch	 heeft	 het	 in	 haar	

boek	echter	over	de	periode	tot	1945.	De	geïnterviewde	respondenten	studeerden	ten	vroegste	vanaf	

het	begin	van	de	jaren	50.	Er	lijkt	dus	een	mentaliteitswijziging	op	te	treden	in	de	burgerij	vanaf	het	

midden	van	de	20e	eeuw.	Een	vrouwelijke	hoogleraar,	wiens	beide	ouders	advocaat	waren,	getuigt	

over	die	mentaliteit:		
																																																																				
155	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.2016,	Gent.		
156	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
157	Van	der	Meersch,	De	eerste	generatie	meisjesstudenten,	81.	
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“De	mentaliteit	was,	als	je	het	aankunt,	dan	heb	je	geen	keuze.	Je	bent	het	aan	jezelf,	maar	ook	

aan	anderen	verplicht	om	verder	te	studeren.	Om	het	meeste	uit	jezelf	te	halen.”158	

Slechts	 drie	 van	 de	 dertig	 emeritae	 zijn	 afkomstig	 uit	 de	 lagere	 inkomensklasse	 of	 een	

arbeidersmilieu.	Zoals	gezegd	werd	het	vanaf	de	jaren	60	een	normalere	zaak	om	aan	de	universiteit	

te	 studeren,	 ook	 vanuit	 deze	 milieus.	 Dat	 in	 de	 groep	 respondenten	 ‘maar’	 drie	 vrouwen	 uit	

arbeidersmilieus	kwamen,	kan	wijzen	op	een	geleidelijke	evolutie.	De	financiële	 lasten	die	kwamen	

kijken	 bij	 hogere	 studies,	 speelden	 zeker	 een	 rol.	 Hoewel	 er	 al	 vrij	 veel	 studiebeurzen	 uitgereikt	

werden,	was	het	voor	deze	studentes	niet	altijd	even	gemakkelijk	om	rond	te	komen:	

“Ik	moest	het	met	zo	weinig	mogelijk	geld	doen.	De	home	was	2000	franc	per	maand.	Voor	de	

rest	kreeg	ik	500	franc	per	week.	En	de	bus	naar	Gent	aan	het	begin	en	het	eind	van	de	week	

was	al	100	franc.”159	

Iemand	anders	werkte	vanaf	haar	14	jaar	elke	zomer	gedurende	twee	maanden	als	jobstudent	zodat	

haar	ouders	niet	te	veel	extra	moesten	betalen	voor	haar	studies.	Maar	ook	in	deze	gezinnen	heerste	

vaak	 een	 relatief	 intellectuele	 mentaliteit.	 Zo	 beschrijft	 een	 vrouwelijke	 emeritus	 haar	 milieu	 als	

‘geschoolde	arbeidersklasse’.	Al	van	jongs	af	aan	was	ze	omringd	door	boeken:	haar	vader	kocht	als	

enige	 in	 de	 wijk	 boeken.	 Is	 het	 toeval	 dat	 net	 uit	 deze	 ‘intellectuele	 arbeidersklasse’	 vrouwelijke	

hoogleraren	gerekruteerd	werden?	Hoewel	deze	vraag	nooit	met	zekerheid	kan	beantwoord	worden,	

is	het	een	merkwaardige	vaststelling.	Anderzijds	vonden	de	ouders	van	dezelfde	persoon	de	richting	

Latijn	in	het	middelbaar	wel	te	hoog	gegrepen.	Haar	ouders	dachten	zelfs	aan	technische:	als	dochter	

van	 geschoolde	 arbeiders	 zou	 dat	 geen	 vreemde	 keuze	 zijn.	 Ze	 studeerde	 uiteindelijk	

Wetenschappelijke	B.	Maar	het	feit	dat	ze	geen	Latijn	kende,	bleef	altijd	een	kleine	frustratie.	

4.1.1 Gefrustreerde	moeders		

De	 meeste	 moeders	 van	 mijn	 respondenten	 waren	 huisvrouw.	 Toch	 valt	 op	 dat	 enkelen	 wel	 een	

opleiding	genoten	hadden.	Van	de	dertig	geïnterviewde	vrouwelijke	emeriti,	hebben	21	een	moeder	

die	 huisvrouw	 was.	 In	 deze	 groep	 hadden	 vier	 vrouwen	 een	 volwaardige	 opleiding	 genoten.	 De	

moeder	van	een	respondent	was	één	van	de	eerste	vrouwelijke	doctors	in	de	scheikunde:	

“Mijn	moeder	 is	bij	de	eerste	vrouwelijke	doctors	 in	scheikunde	geweest.	Maar	ze	heeft	dat	

beroep	 nooit	 mogen	 uitoefenen,	 door	 haar	 echtgenoot	 die	 vond	 dat	 de	 vrouw	 van	 een	

apotheker	 niet	mocht	werken.	 (…)	 Ze	 heeft	 daar	 heel	 veel	 verdriet	 van	 gehad.	 Zij	was	 een	

geschoolde	intellectuele	vrouw.	Ze	heeft	daar	echt	van	afgezien.”160	

																																																																				
158	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.		
159	Interview	met	Nicole	Baeck	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	De	Pinte.		
160	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
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Dit	lot	was	ook	weggelegd	voor	de	drie	andere	geschoolde	moeders.	Vanaf	het	ogenblik	dat	ze	in	het	

huwelijksbootje	stapten,	was	hun	hoop	op	een	carrière	verkeken:	als	echtgenote	en	moeder	mochten	

zij	 niet	 buitenshuis	 werken.	Werkende	 vrouwen	 waren	 een	 rariteit.	 Vrouwen	 die	 wilden	 werken,	

waren	 ‘zotte’	 revolutionairen	 die	 het	 onmogelijke	 bevochten. 161 	Arbeid	 voor	 vrouwen	 was	

onnatuurlijk	 en	 legde	 bovendien	 een	 hypotheek	 op	 het	 nageslacht.	 Een	 zekere	 dokter	 Kuborn	

definieerde	in	een	rapport	van	de	Koninklijke	Academie	voor	Geneeskunde	uit	1868	de	vrouw	vanuit	

haar	‘drie	essentiële	functies:	menstruatie,	voortplanting	en	afscheiding	van	melk’.162	Het	ideaalbeeld	

van	de	zorgzame	moeder	en	perfecte	echtgenote	werd	na	WOI	nog	steeds	sterk	gecultiveerd.163	Veel	

respondenten	 getuigen	 dat	 hun	moeder	 enorm	 verstandig	 was,	 maar	 nooit	 mocht	 studeren	 en/of	

werken.	Dat	dit	bij	deze	vrouwen	voor	de	nodige	frustratie	zorgde,	lijdt	geen	twijfel.	Zij	waren	vaak	

jaloers	op	hun	dochters	die	wel	de	kans	kregen	om	te	studeren.	Volgende	getuigenis	illustreert	deze	

jaloezie:		

“Mijn	moeder	 is	 een	 zeer	 intelligente	 vrouw,	 bijna	 buitengewoon	 intelligent.	 Ze	was	 zwaar	

gefrustreerd	dat	ze	nooit	heeft	kunnen	studeren.	Dat	heeft	ze	heel	haar	leven	meegedragen.	

Haar	 kinderen	 hebben	 allemaal	 gestudeerd	 en	 ze	 zijn	 haar	 intellectueel	 boven	 het	 hoofd	

gegroeid.	Zij	was	echt	jaloers,	vooral	op	haar	dochters.”		

	

Slechts	negen	respondenten	hebben	een	moeder	die	een	job	uitoefende.	Drie	onder	hen	hadden	voor	

deze	job	een	opleiding	genoten.	De	overigen	werkten	als	naaister	en	breister	in	een	bedrijf	of	hadden	

samen	 met	 hun	 echtgenoot	 een	 winkel.	 Een	 speciaal	 geval	 is	 de	 moeder	 van	 professor	 Yvette	

Merchiers.	 Haar	 moeder,	 Paule	 Hallet,	 behoorde	 samen	 met	 Madeleine	 Schauvliege	 en	 Yvonne	

Deseure	 tot	de	 eerste	 vrouwelijke	 advocaten	aan	de	balie	 van	Gent.164	Haar	vader	 –	de	 grootvader	

van	 professor	Merchiers	 –	was	 één	 van	 de	 grote	 Gentse	 advocaten	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 19e	

eeuw.	 De	 advocatenstiel	 zit	 duidelijk	 in	 de	 genen:	 dat	 werd	 nog	 maar	 eens	 duidelijk	 wanneer	

Merchiers	 in	 de	 voetsporen	 van	 haar	 beide	 ouders	 en	 haar	 grootvader	 trad	 en	 voor	 de	 studies	

Rechten	koos.	Haar	moeder	was	 één	van	de	 voorvechters	 van	de	 erkenning	 van	vrouwen	met	 een	

diploma	en	van	de	uitoefening	van	hun	beroep.	Als	geëmancipeerde	feministe	was	ze	ook	lid	van	een	

vereniging	voor	universitair	geschoolde	vrouwen.165		

	 	

																																																																				
161	Henk	de	Smaele,	“Het	Belgische	politieke	discours	en	de	‘eigenheid’	van	de	vrouw	aan	het	einde	van	de	negentiende	eeuw,”	
Tijdschrift	voor	Genderstudies	1,	nr.	4	(2011),	27.		
162	de	Smaele,	“Het	Belgische	politieke	discours	en	de	‘eigenheid’	van	de	vrouw,”	29.		
163	Maria	De	Waele,	“De	eeuw	van	de	vrouwen?	Werk	en	leven	van	vrouwen	in	de	20e	eeuw,”	Tijdschrift	voor	Industriële	cultuur	16	
(1998):	11.		
164	Maud	Bonte	et	al.,	De	Coupure	in	Gent:	scheiding	en	verbinding	(Gent:	Academia	Press,	2009),	189.		
165	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.		



	 59	

4.1.2 Hoogleraar:	een	familieberoep?		

De	vraag	kan	gesteld	worden	of	het	hoogleraarschap	in	de	‘genen’	van	mijn	respondenten	zat.	Traden	

vrouwelijke	 academici	 in	 de	 voetsporen	 van	 hun	 vader	 als	 professor?	 Of	 waren	 zij	 de	 eerste	

hoogleraar	in	de	familie?	Slechts	één	van	de	30	respondenten	heeft	een	vader	die	professor	was.	Op	

basis	 hiervan	 besluiten	 dat	 het	 hoogleraarschap	 geen	 familieberoep	 was,	 zou	 een	 overhaaste	

conclusie	zijn.	Bovendien	is	bij	mannen	mogelijks	een	ander	patroon	waar	te	nemen.	Een	beroep	van	

vader	op	zoon	doorgeven	was	immers	een	andere	zaak	dan	van	vader	op	dochter.	Voor	de	periode	

1817-1940	 traden	 14	 van	 de	 315	 (mannelijke)	 professoren	 in	 de	 voetsporen	 van	 hun	 vader.	 Dit	

aantal	is	significant	gezien	het	lage	aantal	professoren	in	de	beginperiode	van	de	UGent.166	Vandaag	

lijkt	 een	 omgekeerde	 beweging	 aan	 de	 gang:	 maar	 liefst	 tien	 geïnterviewde	 vrouwelijke	 emeriti	

hebben	één	of	meerdere	kinderen	die	actief	zijn	als	doctorandus,	postdoc,	docent	of	hoogleraar	aan	

een	universiteit.		

Deze	 verschillen	 kunnen	 uiteraard	 ook	 verklaard	 worden	 vanuit	 de	 stijging	 van	 het	 aantal	

professoren	 aan	 het	 einde	 van	 de	 20e	 eeuw.	 De	 regionalisering	 van	 het	 hoger	 onderwijs	 –	 de	

Rijksuniversiteit	 Gent	 heet	 vanaf	 1991	 de	 Universiteit	 Gent	 –	 en	 de	 daarmee	 gepaard	 gaande	

bestuurlijke	 hervormingen	 zorgden	 vanaf	 de	 jaren	 90	 voor	 een	 verdubbeling	 van	 het	 aantal	

professoren.	 De	 zogenaamde	 verzapping	 zorgde	 ervoor	 dat	 iedereen	 vanaf	 het	 statuut	 van	 docent	

Zelfstandig	Academisch	Personeel	 (ZAP)	werd.	Het	 aantal	professoren	 steeg	van	362	 in	1990	naar	

770	 in	 2000.	Deze	 tendens	 zet	 zich	 tot	 vandaag	 voort:	 anno	2015	 telt	 het	 professorenkorps	1.266	

leden.167	Dat	 mijn	 respondenten	 dus	 meer	 kinderen	 hebben	 die	 professor	 zijn	 dan	 de	 vorige	

generatie,	is	niet	meer	dan	logisch.	Is	het	hoogleraarschap	dan	een	familieberoep?	Om	deze	vraag	te	

beantwoorden,	 is	 diepgaander	 onderzoek	 nodig.	 Dertig	 getuigenissen	 zijn	 niet	 voldoende	 om	 zo’n	

besluit	 te	 trekken.	 Een	 aantal	 getuigenissen	 toont	 evenwel	 de	 afkeer	 van	 bepaalde	 kinderen	 van	

vrouwelijke	 hoogleraren	 voor	 het	 beroep.	 Op	 de	 vraag	 naar	 de	 balans	 tussen	 werk	 en	 privé,	

antwoordt	een	geïnterviewde	het	volgende:		

	 	 “Overhellend	naar	te	veel	werken.	Onze	kinderen	zeggen	dat	wij	‘crazy’	zijn.”168		

Ook	de	kinderen	van	een	andere	vrouw	denken	er	zo	over.	Deze	professor	werkte	elke	avond	tot	23u	

à	23u30.	 Soms	ging	 ze	mee	 slapen	maar	 stond	 ze	daarna	 terug	op	omdat	 ze	 een	deadline	 van	 een	

artikel	moest	halen.	Haar	kinderen	zijn	daarom	altijd	vastbesloten	geweest	en	wilden	nooit	professor	

worden.169		

																																																																				
166	Fien	Danniau	en	Kristof	Loockx,	“Sociologie	van	de	professoren	1817-1940,”	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	14.03.16,	
www.ugentmemorie.be/artikel/sociale-afkomst-professoren-ugent-1817-1940.	
167	Fien	Danniau	en	Kristof	Loockx,	"Professoren	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	14.03.16,	
www.ugentmemorie.be/artikel/professoren-ugent-in-cijfers.	
168	Interview	met	Godelieve	Laureys	door	Lore	Goovaerts,	07.03.16,	Gent.		
169	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.		
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Tot	 slot	 dient	 nog	 vermeld	 dat	 tien	 respondenten	 een	 echtgenoot	 hebben	 die	 ook	 professor	 was.	

Hoewel	deze	vaststelling	niets	zegt	over	de	sociale	afkomst	van	vrouwelijke	hoogleraren,	is	het	een	

vermeldenswaardige	 conclusie.	 ‘Soort	 zoekt	 soort’?	 Dat	 zou	 nogal	 kort	 door	 de	 bocht	 zijn,	 maar	

enkele	respondenten	geven	wel	aan	dat	een	echtgenoot	met	eenzelfde	beroep	een	aantal	voordelen	

inhield.	 Hun	 echtgenoten	 begrepen	 (meestal)	 wat	 het	 hoogleraarschap	 met	 zich	 meebracht:	 ze	

begrepen	 dat	 hun	 vrouw	 naar	 het	 buitenland	 moest	 voor	 congressen	 en	 naast	 haar	 werk	 op	 de	

universiteit	thuis	moest	doorwerken	aan	artikels	en	publicaties.		

Er	 is	 dus	 een	 zekere	 lijn	 te	 trekken	 in	 de	 sociale	 afkomst	 van	 mijn	 respondenten.	 Zij	 waren	

hoofdzakelijk	afkomstig	uit	de	middenklasse	en	de	hogere	 inkomensklassen.	Het	 intellectuele	blijkt	

een	rode	draad	te	zijn	doorheen	de	milieus	van	deze	vrouwen.	Dat	is	meer	dan	toeval:	zelfs	de	enkele	

respondenten	 uit	 arbeidersgezinnen	werden	 aangemoedigd	 om	 te	 gaan	 studeren.	 Die	 intellectuele	

achtergrond	komt	ook	naar	voor	als	de	vorming	van	de	moeders	van	mijn	respondenten	in	rekening	

wordt	gebracht.		

4.2 	Carrièreverloop		

Om	zicht	te	krijgen	op	de	genderproblematiek	aan	de	Universiteit	Gent	tijdens	de	tweede	helft	van	de	

20e	 eeuw,	 analyseer	 ik	 het	 carrièreverloop	 van	 de	 vrouwelijke	 emeriti.	 Vertoont	 hun	 carrière	 een	

‘normaal’	verloop?	Ook	de	evolutie	van	de	bevorderingsprocedures	van	de	UGent	komt	hier	aan	bod.	

Alvorens	 in	 te	 gaan	 op	 het	 carrièreverloop	 van	 mijn	 respondenten,	 neem	 ik	 de	 verdeling	 van	 de	

vrouwelijke	emeriti	over	de	verschillende	faculteiten	onder	de	 loep.	Onderstaande	grafiek	toont	de	

spreiding	van	alle	vrouwelijke	emeriti	van	de	UGent	over	de	verschillende	faculteiten.		

Figuur	5:	Aantal	vrouwelijke	emeriti	per	faculteit	aan	de	UGent,	1817-2015	
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Zowel	 de	 overleden	 emeritae	 als	 de	 levenden	 zijn	 in	 deze	 grafiek	 opgenomen.	 De	 horizontale	

segregatie	 is	 ook	 bij	 de	 emeritae	 duidelijk	 aanwezig.	 De	 vrouwelijke	 professoren	 op	 rust	 zijn	

oververtegenwoordigd	in	de	faculteiten	Geneeskunde	en	Letteren	en	Wijsbegeerte.	Ook	de	faculteit	

Psychologie	en	Pedagogische	Wetenschappen	telt	relatief	veel	vrouwelijke	emeriti.	De	emeritae	zijn	

ondervertegenwoordigd	 in	 de	 faculteiten	 Diergeneeskunde,	 Economie	 en	 Bedrijfskunde,	

Ingenieurswetenschappen	 en	 Farmaceutische	 Wetenschappen.	 De	 faculteit	 Bio-

ingenieurswetenschappen	 ontbreekt	 zelfs	 volledig.	 Vooral	 het	 lage	 aandeel	 vrouwen	 in	

Diergeneeskunde	en	Farmaceutische	Wetenschappen	is	verbazingwekkend.	Hoewel	beide	faculteiten	

met	een	aandeel	vrouwen	van	ongeveer	70%	één	van	de	meest	vrouwelijke	faculteiten	zijn,	geldt	dit	

enkel	 voor	 de	 studentenpopulatie.	 De	 faculteit	 Farmaceutische	 Wetenschappen	 telt	 slechts	 twee	

emeritae.	Ook	vandaag	 is	de	 situatie	niet	verbeterd:	 anno	2015	zijn	 slechts	 twee	van	de	negentien	

voltijds	professoren	in	deze	faculteit	een	vrouw.170	Een	respondent	getuigt	over	het	mannenbastion	

dat	de	faculteit	Farmaceutische	Wetenschappen	nog	steeds	is:		

“Ik	was	tot	voor	kort	de	enige	vrouw	in	een	mannenbastion	en	deze	toonden	mij	maar	al	te	

graag	 dat	 zij	 de	 baas	 waren.	 Dat	 was	 heel	 lastig	 om	 dragen	 en	 heeft	 mij	 eigenlijk	 sterk	

geïsoleerd	in	de	faculteit.”171	

Ondanks	het	lage	aandeel	mannelijke	studenten	in	de	Farmacie,	worden	mannelijke	professoren	nog	

steeds	opgevolgd	door	mannen.	Het	glazen	plafond	blijkt	in	deze	faculteit	wel	heel	ondoordringbaar	

te	zijn.	Eenzelfde	beeld	kan	geschetst	worden	van	de	 faculteit	Diergeneeskunde.	Ook	deze	 faculteit	

telt	maar	 twee	emeritae.	 In	het	professorenkorps	vandaag	zijn	vrouwelijke	professoren	nog	steeds	

een	rariteit,	hoewel	76%	van	de	studenten	een	vrouw	is.172	Bovendien	hebben	de	twee	emeritae	van	

de	 faculteit	 Diergeneeskunde	 eigenlijk	 een	 andere	 achtergrond	 en	 zijn	 ze	 geen	 dierenarts	 van	

opleiding.	De	ene	heeft	 farmacie	gestudeerd	en	de	andere	 is	scheikundige.	Beiden	gaven	 les	 in	hun	

vak	 aan	 de	 studenten	 diergeneeskunde.	 Ook	 dat	 is	 gezien	 de	 hoge	 feminisatiegraad	 van	 de	

studentenpopulatie	 van	 deze	 faculteit	 merkwaardig.	 Naar	 de	 oorzaken	 van	 de	

ondervertegenwoordiging	 van	 vrouwelijke	 professoren	 in	 deze	 vrouwelijke	 faculteiten,	 blijft	 het	

gissen.		

Tot	slot	valt	ook	het	relatief	hoge	aandeel	vrouwelijke	emeriti	in	de	faculteit	Wetenschappen	op.	De	

faculteit	 telt	 immers	geen	overvloed	aan	vrouwelijke	 studenten:	vandaag	 is	40%	van	de	 studenten	

een	vrouw.173	Dat	is	zeker	niet	altijd	het	geval	geweest.	De	faculteit	Wetenschappen	was	tijdens	het	

grootste	deel	 van	de	20e	 eeuw	weinig	populair	 onder	vrouwelijke	 studenten.	Het	duurde	 tot	1985	

																																																																				
170	Goovaerts,	“Faculteit	Farmaceutische	Wetenschappen	in	cijfers,"	UGentMemorie.		
171	Schriftelijk	interview	met	Linda	Thienpont	door	Lore	Goovaerts.		
172	Fien	Danniau,	"Faculteit	Diergeneeskunde	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
06.03.16,	www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-diergeneeskunde-in-cijfers.	
173	Danniau	en	Van	der	Meersch,	“Dossier	vrouwelijke	studenten	aan	de	UGent:	5.	Studiekeuze,”	UGentMemorie.	
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vooraleer	 het	 percentage	 van	 40%	 vrouwen	 behaald	 werd.174	De	 spreiding	 over	 de	 vakgebieden	

binnen	de	faculteit	Wetenschappen	is	in	dit	verband	veelzeggend.	Zes	van	de	tien	vrouwelijke	emeriti	

in	 de	 Wetenschappen	 waren	 werkzaam	 in	 de	 biologie.	 De	 overige	 vier	 kozen	 voor	 fysica	 en	

sterrenkunde.	 Beide	 richtingen	 blijken	 populair	 te	 zijn	 bij	 vrouwen.	 Van	 de	 verschillende	

specialisaties	 in	 de	 faculteit	 Wetenschappen,	 zijn	 deze	 twee	 de	 enige	 richtingen	 die	 vrouwelijke	

professoren	in	hun	rangen	telden.		

4.2.1 Van	docent	tot	gewoon	hoogleraar		

De	meeste	vrouwelijke	professoren	legden	een	normale	weg	af	doorheen	hun	carrière.	Direct	of	kort	

na	hun	studies	gingen	ze	in	dienst	als	assistent	bij	een	bepaalde	professor.	Meestal	werden	ze	door	

dat	diensthoofd	gevraagd:	de	professor	besliste	welke	personen	kans	maakten	op	een	assistentschap.	

De	 proffen	 waren	 zeer	 onafhankelijk	 en	 hadden	 hun	 eigen	 ‘dienst’.	 Als	 de	 prof	 iemand	 wilde	 als	

assistent,	dan	was	het	zo.	Deze	situatie	staat	haaks	op	de	hedendaagse	procedures.	Vandaag	moeten	

assistent-posten	open	verklaard	worden,	waarop	 iedereen	kan	kandideren.	Nadien	wordt	de	beste	

kandidaat	gekozen	op	basis	van	een	aantal	criteria.175		

De	assistenten	stonden	vooral	in	voor	dienstverlenende	en	onderwijsondersteunende	taken:	practica	

en	oefeningen	 geven,	 examens	 afnemen	en	 inspringen	om	bepaalde	 lessen	 te	 geven.	Op	het	 eerste	

zicht	zou	men	denken	dat	het	werk	van	een	assistent	vandaag	niet	veel	verschilt	met	het	werk	van	

hun	voorgangers.	Toch	was	de	relatie	prof-assistent	 in	de	periode	dat	mijn	respondenten	assistent	

waren,	totaal	anders	dan	vandaag:		

	 “De	proffen	beschouwden	de	assistenten	als	een	soort	slaaf	hé.”176	

Zo	deden	geruchten	de	ronde	over	professor	Marthe	Versichelen-Terryn	–	zelf	een	vrouw!	–	wiens	

assistenten	met	een	asbak	klaar	moesten	zitten	om	haar	sigaret	uit	te	doven.177	Het	diensthoofd	had	

veel	 te	 zeggen:	 hij	 of	 zij	moest	 voor	 alles	 toestemming	 verlenen.	 Sommigen	 lieten	 hun	 assistenten	

zeer	vrij	en	gaven	hen	veel	verantwoordelijkheid.	Anderen	waren	zeer	streng	en	controlerend.	Ook	

de	rol	van	de	promotor,	die	meestal	hun	diensthoofd	was,	is	enorm	veranderd.	Van	een	band	tussen	

promotor	 en	 doctorandus	 was	 geen	 sprake:	 de	 enige	 taak	 van	 de	 promotor	 bestond	 uit	 het	

goedkeuren	 van	 het	 onderwerp	 en	 het	 plaatsen	 van	 zijn	 (van	 vrouwelijke	 promotoren	 was	

nauwelijks	sprake)	naam	op	het	doctoraat.	Vrouwelijke,	maar	ook	mannelijke	onderzoekers	waren	

op	zichzelf	aangewezen	wat	betreft	het	doctoraat:	ze	moesten	hun	plan	trekken	en	alles	zelf	doen.		

																																																																				
174	Fien	Danniau,	"Faculteit	Wetenschappen	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	
06.03.16,	www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-wetenschappen-in-cijfers.	
175	Interview	met	Thérèse	de	Hemptinne	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
176	Interview	met	Cathy	Van	Acker	door	Lore	Goovaerts,	23.02.16,	Lovendegem.		
177	Interview	met	Cathy	Van	Acker	door	Lore	Goovaerts,	23.02.16,	Lovendegem.	
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“Je	moest	alles	zelf	doen,	maar	dat	was	logisch	toen.	Mijn	promotor	heeft	nooit	een	hoofdstuk	

van	mijn	doctoraat	gelezen.”178	

Na	het	behalen	van	hun	doctoraat	werden	de	meesten	eerstaanwezend	assistent,	een	functie	die	nu	

niet	meer	 bestaat.	 Vanaf	 dat	moment	was	men	 vastbenoemd	 en	 had	men	meer	 zekerheid.	 Na	 een	

aantal	 jaren	 anciënniteit	 werd	 de	 eerstaanwezend	 assistent	 doorgaans	 bevorderd	 tot	 werkleider.	

Daarna	 klom	 iedereen	 verder	 op	 de	 academische	 ladder	 tot	 docent.	 De	 meesten	 werden	 na	 de	

bestuurlijke	hervormingen	van	1991	ook	hoofddocent.	Afhankelijk	van	de	generatie	verliepen	deze	

bevorderingen	automatisch	of	niet.	Respondenten	geboren	in	de	jaren	30	en	begin	de	jaren	40	–	en	

dus	 studeerden	 tussen	 1950	 en	 1965	 –	 konden	 doorgaans	 rekenen	 op	 vlotte	 bevorderingen.	Mits	

voldoende	 wetenschappelijk	 werk	 en	 onderwijsinzet,	 was	 een	 bevordering	 tot	 de	 volgende	

academische	graad	een	uitgemaakte	zaak.	Omdat	er	in	die	periode	minder	assistenten,	docenten	en	

hoogleraren	waren,	was	de	concurrentie	ook	minder	groot.		

De	 bestuurlijke	 hervormingen	 van	 1991	 zorgden	 voor	 een	 ommekeer.	 Alle	 respondenten	 werden	

vanaf	 dan	 ‘verzapt’	 ofwel	 lid	 van	 het	 Zelfstandig	 Academisch	 Personeel.	 Ze	 geven	 aan	 dat	

bevorderingen	vanaf	dat	moment	veel	minder	vlot	verliepen.	Om	bevorderd	te	worden,	moest	men	

enerzijds	een	bepaalde	anciënniteit	hebben	en	anderzijds	voldoen	aan	criteria	die	strenger	worden	

naargelang	 het	 niveau.	 In	 het	 ZAP-reglement	 van	 de	 Universiteit	 Gent	 staan	 een	 aantal	 van	 deze	

criteria	 opgelijst.	 Om	 kans	 te	 maken	 op	 een	 bevordering	 tot	 hoofddocent	 moeten	 de	 kandidaten	

onder	 andere	 “actief	 zijn	 op	 hoog	 wetenschappelijk	 niveau	 hetgeen	 moet	 blijken	 uit	 belangrijke	

publicaties	 in	 boekvorm	 of	 in	 wetenschappelijke	 tijdschriften.”179	Daarnaast	 moet	 men	 actief	

deelnemen	 aan	 nationale	 en	 internationale	 conferenties	 en	 voldoen	 aan	 een	 hele	 hoop	 andere	

voorwaarden.	Kandidaten	voor	het	hoogleraarschap	moeten	op	‘hoogstaand	niveau’	actief	zijn	in	het	

wetenschappelijk	onderzoek	en	moeten	een	ruime	ervaring	hebben	in	het	leiden	van	onderzoek.	Ze	

moeten	 ook	 een	behoorlijke	 onderwijservaring	 kunnen	 aantonen.	De	 criteria	 zijn	 nog	 strenger	wil	

men	 het	 niveau	 van	 gewoon	 hoogleraar	 bereiken.	 Naast	 het	 voldoen	 aan	 de	 anciënniteitseisen	

moeten	kandidaten	volgens	het	ZAP-reglement	‘het	hoogste	academische	niveau’	bereikt	hebben.	Dat	

houdt	 in	 dat	 de	 kandidaat	 onder	 andere	 uitgesproken	 kwaliteiten	moet	 hebben	 in	 het	 leiden	 van	

onderzoek,	zoals	het	promotorschap	van	extern	gefinancierde	onderzoeksprojecten	en	het	leiden	van	

doctoraatsproefschriften.	 Het	 is	 aanbevolen	 dat	 men	 reeds	 meerdere	 malen	 als	 spreker	 heeft	

opgetreden	 op	 belangrijke	 internationale	 wetenschappelijke	 conferenties.180	Van	 het	 totale	 aantal	

van	81	vrouwelijke	emeriti,	bereikten	24	onder	hen	het	niveau	van	gewoon	hoogleraar,	14	vrouwen	

slaagden	erin	om	hoogleraar	te	worden.		

																																																																				
178	Interview	met	Hilde	Symoens	door	Lore	Goovaerts,	24.02.16,	Gent.	
179	S.n.,	“Zelfstandig	Academisch	Personeel.	Benoeming,	aanstelling,	bevordering	en	evaluatie.	Reglement	van	de	Universiteit	Gent	
betreffende	de	benoeming	of	aanstelling,	de	bevordering,	de	evaluatie	en	het	beroep	van	de	leden	van	het	Zelfstandig	Academisch	
Personeel,”	(Gent:	Universiteit	Gent	Raad	van	Bestuur,	2003),	4.		
180	S.n.,	“ZAP-Reglement,”	5.		
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Figuur	6:	Aantal	vrouwelijke	emeriti	per	academisch	niveau		

	

	

Zoals	de	grafiek	duidelijk	maakt,	 slaagt	30%	erin	om	het	hoogste	academische	niveau	van	gewoon	

hoogleraar	 te	bereiken.	Voor	de	 jaren	1991	bestond	het	niveau	van	hoofddocent	niet.	Dat	kan	een	

verklaring	 zijn	 voor	 het	 relatief	 ‘hoge’	 aandeel	 gewoon	 hoogleraren	 in	 vergelijking	met	 de	 andere	

niveaus.	Aangezien	er	minder	tussenstappen	waren	en	de	concurrentie	minder	groot	was,	werd	men	

sneller	benoemd	tot	gewoon	hoogleraar	dan	vandaag	het	geval	is.	Toch	kan	het	aandeel	vrouwelijke	

gewoon	hoogleraren	ook	 laag	genoemd	worden.	Vermits	het	gaat	om	vrouwelijke	professoren	met	

pensioen,	kan	verwacht	worden	dat	een	groter	aandeel	het	hoogste	niveau	zou	bereiken.	Dat	dit	niet	

het	 geval	 is,	 is	 veelzeggend.	Het	hoge	aandeel	 respondenten	dat	 ‘slechts’	 het	niveau	van	docent	 en	

hoofddocent	 bereikte,	 is	 in	 dit	 verband	 treffend.	 Meer	 dan	 de	 helft	 van	 alle	 vrouwelijke	 emeriti	

(53%)	 geraakte	 niet	 tot	 het	 tweede	 deelkader	 in	 het	 ZAP	 –	 hoogleraar	 of	 gewoon	 hoogleraar.181	

Vrouwen	werden	(en	worden)	in	vergelijking	met	hun	mannelijke	collega’s	minder	vaak	bevorderd	

tot	hoogleraar	en	gewoon	hoogleraar.	Het	 schaardiagram	 illustreert	deze	problematiek	 (cf.	 supra).	

Mannen	stromen	verhoudingsgewijs	vlotter	door	naar	de	hoogste	academische	niveaus.	Een	aantal	

respondenten	 geeft	 niet	 ten	 onrechte	 aan	 het	 gevoel	 te	 hebben	 dat	 meer	 mannen	 dan	 vrouwen	

bevorderd	 werden	 tot	 (gewoon)	 hoogleraar.	 Zo	 is	 een	 bepaalde	 professor	 nooit	 hoogleraar	

geworden.	 Een	 mannelijke	 collega	 die	 in	 dezelfde	 situatie	 zat	 als	 zij,	 werd	 wel	 bevorderd	 tot	

hoogleraar.182		

Deze	professoren	wijzen	oorzaken	aan	voor	hun	moeilijkheden	op	vlak	van	bevorderingen.	Vooral	de	

zware	 criteria	 waaraan	 men	 moest	 voldoen	 om	 (gewoon)	 hoogleraar	 te	 worden,	 worden	 vaak	

aangehaald.	Dat	 is	zoals	gezegd	hoofdzakelijk	vanaf	de	verzapping	 in	1991	het	geval.	Verschillende	

																																																																				
181	S.n.,	“ZAP-Reglement,”	3.		
182	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.		
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respondenten	getuigen	dat	ze	het	niet	meer	zagen	zitten	om	aan	zo’n	hoge	eisen	te	voldoen	en	zo’n	

moeilijke	dossiers	in	te	dienen:		

“Je	moet	elke	keer	uw	dossier	 indienen,	redenen	geven	waarom	enzo	en	op	den	duur	dacht	

ik:	foert!”183	

Ook	een	andere	professor	getuigt	over	deze	verhoogde	concurrentie	sinds	de	jaren	90:		

“Er	was	veel	concurrentie.	Je	moest	echt	een	dossier	indienen	en	kunnen	bewijzen	dat	je	dat	

wel	aankon.	(…)	Ik	ben	nooit	verder	geraakt	dan	hoofddocent.	Ik	heb	één	keer	gekandideerd	

voor	hoogleraar,	maar	daarna	niet	meer.	(…)	Maar	ik	voelde	mij	daar	ook	niet	slecht	bij,	dat	is	

een	beetje	mijn	karakter.”184		

Deze	vrouwen	startten	hun	carrière	in	de	periode	voor	1991,	wanneer	de	eisen	minder	hoog	lagen.	

Ze	 zaten	 op	 het	 snijpunt	 van	 een	 veranderende	 organisatiecultuur.	 Jongere	 collega’s	 hadden	 vaak	

meer	kans	op	promotie	omdat	zij	vanaf	het	begin	in	dit	systeem	zaten	en	meteen	veel	publiceerden	

en	naar	het	buitenland	gingen.	Deze	nieuwe	cultuur	was	bovendien	de	oorzaak	van	het	op	vervroegd	

pensioen	gaan	van	een	aantal	respondenten.	Hierover	weid	ik	straks	verder	uit.		

Voor	 een	 andere	 groep	 respondenten	 was	 hun	 opleiding	 en	 de	 faculteit	 waarin	 men	 uiteindelijk	

terechtkwam,	doorslaggevend.	Een	aantal	respondenten	ging	in	een	andere	faculteit	werken	dan	de	

faculteit	waaraan	ze	studeerden.	De	twee	emeritae	die	in	de	faculteit	Diergeneeskunde	tewerkgesteld	

waren,	maar	eigenlijk	een	andere	achtergrond	hadden	(farmacie	en	scheikunde),	haalde	ik	al	aan.	Zo	

zijn	 er	 nog	 een	 aantal	 gevallen:	 een	 biologe	 in	 de	 faculteit	 Geneeskunde,	 een	 wiskundige	 in	 de	

faculteit	Economie	en	Bedrijfskunde	enzovoort.	Als	men	bijvoorbeeld	geen	arts	of	dierenarts	was	in	

de	 faculteiten	 Geneeskunde	 en	 Diergeneeskunde,	 kon	 men	 niet	 hoger	 gaan	 dan	 het	 niveau	 van	

hoofddocent.	Carrière	maken	in	een	andere	faculteit	dan	de	opleiding,	leidde	ertoe	dat	deze	persoon	

een	 buitenbeentje	 bleef.	 In	 sommige	 gevallen	 zorgde	 dit	 zelfs	 voor	 discriminatie.	 Zo	 getuigt	 een	

respondent	 die	 tewerkgesteld	 was	 in	 de	 faculteit	 Geneeskunde	 dat	 men	 haar	 overbelastte	 met	

cursussen	 omdat	 men	 het	 niet	 kunnen	 vond	 dat	 een	 niet-arts	 hoofddocent	 werd	 in	 de	 faculteit	

Geneeskunde.	

Een	en	ander	kan	gezegd	worden	over	de	interims	die	vrouwelijke	assistenten	en	docenten	moesten	

doen	in	afwachting	van	een	officiële	benoeming.	Twee	gevallen	springen	daarbij	in	het	oog.	Wanneer	

een	diensthoofd	met	pensioen	ging	–	mijn	 respondent	was	op	dat	moment	de	enige	werkleider	bij	

hem	in	dienst	–	hoopte	ze	hem	te	kunnen	opvolgen	als	hoogleraar.	De	benoemingscommissie	wilde	

haar	 echter	niet	 als	 opvolger,	maar	men	had	een	oud-student	 van	het	diensthoofd	op	het	oog,	 een	

man	die	voor	de	overheid	werkte.	Door	slechte	communicatie	stelde	hij	zich	kandidaat	voor	slechts	

een	aantal	uur	per	week,	hoewel	het	een	voltijdse	betrekking	was.	Hierdoor	kwam	deze	kandidaat	
																																																																				
183	Interview	met	Marie	Geerts	door	Lore	Goovaerts,	29.02.16,	Gent.		
184	Interview	met	Thérèse	de	Hemptinne	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.		
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niet	 in	 aanmerking	 voor	het	 hoogleraarschap.	Gevolg	was	dat	 zij	 de	 enige	 overgebleven	kandidaat	

was.	In	plaats	van	haar	te	benoemen	tot	hoogleraar,	moest	ze	inspringen	als	vervanging	en	alle	lessen	

van	 haar	 voorganger	 geven.	 Eigenaardig	 genoeg	 kon	 ze	 niet	 meteen	 bevorderd	 worden	 tot	

hoogleraar.	Deze	vervanging	duurde	maar	liefst	vijf	jaar:	gedurende	deze	periode	was	ze	officieel	nog	

steeds	werkleider:		

“Ik	moest	al	het	werk	van	die	prof	doen:	examens,	thesissen	begeleiden,	lesgeven,	alles	alles!	

Zonder	dat	je	ervoor	gewaardeerd	wordt	hé.”185	

Na	vijf	 jaar	vervanging	trok	ze	zelf	haar	stoute	schoenen	aan	en	ging	ze	klagen	bij	het	bestuur.	Pas	

dan	werd	ze	benoemd	tot	docent.	De	gevolgen	waren	verstrekkend:	door	de	lange	interim	had	ze	op	

het	einde	van	haar	carrière	uiteindelijk	te	weinig	jaren	als	voltijds	hoogleraar	gewerkt.	Hierdoor	kon	

ze	 geen	 emeritus	 worden:	 daarvoor	 moet	 men	 minstens	 15	 jaar	 hoogleraar	 geweest	 zijn.	 De	

professor	werd	met	haar	pensioen	dan	ook	benoemd	tot	ere-hoogleraar	en	niet	tot	emeritus.186	Een	

andere	vrouw	moest	gedurende	vier	jaar	een	vervanging	doen:	ze	was	nog	niet	benoemd	en	werd	per	

uur	 betaald.187	Margo	 Brouns	 legt	 een	 verband	 tussen	 de	 beperkte	 doorstroming	 van	 vrouwen	 en	

weinig	 transparante	 procedures.	 Gebrek	 aan	 transparantie	 in	 selectie-,	 beoordelings-	 en	

benoemingsprocedures	 creëert	 ruimte	 voor	 subjectiviteit.	 Hoewel	 er	 nog	 geen	 systematisch	

onderzoek	bestaat	waarin	een	causale	relatie	tussen	doorstroming	en	transparantie	gevonden	werd,	

komt	 de	 vaststelling	 dat	 vrouwen	 minder	 goed	 doorstromen	 in	 ondoorzichtige	 procedures,	 vaak	

terug.188		

Ook	 Barbara	 Van	 Balen	 komt	 tot	 een	 gelijkaardige	 conclusie.	 Instellingen	 die	 een	 deels	 openbare	

selectieprocedure	 hanteren,	 tellen	 meer	 vrouwen	 in	 hogere	 functies.	 Het	 omgekeerde	 geldt	 voor	

instellingen	wiens	 selectie-	 en	 benoemingsprocessen	 volledig	 achter	 de	 schermen	 plaatsvinden.189	

Vercoutere	 toont	 aan	 dat	 ten	 gevolge	 van	 verdoken	 beelden	 over	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	

capaciteiten	subjectieve	criteria	een	grote	rol	spelen	in	de	officieel	transparant	lijkende	normen.	Hoe	

neutraliteit	wordt	ingebouwd	in	deze	officiële	normen,	wordt	immers	niet	gedefinieerd.	Zo	lijken	de	

eisen	als	buitenlandse	ervaring	en	geografische	mobiliteit	in	selectieprocedures	sekseneutraal,	maar	

zijn	ze	dat	eigenlijk	niet.	Mannen	kunnen	onder	andere	door	de	gunstigere	combinatie	arbeid-gezin	

bijvoorbeeld	meer	naar	het	buitenland	gaan.	Deze	vermeende	sekseneutrale	criteria	bouwen	op	die	

manier	 een	 mannelijke	 vertekening	 in	 in	 de	 schijnbaar	 ‘objectieve’	 criteria.190	De	 benoemingen	

verliepen	 in	bovenstaande	verhalen	duidelijk	niet	 transparant.	Zeker	 in	de	benoemingskwestie	van	

																																																																				
185	Interview	met	Frieda	Van	Tyghem	door	Lore	Goovaerts,	15.03.16,	Gent.	
186	Interview	met	Frieda	Van	Tyghem	door	Lore	Goovaerts,	15.03.16,	Gent.	
187	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
188	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	30.		
189	Barbara	Van	Balen,	Vrouwen	in	de	wetenschappelijke	arena:	sociale	sluiting	in	de	universiteit	(Amsterdam:	Het	Spinhuis,	2001),	
90.		
190	Vercoutere,	Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,	47.	



	 67	

de	 eerste	 respondent	 speelde	 subjectiviteit	 een	 grote	 rol.	 Men	 was	 specifiek	 op	 zoek	 naar	 één	

bepaalde	(mannelijke)	kandidaat.191		

Tot	slot	moet	er	voor	de	volledigheid	een	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	de	emeritae	die	een	

volledige	carrière	aflegden	aan	de	universiteit	en	de	respondenten	die	eerst	carrière	maakten	bij	het	

Nationaal	 Fonds	 voor	Wetenschappelijk	 Onderzoek	 (NFWO)	 of	 het	 latere	 FWO.	 Hoewel	 velen	 een	

beurs	kregen	van	het	NFWO	als	financiering	voor	hun	doctoraat	bij	de	start	van	hun	carrière	en	pas	

daarna	 assistent	 werden,	 zijn	 er	 een	 aantal	 die	 een	 volledige	 carrière	 bij	 het	 NFWO	 aflegden.	 Zij	

doorliepen	 de	 verschillende	 trappen	 bij	 het	 NFWO:	 van	 aspirant	 tot	 aangesteld	 navorser	 en	 van	

bevoegd	verklaard	navorser	tot	onderzoeksprofessor.	Daarna	werden	deze	academici	overgeheveld	

naar	de	Universiteit	Gent,	doorgaans	als	hoogleraar	of	gewoon	hoogleraar.	In	2000	werd	de	categorie	

van	bevoegd	verklaard	navorser	afgeschaft.192	

4.2.2 Ambitie	of	toeval	

Hoe	 slaagt	 de	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	 hoogleraren	 erin	 om	 carrière	 te	 maken	 en	 het	 glazen	

plafond	 te	doorbreken?	 Is	het	 ambitie	of	puur	 toeval?	Hier	peil	 ik	vooral	naar	de	perceptie	van	de	

vrouwelijke	emeriti:	welke	redenen	geven	zij	voor	het	slagen	van	hun	loopbaan	als	wetenschapper?		

Het	is	frappant	hoe	weinig	respondenten	aangeven	dat	ze	ambitie	hadden	om	professor	te	worden.	

Slechts	 enkelingen	 geven	 schoorvoetend	 toe	 dat	 ze	 ambitie	 voelden	 om	 carrière	 te	 maken	 en	 ‘de	

besten	 te	 zijn’.	 Al	 de	 anderen	 hebben	 nooit	 de	 ambitie	 gehad	 om	 een	 academische	 carrière	 uit	 te	

bouwen.	Meer	nog:	zo	goed	als	alle	respondenten	getuigen	dat	toeval	een	zeer	belangrijke	rol	speelde	

in	 hun	 carrière.	 De	 perceptie	 van	 deze	 vrouwen	 over	 hun	 carrière	 is	 het	 idee	 dat	men	 zonder	 die	

bepaalde	 gebeurtenis	 of	 ontmoeting	 niet	 geraakt	 zou	 zijn	 waar	 men	 nu	 staat.	 Een	 professor	

antwoordt	op	de	vraag	naar	de	factoren	die	haar	keuze	om	te	studeren	aan	de	universiteit	beïnvloed	

hebben,	het	volgende:		

“Dat	 is	een	heel	belangrijke	vraag.	 Ik	vergeet	dat	nooit:	 je	kan	niet	geloven	hoeveel	 invloed	

bepaalde	mensen	kunnen	hebben	op	het	verloop	van	uw	carrière.	En	dat	kan	maar	één	zin	

zijn	hé	dat	ze	zeggen!	Toen	ik	op	de	Normaalschool	zat,	werd	ik	bij	de	directrice	geroepen.	En	

zij	zegt:	“Jij	moet	naar	het	unief.”	Had	zij	dat	niet	gezegd,	dan	was	ik	onderwijzeres	geworden.	

Dan	zou	ik	niet	voortgedaan	hebben.”193	

Iemand	 anders	 wijt	 het	 gebrek	 aan	 ambitie	 aan	 het	 feit	 dat	 er	 geen	 vrouwelijke	 professoren	 als	

voorbeeld	waren.	Voorbeelden	en	rolmodellen	blijken	belangrijk:		

																																																																				
191	Interview	met	Frieda	Van	Tyghem	door	Lore	Goovaerts,	15.03.16,	Gent.	
192	S.n.,	“Overname	van	FWO-onderzoekers	door	Vlaamse	universiteiten.	Verslag	van	het	Rekenhof	aan	het	Vlaams	Parlement,”	
(Brussel:	Rekenhof,	2005),	10.	
193	Interview	met	Leni	Denève	door	Lore	Goovaerts,	22.02.16,	Merelbeke.	
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“Ik	 heb	 geen	 enkele	 keer	 tijdens	 mijn	 studies	 gedacht	 aan	 een	 academische	 carrière.	 Dat	

kwam	vooral	omdat	er	geen	enkel	voorbeeld	was.	Ik	had	geen	enkele	vrouwelijke	professor	

als	voorbeeld.”194	

Ook	 anderen	 beamen	 dit.	 Hun	 carrière	 is	 in	 hun	 ogen	 een	 samenloop	 van	 omstandigheden,	 een	

kwestie	van	being	on	the	right	place	at	the	right	moment.		

“Ik	heb	enorm	veel	geluk	gehad.	Heel	veel	in	carrières	is	toeval,	dat	moet	iedereen	wel	eerlijk	

toegeven.”195	

Vrouwelijke	academici	–	en	vrouwen	in	het	algemeen	-	hebben	blijkbaar	minder	de	neiging	om	ver	

naar	de	toekomst	te	kijken.	Op	de	vraag	of	ze	vanaf	het	begin	de	ambitie	hadden	om	een	academische	

carrière	uit	te	bouwen,	antwoordt	de	meerderheid	dat	ze	nooit	die	ambitie	hebben	gehad,	maar	‘erin	

gerold	zijn’.	De	ene	stap	volgde	uit	de	andere	tot	ze	op	een	bepaald	moment	professor	waren.	

“Ik	 ben	 er	 echt	 in	 gerold.	Omdat	 ze	mij	 gevraagd	hebben,	maar	 ook	omdat	 ik	 op	het	 juiste	

moment	op	de	juiste	plaats	was.	Dat	is	veel	toeval	hé.”196	

Anderzijds	 zijn	 sommigen	 wel	 van	 mening	 dat	 mannen	 ambitieuzer	 zijn	 dan	 vrouwen.	 Vrouwen	

hebben	dikwijls	een	andere	soort	ambitie	dan	mannen:	

“Ik	 denk	 dat	 mannen	 wel	 ambitieuzer	 zijn.	 Maar	 ik	 vond	 collegialiteit	 altijd	 enorm	

belangrijk.”	

“Vrouwen	hebben	vaak	meer	een	intellectuele	ambitie.	Bij	mannen	is	dat	eerder	een	carrière	

ambitie.”197	

Hoewel	 vrouwelijke	hoogleraren	 verkondigen	minder	 ambitieus	 te	 zijn	 en	 te	 kennen	 geven	dat	 de	

factor	 toeval	 een	 enorm	 grote	 rol	 speelde	 in	 hun	 carrière,	 stel	 ik	 dit	 toch	 in	 vraag.	 Klopt	 het	 dat	

vrouwen	 minder	 ambitieus	 zijn	 dan	 mannen?	 Nederlands	 onderzoek	 toont	 aan	 dat	 er	 geen	

verschillen	zijn	op	vlak	van	ambitie	tussen	mannen	en	vrouwen.	Zo	bewijzen	Need	en	Fischer	dat	er	

geen	verschil	 in	ambitie	bestaat	 tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	promovendi.	Doorgaans	zijn	het	

eerder	 de	 verschillende	 verwachtingen	 over	 de	 toekomst	 die	 zorgen	 dat	 mannen	 en	 vrouwen	 op	

andere	 plaatsen	 terechtkomen.198	Het	 lijkt	 typisch	 vrouwelijk	 te	 zijn	 om	 zichzelf	 te	 onderschatten.	

Bovendien	 kan	 de	 vraag	 gesteld	 worden	 wat	 het	 begrip	 ‘ambitie’	 precies	 inhoudt.	 Leidt	 het	 niet	

plannen	van	de	toekomst	en	het	minder	carrièregericht	zijn	automatisch	tot	het	hebben	van	minder	

ambitie?	Het	begrip	kan,	zoals	Anneke	van	Doorne-Huiskens	terecht	opmerkt,	ook	andere	elementen	
																																																																				
194	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
195	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
196	Interview	met	Hilde	Symoens	door	Lore	Goovaerts,	24.02.16,	Gent.	
197	Interview	met	Maria	Grypdonck	door	Lore	Goovaerts,	17.02.16,	Gent.	
198	Anneke	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top:	een	weerbarstig	vraagstuk,”	in	Bitches,	babes	&	business.	Het	bedrijfsleven	
door	 een	 genderbril,	 eds.	 Ineke	Casier,	Alison	Woodward,	 Elke	Van	den	Brandt	 en	Machteld	De	Metsenaere	 (Brussel:	 VUBPRESS,	
2011),	36.		
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inhouden,	 zoals	 collegialiteit	 en	 voldoening	 halen	 uit	 het	 werk.199	Het	 (schijnbare)	 gebrek	 aan	

vrouwelijke	ambitie	is	een	vaak	gehoorde	verklaring	voor	de	verticale	segregatie	op	de	arbeidsmarkt	

en	 dus	 ook	 aan	 universiteiten.	 Ook	 dit	 klopt	 niet:	 onderzoek	 van	 Stroh	 toont	 aan	 dat	mannen	 en	

vrouwen	 die	 hetzelfde	 scoren	 op	 vlak	 van	 ambitie	 niet	 met	 dezelfde	 snelheid	 carrière	 maken.	

Ambitieuze	vrouwen	doen	het	op	vlak	van	carrièreverloop	slechter	dan	ambitieuze	mannen.200	Naar	

mijn	mening	geeft	het	feit	dat	mijn	respondenten	erin	slaagden	hun	carrière	uit	te	bouwen	en	deze	

vaak	 combineerden	met	 een	 gezin,	 blijk	 van	 een	 behoorlijke	 hoeveelheid	 ambitie.	Door	 het	 aspect	

toeval	voortdurend	aan	te	halen,	minimaliseren	ze	(onbewust)	hun	verwezenlijkingen.		

De	perceptie	van	de	emeritae	over	het	verloop	van	hun	carrière,	waarin	 toeval	een	belangrijke	 rol	

speelde,	is	naar	mijn	mening	een	self	fulfilling	prophecy.	Vrouwen	gedragen	zich	zo	omdat	ze	weten	

dat	 het	 niet	 ‘vrouwelijk’	 is	 om	 heel	 ambitieus	 te	 zijn.	 Anneke	 van	 Doorne-Huiskens	 bevestigt	 dit	

vermoeden.	 Ze	 haalt	 onderzoekster	Anna	 Fels	 aan	 die	 zich	 specifiek	 richt	 op	 ambitie	 bij	 vrouwen.	

Fels	 stelt	 dat	 bepaalde	 ‘ingebakken’	 stereotyperingen	 ambitieuze	 vrouwen	 als	 ‘onvrouwelijk’	

bestempelen.	 Zulke	 vrouwen	 hebben	 hierdoor	 vaak	 te	maken	met	 een	 gebrek	 aan	 erkenning.	 Om	

deze	 negatieve	 invloed	 te	 compenseren,	 ontwikkelen	 vrouwen	 strategieën	 om	 niet	 openlijk	 de	

concurrentie	met	mannen	aan	te	gaan.201	De	antwoorden	van	mijn	respondenten	kunnen	duidelijk	in	

dit	licht	geïnterpreteerd	worden.		

4.2.3 Publicatiedruk:	een	moderne	kwelling		

Ik	rond	het	deel	over	carrièreverloop	af	met	een	evolutie	die	volgens	veel	emeritae	als	een	negatieve	

ontwikkeling	beschouwd	wordt.	De	toegenomen	publicatiedruk	en	concurrentiesfeer	sinds	de	jaren	

90	 is	 volgens	 meerdere	 respondenten	 een	 moderne	 kwelling.	 Het	 staat	 vast	 dat	 vrouwelijke	

academici	hier	extra	onder	 lijden.	Net	 in	de	periode	wanneer	 jonge	gezinnen	aan	gezinsuitbreiding	

denken,	 moeten	 onderzoekers	 doctoreren,	 zoveel	 mogelijk	 publiceren	 en	 naar	 het	 buitenland	

gaan.202	In	 de	 leeftijdsfase	 tussen	 25	 en	 35	 leggen	 academici	 immers	 de	 basis	 voor	 hun	 latere	

carrière.	 Hoewel	 deze	 concurrentiecultuur	 zowel	 bij	 vrouwen	 als	 mannen	 zorgt	 voor	 heel	 wat	

spanning	en	druk,	zijn	het	vooral	de	vrouwen	die	uit	de	boot	vallen.203	Zoals	reeds	aangegeven,	zat	de	

eerste	generatie	vrouwelijke	hoogleraren	op	het	breukvlak	van	verschillende	culturen	aan	de	Gentse	

universiteit.	Meerdere	respondenten	geven	aan	dat	ze	de	werkdruk	en	de	concurrentiesfeer	enorm	

voelden	toenemen	naar	het	einde	van	hun	carrière.	De	verstrengde	eisen	vanaf	de	jaren	90	op	vlak	

van	 bevorderingsprocedures	 zorgden	 ervoor	 dat	 een	 groot	 aantal	 vrouwelijke	 professoren	 niet	

bevorderd	geraakte.	De	verhoogde	concurrentie	leidde	er	bovendien	toe	dat	het	veel	moeilijker	werd	

om	 financiering	 voor	 projecten	 en	 onderzoek	 binnen	 te	 halen.	 Ook	 dat	 vinden	 vrouwelijke	

																																																																				
199	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	35.		
200	Elke	Valgaeren,	Loopbanen	van	vrouwen	in	management	en	ICT,	(Diepenbeek:	Limburgs	Universitair	Centrum,	2001),	11.	
201	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	36-7.	
202	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	Rapport,	76.		
203	Vercoutere,	Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,	47.	
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hoogleraren	frustrerend.	Vooral	het	vereiste	aantal	A1-publicaties	werd	danig	opgevoerd:	die	hebben	

academici	nodig	willen	ze	een	hogere	academische	graad	bereiken.	

“Vroeger	werd	er	niet	echt	verwacht	dat	je	veel	publiceerde.	Nu	wel.	Van	jonge	onderzoekers	

verwacht	men	 echt	 dat	 ze	 onmiddellijk	 publiceren.	 Er	 is	 zelfs	 een	 regel	 dat	 je	 in	 bepaalde	

categorieën	 van	 tijdschriften	 moet	 publiceren.	 De	 publicatiedruk	 is	 enorm.	 En	 dat	 was	

vroeger	niet	het	geval.	Ik	had	wel	gepubliceerd	tijdens	mijn	doctoraat,	maar	niet	in	de	mate	

dat	dat	nu	gebeurt.”204		

Een	 andere	 vrouw	 geeft	 zelfs	 aan	 dat	 ze	 net	 omwille	 van	 de	 verhoogde	 publicatiedruk	 nooit	 een	

dossier	 voor	 bevordering	 tot	 hoogleraar	 heeft	willen	 indienen.	 In	 het	 oude	 stelsel	 zou	 ze	 normaal	

gezien	al	lange	tijd	hoogleraar	geweest	zijn.	Anderzijds	is	ze	ervan	overtuigd	dat	ze	met	haar	huidig	

dossier	 nooit	 benoemd	 zou	 geraken	 tot	 docent.	 De	 nieuwe	 cultuur	 zorgde	 voor	 de	 teloorgang	 van	

vriendschap	en	solidariteit	onder	haar	collega’s.	Ze	zag	ook	de	sfeer	in	de	faculteitsraad	verharden.	

“De	terreur	van	de	A1-publicaties	was	toen	al	geïnstalleerd.	Ik	zei:	nee,	ik	doe	daar	niet	aan	

mee.	 In	het	oude	stelsel	zou	 ik	al	 lang	hoogleraar	geweest	zijn.	(…)	En	vooral:	op	het	einde	

van	mijn	carrière	heb	ik	de	vriendschap,	de	cohesie,	de	solidariteit	en	de	arbeidsvreugde	zien	

teloorgaan.	Door	de	nieuwe	cultuur,	de	nieuwe	ratrace	van	nooit	meer	genoeg	gewerkt,	nooit	

meer	genoeg	gepubliceerd.”	

Anderen	 verklaren	 dat	 de	 verstrengde	 publicatiecultuur	 de	 oorzaak	 was	 dat	 ze	 vervroegd	 met	

pensioen	gingen.	Deze	generatie	voelde	vooral	het	verschil	in	werkdruk	tussen	het	begin	en	het	einde	

van	hun	carrière.		

“Dat	is	één	van	de	redenen	waarom	ik	met	vervroegd	pensioen	ben	gegaan!	Ik	was	bijlange	

niet	versleten.	Maar	 ik	ben	nu	eenmaal	zo,	 ik	 leed	onder	de	teloorgang	van	de	vriendschap.	

(…)	Ik	kon	niet	om	met	de	manier	waarop	het	wetenschapsbeleid	georganiseerd	was.”	

De	 respondenten	 getuigen	 dat	 het	 vooral	 voor	 hun	 vrouwelijke	 doctoraatsstudenten	 bijzonder	

moeilijk	was	om	in	de	race	te	blijven.	Velen	zagen	getalenteerde	jonge	onderzoeksters	afhaken.	Een	

vrouw	benadert	de	groeiende	concurrentie	aan	de	UGent	vanuit	genderperspectief:		

“Jonge	onderzoekers	hebben	het	nu	veel	moeilijker.	De	concurrentie	is	enorm	groot.	Zeker	in	

genderperspectief:	 dat	 is	 altijd	 nadelig	 voor	 vrouwen.	Net	 in	 de	 periode	 dat	men	begint	 te	

denken	aan	kinderen,	wordt	men	verondersteld	om	veel	 te	doen	en	naar	het	buitenland	 te	

gaan.”205	

De	 meest	 actieve	 periode	 voor	 het	 uitbouwen	 van	 een	 academische	 carrière	 valt	 samen	 met	 de	

periode	 van	 vruchtbaarheid	 van	 de	 vrouw.	 Vrouwen	die	 kinderen	 krijgen,	 lopen	 daardoor	meteen	
																																																																				
204	Interview	met	Thérèse	de	Hemptinne	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
205	Interview	met	Thérèse	de	Hemptinne	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.		
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een	 carrière-achterstand	 op	 in	 vergelijking	 met	 hun	 mannelijke	 collega’s.206	Ook	 de	 hierboven	

aangehaalde	professor	ziet	de	nefaste	gevolgen	van	de	publicatiecultuur,	vooral	bij	 jonge	vrouwen.	

Volgens	 haar	 gaat	 het	 aandeel	 vrouwen	 in	 het	 professorenkorps	 daardoor	 zelfs	 achteruit	 in	

vergelijking	met	het	verleden:	

“Ik	 heb	minstens	 vier	 begaafde	 jonge	 vrouwen	 weten	 afhaken,	 die	 ofwel	 al	 een	 doctoraat	

hadden	 of	 een	 doctoraat	 voorbereidden.	 En	 dat	 is	 iets	 wat	 ik	 zeer	 betreur.	 (…)	 Maar	 die	

dames	willen	zich	in	zo’n	competitie	niet	inschrijven.	(…)	Voor	jonge	vrouwen	met	kinderen	

is	 het	 in	 de	 huidige	 cultuur	 niet	 te	 doen.	 (…)	 Mijn	 mening	 is	 dat	 door	 die	 waanzinnige	

publicatiecultuur	het	aandeel	van	vrouwen	 in	het	professorenkorps	achteruit	gaat	 in	plaats	

van	vooruit.”	

De	concurrentiesfeer	die	aan	het	eind	van	de	20e	eeuw	opkomt	aan	de	Gentse	universiteit,	heeft	een	

negatief	effect	op	de	doorstroom	van	vrouwen	naar	hoge	functies.	Dat	blijkt	ook	uit	het	hoog	aantal	

vrouwelijke	emeriti	dat	‘slechts’	docent	en	hoofddocent	werd.	Ook	vandaag	is	deze	hoge	concurrentie	

eigen	 aan	 de	 organisatiecultuur	 van	 de	 Universiteit	 Gent.	 Brouns	 pleit	 als	 oplossing	 voor	 een	

verschuiving	van	het	Olympus-model	naar	het	Agora-model.	In	het	Olympus-model	van	wetenschap	

zijn	onderzoekers	gesitueerd	op	de	top	van	de	Olympus,	ver	verwijderd	van	het	alledaagse	leven	en	

de	 maatschappij.	 Wetenschap	 is	 volgens	 dit	 model	 een	 “maatschappelijk	 autonoom	 instituut	 dat	

superieure	 kennis	 produceert.”207	Enkel	 wetenschap	 is	 in	 staat	 om	 ware,	 objectieve	 kennis	 te	

produceren.	De	wetenschapper	 in	dit	model	 is	een	relatief	 jonge	man,	eenzaam	verwijderd	van	het	

dagelijks	 bestaan,	 die	 “schittert	 aan	 de	 top	 van	 een	 gesloten	 wetenschappelijke	 gemeenschap.”208	

Deze	 cultuur	 uit	 zich	 ook	 in	 de	 selectie-	 en	 beoordelingscriteria:	 zo	 telt	 enkel	 de	 kwaliteit	 en	 de	

internationale	 faam	van	het	 tijdschrift	of	de	auteur.209	De	situatie	aan	de	Universiteit	Gent	vandaag	

past	in	het	Olympus-model.	Vrouwen	maken	in	deze	cultuur	veel	minder	kans.	De	UGent	zou	moeten	

evolueren	 naar	 een	 instelling	 die	meer	 kenmerken	 van	 het	 Agora-model	 vertoont.	 In	 dit	model	 is	

wetenschap	niet	alleen	een	instituut	dat	superieure	kennis	produceert,	maar	is	wetenschap	evenzeer	

een	 maatschappelijke	 praktijk.	 Dit	 model	 kan	 een	 vertrekpunt	 zijn	 voor	 vernieuwde	

beoordelingscriteria,	waarbij	niet	enkel	wetenschappelijke	kwaliteit,	maar	ook	kennisoverdracht	en	

maatschappelijke	 zeggingskracht	 van	 de	 resultaten	 een	 rol	 spelen.	 In	 deze	 cultuur	 is	meer	 ruimte	

voor	 de	 gebruikswaarde	 van	 kennis.	 Volgens	Brouns	 zullen	 vrouwen	 zich	 in	 dit	model	meer	 thuis	

voelen:	 de	 cultuur	 sluit	 beter	 aan	 bij	 hun	 persoonlijke	 waarden	 en	 kwaliteiten.210	Vrouwelijke	

wetenschappers	 verlaten	 immers	 vaker	 dan	 hun	 mannelijke	 collega’s	 de	 universiteit.	 De	
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208	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	31.	
209	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	31.	
210	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	31-2.		
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belangrijkste	reden	voor	dit	vertrek	blijkt	onvrede	met	de	werksituatie	te	zijn:	vrouwen	voelen	zich	

minder	thuis	aan	de	universiteit.211		

Het	project	UGender	implementeerde	dit	gekende	probleem	in	haar	beleidsadvies.	Het	M/V	Rapport	

pleitte	 ervoor	 om	minder	 nadruk	 te	 leggen	 op	 het	 aantal	 publicaties	 van	 een	 onderzoeker	 bij	 het	

beoordelen	van	het	wetenschappelijk	niveau,	maar	meer	te	focussen	op	kwaliteit	van	de	publicaties.	

Het	 is	 aangewezen	 om	 naar	 de	 vijf	 belangrijkste	 publicaties	 te	 kijken	 als	 maatstaf	 voor	 de	

wetenschappelijke	kwaliteit.	Aangezien	de	 selectieprocedures	 ‘gegenderd’	waren,	werden	vrouwen	

die	bijvoorbeeld	bevallings-	of	ouderschapsverlof	opnamen,	benadeeld.	Het	selectiemechanisme	eiste	

immers	 dat	 er	 zoveel	 mogelijk	 A1-publicaties	 achter	 iemands	 naam	 stonden.212	Hierbij	 merkt	

Vercoutere	op	dat	gelijke	kansen	enkel	kunnen	gerealiseerd	worden	wanneer	ook	mannen	kunnen	

kiezen	voor	een	leefbaar	werkritme.	Een	gelijkekansenbeleid	moet	daarom	een	beleid	zijn	waar	een	

‘normale’	werkdruk	onderdeel	 is	van	de	bedrijfscultuur.213	In	2013	engageerde	de	UGent	zich	ertoe	

om	 de	 vacatureteksten	 en	 selectieprocedures	 genderneutraal	 te	maken.	 Aangezien	meer	 vrouwen	

dan	mannen	enkel	overwegen	om	te	solliciteren	als	ze	aan	de	meerderheid	van	de	functie-vereisten	

voldoen,	werden	de	eisen	in	de	vacatureberichten	minder	specifiek	gemaakt	en	werden	de	vacatures	

ruim	 verspreid.	 De	 beleidscel	 Diversiteit	 en	 Gender	 ontwikkelde	 bovendien	 een	

screeningsinstrument	 dat	 auteurs	 van	 teksten	 en	 vacatureberichten	 bewust	maakt	 van	 gender-	 en	

diversiteitsaspecten.214		

Hoewel	het	carrièreverloop	bij	de	meeste	emeritae	op	het	eerste	zicht	een	normaal	beeld	vertoont,	

lijken	na	diepere	analyse	toch	enkele	obstakels	in	de	weg	te	staan	die	verhinderden	dat	vrouwelijke	

hoogleraren	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw	 een	 normale	 carrière	 konden	 uitbouwen.	 Helaas	

bleken	 horizontale	 segregatie,	 publicatiedruk,	 concurrentiecultuur,	 interims	 en	 het	 lage	 aantal	

(gewoon)	hoogleraren	niet	de	enige	hindernissen	of	moeilijkheden	te	zijn	voor	de	eerste	vrouwelijke	

professoren	 aan	 de	 Gentse	 universiteit.	 In	 de	 volgende	 drie	 subhoofdstukken	 bespreek	 ik	

achtereenvolgens	 de	 gezinssituatie	 of	 beter	 gezegd	 de	 balans	 tussen	 werk	 en	 privé,	 het	 aantal	

vrouwelijke	 academici	 in	 bestuursfuncties	 en	 geef	 ik	 een	 antwoord	 op	 de	 vraag	 of	 vrouwelijke	

hoogleraren	het	slachtoffer	werden	van	expliciete	tegenkanting	en/of	discriminatie.		

	 	

																																																																				
211	Barbara	Van	Balen,	“Vrouwelijk	talent	aan	Nederlandse	universiteiten,”	Tijdschrift	voor	Genderstudies	nr.	3	(2012):	38.	
212	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	Rapport,	76.	
213	Vercoutere,	Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,	47.	
214	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	8-9.	
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4.3 	Balans	werk/privé		

In	 zo	 goed	 als	 elke	 publicatie	 over	 vrouwen	 en	 hun	 carrière	 komt	 het	 concept	 balans	werk/privé	

ofwel	 work-life	 balance	 aan	 bod.215	In	 deze	 masterscriptie	 mag	 deze	 kwestie	 niet	 ontbreken.	 Hoe	

slaagden	 vrouwelijke	 hoogleraren	 erin	 om	 hun	 werk	 te	 combineren	 met	 hun	 privéleven?	 Zoals	

hieronder	 zal	 blijken,	 hebben	 de	meeste	 respondenten	 een	 partner	 en	 kinderen.	Op	welke	manier	

combineerden	ze	hun	taken	als	professor	met	hun	taken	als	moeder/echtgenote?	Om	op	deze	vragen	

een	antwoord	te	kunnen	geven,	peilde	ik	in	de	interviews	naar	de	balans	werk/privé.	Opnieuw	komt	

de	 perceptie	 van	 de	 emeritae	 zelf	 aan	 bod:	wat	 vinden	 ze	 zelf	 van	 het	 evenwicht	 tussen	werk	 en	

gezin?	Hoeveel	vrije	tijd	hadden	vrouwelijke	hoogleraren,	naast	het	werk	en	huishouden,	over	voor	

zichzelf?		

Om	 zicht	 te	 krijgen	 op	 de	 thuissituatie	 van	 de	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	 professoren,	 bekijk	 ik	

eerst	de	algemene	situatie	die	wordt	weergegeven	op	onderstaande	figuur.	Van	de	30	respondenten,	

hebben	 23	 respondenten	 een	 gezin	 met	 kinderen.	 Zeven	 professoren	 hebben	 geen	 kinderen,	 drie	

onder	 hen	 waren	 ook	 alleenstaand.	 Van	 de	 23	 vrouwen	 met	 kinderen,	 hadden	 er	 13	 een	

huishoudhulp.	Hiermee	doel	ik	op	een	betaalde	hulp	die	instaat	voor	het	huishouden	en	de	kinderen,	

soms	zelfs	inwonend.	Poetsvrouwen	en	dergelijke	worden	niet	tot	deze	categorie	gerekend.		

Figuur	7:	Overzicht	van	de	balans	werk/privé	voor	alle	respondenten		

	

	

Het	 relatief	 hoge	 aantal	 vrouwelijke	 hoogleraren	 die	 een	 betaalde	 huishoudster	 hadden,	 zegt	 iets	

over	de	work	 life-balance.	Meerdere	respondenten	getuigen	dat	een	huishoudhulp	broodnodig	was	
																																																																				
215	Ineke	 Casier	 et	 al.,	 “Een	 vergelijking	 tussen	 de	 loopbaan	 van	 vrouwelijke	 en	 mannelijke	 onderzoekers	 in	 fotonica:	 een	
kwantitatieve	analyse,”	 in	Duizend	bloemen	en	granaten.	Over	gender,	wetenschap	en	 technologie,	 ed.	Marian	Deblonde	 (Leuven:	
Acco,	2011),	85.		
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om	 alles	 te	 kunnen	 combineren.	 De	 huishoudster	 nam	 in	 de	 meeste	 gevallen	 alle	 huishoudelijke	

taken	 op	 zich:	 koken,	 strijken,	 wassen	 en	 voor	 de	 kinderen	 zorgen.	 Vooral	 in	 de	 periode	 dat	 de	

kinderen	 nog	 jong	 waren	 en	 nog	 niet	 naar	 school	 gingen,	 was	 deze	 hulp	 onontbeerlijk.	 Op	 een	

bepaald	moment	gaven	sommige	professoren	heel	hun	loon	uit	aan	de	huishoudster.		

“Ik	 heb	 op	 een	 bepaald	 moment	 heel	 mijn	 loon	 uitgegeven	 aan	 de	 huishoudster.	 Ik	 ging	

gewoon	voor	nul,	echt	waar.	(…)	Die	vrouwen	waren	een	stuk	van	ons	huishouden.	(…)	Dan	

leefden	 wij	 van	 het	 assistentenloon	 van	 mijn	 man	 en	 mijn	 loon	 werd	 uitgegeven	 aan	 die	

huishoudster.”216	

Volgens	velen	was	een	huishoudhulp	zelfs	niet	genoeg.	Aangezien	dit	personeel	vaak	enkel	overdag	

werkte,	 voorzagen	 ze	 voor	 de	 avonden	 extra	 opvang	 door	 babysitters	 of	 door	 hun	 ouders	 of	

schoonouders.		

“Maar	 je	 moet	 echt	 een	 netwerk	 hebben	 van	 huishoudster,	 extra	 babysit	 en	 die	 ouders.	

Anders	lukt	het	niet	volgens	mij.”217	

Planning	 en	 organisatie	 waren	 absoluut	 noodzakelijk	 om	 hun	 huishouden	 draaiende	 te	 houden.	

Hoewel	 22	 van	 de	 26	 gehuwde	 of	 samenwonende	 vrouwelijke	 professoren	 steun	 kregen	 van	 hun	

echtgenoot	of	partner	 in	hun	carrière,	geeft	meer	dan	de	helft	 (17)	van	de	gehuwde	respondenten	

aan	dat	ze	zelf	steeds	het	meeste	deden	in	het	huishouden.	De	planning	en	organisatie	gebeurde	in	

het	 merendeel	 van	 de	 gevallen	 hoofdzakelijk	 door	 de	 vrouw.	 In	 het	 huishouden	 van	 negen	

vrouwelijke	 emeriti	 was	 er	 een	 evenwichtige	 taakverdeling	 tussen	 man	 en	 vrouw.	 Slechts	 één	

vrouwelijke	hoogleraar	getuigt	dat	haar	man	meer	deed	voor	de	kinderen	en	het	 gezin	dan	zijzelf.	

Volgende	uitspraak	blijkt	voor	de	groep	van	vrouwelijke	emeriti	nog	steeds	te	kloppen:		

“Maar	 uiteindelijk,	 laat	 ons	 eens	 realistisch	 zijn.	 Wie	 bestiert	 het	 huishouden?	 Dat	 is	 nog	

grotendeels	de	vrouw	hé.	Mannen	mogen	nog	zo	geëmancipeerd	zijn,	maar	uiteindelijk	is	het	

nog	steeds	de	vrouw	die	het	huishouden	organiseert	en	plant.”	

Dat	steun	van	de	partner	toch	een	cruciale	rol	kan	spelen	in	het	doorbreken	van	het	glazen	plafond,	

licht	ik	hierna	verder	toe.		

4.3.1 Hoogleraar	en	zwanger	zijn	

Zoals	reeds	gezegd,	hebben	23	van	de	30	respondenten	kinderen.	Zeven	vrouwelijke	professoren	zijn	

kinderloos.	Van	deze	 laatsten	heeft	niemand	aangegeven	dat	ze	geen	kinderen	wilden	omwille	van	

hun	carrière.	Dat	dit	 toch	het	geval	kan	zijn,	 toont	Barbara	Van	Balen	aan.	 In	haar	onderzoek	naar	

vrouwelijk	 talent	 aan	 Nederlandse	 universiteiten	 interviewt	 ze	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	

																																																																				
216	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
217	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
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onderzoekers.	 Op	 die	manier	 probeert	 ze	 een	 antwoord	 te	 vinden	 op	 de	 vraag	 of	 er	 een	 verschil	

bestaat	tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	talenten	aan	Nederlandse	universiteiten.	Twee	vrouwelijke	

onderzoekers	 geven	 aan	 bewust	 geen	 kinderen	 te	 hebben	 gekregen	 omdat	 ze	 op	die	manier	meer	

ruimte	 hadden	 voor	 een	 wetenschappelijke	 carrière.218	Ook	 aan	 de	 Universiteit	 Gent	 duiken	 zo’n	

gevallen	 op:	 een	 respondent	 getuigt	 dat	 een	 vrouwelijke	 collega	 van	 haar,	 nu	 ook	 emeritus,	 geen	

kinderen	wilde	omwille	van	haar	carrière.219	Iemand	anders	vertelt	dat	een	vrouwelijke	collega	maar	

één	 kind	 kreeg	 door	 opmerkingen	 van	 hun	 diensthoofd.	 Ook	 zijzelf	 had	 moeilijkheden	 met	 de	

opmerkingen	van	haar	diensthoofd:		

“Ik	ken	gevallen	binnen	onze	dienst	–	ze	heeft	maar	één	kleine	gehad,	door	de	opmerkingen	

die	 hij	 maakte.	 Ik	 zou	 er	 anders	 ook	misschien	 drie	 hebben	 gehad,	 en	 nu	 heb	 ik	 er	 maar	

twee.”	

Zwangere	 hoogleraren	 werden	 vaak	 als	 een	 rariteit	 beschouwd.	 Verschillende	 vrouwelijke	

professoren	voelden	dat	ook	zo	aan.	Het	academische	bestuur	werd	nooit	eerder	geconfronteerd	met	

zwangere	 professoren:	 de	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	 hoogleraren	 kwam	 in	 aanraking	 met	 de	

universitaire	 onwetendheid	 wat	 betreft	 zwangerschapsverlof	 en	 moederschapsrust.	 Kinderen	

krijgen,	was	voor	deze	generatie	vrouwelijke	professoren	op	vlak	van	werk	geen	pretje.	Dat	uit	zich	

ten	eerste	in	de	tijdspanne	waarin	ze	kinderen	kregen.	Ze	planden	de	geboorte	van	hun	kinderen	in	

de	welbekende	niches:	net	voor	of	na	hun	doctoraat,	net	na	ze	naar	het	buitenland	gingen	voor	lange	

tijd.		

“Kinderen	 zijn	 gekomen	 in	 de	 welbekende	 niches.	 Ik	 was	 zwanger	 onmiddellijk	 na	 mijn	

doctoraat.	Een	maand	na	de	verdediging	was	 ik	zwanger.	Dus	dat	was	allemaal	 super	goed	

gepland.”220		

Anderen	kregen	pas	kinderen	een	hele	poos	na	hun	doctoraat,	of	als	ze	al	benoemd	waren	tot	docent.	

Ook	vandaag	blijkt	dat	volgens	sommige	respondenten	nog	steeds	het	geval	te	zijn	bij	jonge	vrouwen.	

Een	 vrouwelijke	 hoogleraar	 getuigt	 hoe	 vrouwelijke	 assistenten	 in	 haar	 vakgroep	 kinderen	

uitstelden	tot	na	het	einde	van	hun	doctoraat.221	Als	ze	dan	eenmaal	zwanger	waren,	bleek	het	geen	

gemakkelijke	klus	om	het	blijde	nieuws	te	vertellen	aan	hun	diensthoofd.	Vrouwen	hadden	stress	om	

het	nieuws	mee	te	delen.		

“Ik	moet	 eerlijk	 bekennen,	 ik	 heb	 gewacht	 tot	 ik	 vijf	maand	 zwanger	was	 vooraleer	 ik	 het	

durfde	zeggen.	Iedere	keer	die	bureau	voorbijgelopen	en	gedacht:	ga	ik	het	nu	zeggen	of	niet.	

Je	zat	echt	met	een	schrik	om	buiten	te	vliegen.”222		

																																																																				
218	Van	Balen,	“Vrouwelijk	talent	aan	Nederlandse	universiteiten,”	47.	
219	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.		
220	Interview	met	Godelieve	Laureys	door	Lore	Goovaerts,	07.03.16,	Gent.		
221	Interview	met	Antiona	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.		
222	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
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Bovendien	 waren	 er	 volgens	 dezelfde	 respondent	 in	 die	 tijd	 weinig	 vrouwelijke	 assistenten	 –	 er	

waren	er	al	bijna	geen	–	die	eraan	dachten	om	zwanger	te	worden.	Ze	omschrijft	het	als	een	‘relatieve	

ramp’	toen	ze	zwanger	werd.	Ze	was	immers	de	eerste	vrouw	op	de	dienst	die	zwanger	was.223	Ook	

heel	 wat	 andere	 respondenten	 bevestigen	 de	 stress	 die	 zo’n	 aankondiging	 met	 zich	 mee	 bracht.	

Iemand	kreeg	de	opmerking	van	haar	diensthoofd:	“Ja	ja	dan	zal	je	voor	iemand	meer	moeten	zorgen	

hé.”	Zijn	commentaar	was	duidelijk:	haar	aandacht	zou	niet	meer	volledig	naar	haar	werk	gaan	vanaf	

dat	 moment.224	Ook	 op	 andere	 momenten	 in	 hun	 carrière	 kregen	 verschillende	 respondenten	

opmerkingen	over	het	feit	dat	ze	kinderen	hadden.	Wanneer	een	respondent	zich	moest	voorstellen	

voor	 het	 hoofd	 van	 een	 andere	 dienst,	 vroeg	 hij	 naar	 haar	 kinderen.	 Ze	 antwoordde	 dat	 ze	 twee	

kinderen	had,	waarop	hij	repliceerde:	“ge	gaat	er	toch	mee	ophouden?”.	Ze	vroeg	hem	wat	dat	ertoe	

deed.	“Anders	moet	je	er	toch	niet	aan	beginnen	om	hier	te	werken!”225	Zijn	antwoord	zei	voldoende.	

Die	mentaliteit	 verschilde	 sterk	met	de	 tijdsgeest	 vandaag.	 Een	vrouwelijke	hoogleraar	 getuigt	 dat	

veel	 mensen	 dachten	 dat	 ze	 na	 één	 of	 twee	 kinderen	 zou	 stoppen	met	 werken,	 aangezien	 dat	 de	

gewoonte	was.226		

Van	 zwangerschapsverlof	 lijkt	 in	 de	 jaren	 60-70	 ook	 geen	 sprake	 te	 zijn.	 Zo	 goed	 als	 alle	

respondenten	met	kinderen	verklaren	dat	ze	officieel	geen	zwangerschapsverlof	kregen:	men	mocht	

wel	afwezig	zijn	na	de	bevalling,	maar	het	werk	moest	gedaan	worden.	Dat	komt	erop	neer	dat	ze	nog	

steeds	alle	lessen	moesten	geven	die	ze	normaal	gaven.	Voor	vervanging	werd	niet	gezorgd.		

“Ik	 ben	 helemaal	 niet	 vervangen	 voor	 die	 12	weken	 dat	 je	 afwezig	 bent.	 Dat	was	 ook	 niet	

voorzien,	plus	dat	was	de	eerste	keer	dat	ze	dat	tegenkwamen.”227	

“Officieel	 bestond	 er	 voor	 vrouwen	 –	maar	men	 kende	 dat	 niet	 hé	 op	 de	 unief,	 vrouwen	 –	

geen	zwangerschapsverlof.”228	

Een	 lange	 onderbreking	 van	 hun	wetenschappelijke	 loopbaan	werd	 doorgaans	 niet	 aanvaard.	 Een	

terugkeer	 naar	 de	 academische	 carrière	 zou	 na	 een	 lange	 periode	 van	 zwangerschapsverlof	

bovendien	zeer	moeilijk	zijn.	Vrouwelijke	academici	kunnen	op	dat	moment	moeilijker	concurreren	

met	 hun	 mannelijke	 collega’s,	 die	 intussen	 hun	 carrière	 verder	 uitbouwden	 en	 de	 vrouwen	

voorbijstaken.229		

Daarnaast	geeft	zo	goed	als	iedereen	aan	dat	ze	hun	kinderen	nooit	gebruikten	als	excuus.	Hun	gezin	

was	geen	vrijgeleide	om	een	soepelere	behandeling	te	krijgen.	Anderzijds	wilden	deze	vrouwen	dat	

																																																																				
223	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
224	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
225	Interview	met	Rita	Godyns	door	Lore	Goovaerts,	16.02.16,	Merelbeke.		
226	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
227	Interview	met	Maria	Grypdonck	door	Lore	Goovaerts,	17.02.16,	Gent.	
228	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
229	Isa	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!	Een	stappenplan	voor	vrouwen	in	de	wetenschap,”	 in	Duizend	bloemen	en	granaten.	
Over	gender,	wetenschap	en	technologie,	ed.	Marian	Deblonde	(Leuven:	Acco,	2011),	119.	
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bewust	niet	doen.	Als	uitzondering	(een	vrouw	mét	kinderen)	probeerden	ze	ervoor	 te	zorgen	dat	

niemand	ooit	een	opmerking	kon	maken	omwille	van	hun	thuissituatie.		

“Ik	was	de	 enige	die	 getrouwd	was,	 ik	moest	 toch	oppassen	dat	 ik	nooit	mijn	 kinderen	 als	

excuus	voor	iets	ging	gebruiken.	Ik	heb	dat	nooit	gedaan,	maar	je	voelde	dat	wel.”230	

Toch	 gingen	 hun	 (mannelijke)	 collega’s	 er	 dikwijls	 al	 op	 voorhand	 vanuit	 dat	 ze	 veel	 tijd	 in	 hun	

kinderen	zouden	steken.	Een	vrouwelijke	hoogleraar	die	lid	was	van	de	faculteitsraad,	vertelt	op	dat	

vlak	een	mooie	anekdote.	Deze	vergaderingen	begonnen	vaak	vroeg	in	de	namiddag	en	duurden	tot	

19u	en	later.	Eén	keer	gebeurde	het	dat	ze	rond	19u	de	vergadering	verliet,	waarop	de	decaan	zei:	“jij	

moet	 zeker	 uw	kinderen	 gaan	 halen?”	Dat	was	 echter	 niet	 het	 geval.	Haar	 kinderen	waren	 al	 lang	

opgehaald	en	thuisgebracht,	dat	had	ze	goed	geregeld.231	Anderen	kregen	te	horen	dat	ze	als	vrouw	

waarschijnlijk	 wel	 veel	 afwezig	 zouden	 zijn	 op	 het	 werk	 omwille	 van	 hun	 kinderen.	 Ook	 aan	 de	

Universiteit	van	Amsterdam	bleek	dat	het	geval	te	zijn.	Baranelli	stelt	dat	aan	veel	vrouwen	al	op	het	

eerste	sollicitatiegesprek	gevraagd	werd	of	ze	kinderen	hadden,	en	indien	niet	of	ze	van	plan	waren	

om	 kinderen	 te	 krijgen.	 De	 respondenten	 van	 Baranelli	 geven	 vervolgens	 aan	 dat	 het	 in	 feite	 niet	

uitmaakte	wat	men	antwoordde:	het	was	duidelijk	dat	iedere	vrouw	ooit	kinderen	zou	krijgen	en	dat	

dat	 nefast	 zou	 zijn	 voor	 de	 loopbaan.232	Deze	 veronderstellingen	 staan	 ook	 wel	 bekend	 als	

‘genderschema’s’.	Gedragingen	van	mannen	en	vrouwen	worden	anders	geïnterpreteerd.	Een	vrouw	

die	 afwezig	 is,	wordt	 verondersteld	 bij	 haar	 kinderen	 te	 zijn.	 Een	 afwezige	man	 zal	 eerder	 op	 een	

congres	 zijn.	 Genderschema’s	 zijn	 met	 andere	 woorden	 specifieke	 interpretatiepatronen	 voor	 het	

gedrag	van	mannen	en	vrouwen	en	doken	duidelijk	op	aan	de	UGent.	Deze	patronen	kleurden	zowel	

de	perceptie	over	vrouwelijke	hoogleraren	door	anderen,	maar	ook	hun	zelfperceptie.	233	Vrouwen	

moesten	 zich	 door	 deze	 genderschema’s	 anders	 opstellen	 dan	 ze	 normaal	 zouden	 doen.	 Sommige	

vrouwelijke	hoogleraren	gedroegen	zich	eerder	‘mannelijk’:	ze	stelden	zich	niet	op	als	rolmodel	voor	

andere	jonge	vrouwen,	ze	gebruikten	hun	kinderen	nooit	als	excuus	en	vonden	dat	andere	vrouwen	

juist	 hetzelfde	moesten	doen	 als	 zij	 gedaan	hebben.	Een	 respondent	 geeft	 dit	 ook	 toe:	 ze	 zou	haar	

kinderen	nooit	gebruikt	hebben	als	excuus	zodat	ze	nooit	opmerkingen	zou	krijgen.	Ze	vertelt	dat	ze	

zich	in	dat	opzicht	wel	gedroeg	als	een	“man	in	een	mannenmaatschappij”.234	

Vrouwelijke	hoogleraren	–	en	meer	in	het	algemeen	carrièregerichte	vrouwen	–	die	carrière	maakten	

en	ambitie	hadden,	bleven	een	vreemd	 fenomeen	 in	de	ogen	van	velen.	Het	zat	 in	de	maatschappij	

ingebakken	 dat	 vrouwen	 voor	 de	 kinderen	 zorgden	 en	 niet	 al	 te	 veel	 ambitie	 hadden.	

Genderschema’s	zijn	daarvan	het	ultieme	voorbeeld.	Wanneer	een	vrouw	tegen	deze	clichébeelden	

wilde	 ingaan,	 stootte	 ze	 vaak	 op	 een	 muur	 van	 onbegrip.	 Dat	 illustreert	 het	 verhaal	 van	 een	

																																																																				
230	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
231	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	Gent.	
232	Mariuccia	 Baranelli	 et	 al.,	 Geachte	 promovenda,	 100	 jaar	 promoverende	 vrouwen	 aan	 de	 Universiteit	 van	 Amsterdam,	
(Amsterdam:	Sua,	1990),	105.	
233	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	27.	
234	Interview	met	Hilde	Symoens	door	Lore	Goovaerts,	24.02.16,	Gent.	



	78	

respondent	 die	 geen	 zwangerschapsverlof	 opnam	 en	 twee	 weken	 na	 de	 geboorte	 van	 haar	 kind	

alweer	op	de	werkvloer	stond.		

“Ik	nam	geen	zwangerschapsverlof.	Als	er	niets	misloopt,	dan	gaat	dat.	En	 ik	wou	absoluut	

geen	 borstvoeding	 geven,	 want	 dan	 kon	 je	 niet	 verder	 werken.	 Maar	 als	 ik	 dat	 vertel	 aan	

mensen	dan	zijn	er	heel	veel	die	mij	scheef	bekijken	van:	‘slechte	moeder’!”235	

Ook	vandaag	blijven	deze	ongeschreven	rolpatronen	overeind.	Een	serieuze	mentaliteitswijziging	is	

noodzakelijk	 zodat	 vrouwelijke	 hoogleraren	 niet	 meer	 op	 zo’n	 interpretatiepatronen	 en	

genderschema’s	zouden	botsen.		

4.3.2 Het	belang	van	de	echtgenoot	

Dat	echtgenoten	en	partners	van	vrouwelijke	academici	een	belangrijke	rol	speelden	in	hun	carrière,	

wekt	geen	verbazing.	De	rol	van	de	partner	uit	zich	op	verschillende	vlakken:	zowel	wat	betreft	steun	

in	 elkaars	 carrière	 als	wat	betreft	 zorg	 voor	het	huishouden	en	de	 (eventuele)	 kinderen.	Heel	wat	

studies	 tonen	 het	 belang	 van	 de	 echtgenoot	 voor	 de	 carrière	 van	 vrouwelijke	 onderzoekers	 aan.	

Barbara	Van	Balen	 stelt	 in	haar	artikel	Vrouwelijk	 talent	 aan	Nederlandse	universiteiten	dat	 steun	

van	een	partner	onontbeerlijk	is	in	een	wetenschappelijke	carrière.	Die	steun	maakt	het	mogelijk	om	

onder	andere	laat	te	werken	en	naar	het	buitenland	te	gaan.	Van	Balen	verduidelijkt	echter	dat	zowel	

mannen	 als	 vrouwen	 profiteren	 van	 steun	 van	 de	 partner.236	De	 invloed	 van	 de	 partner	 op	 de	

loopbaan	van	vrouwen	lijkt	nog	verder	te	gaan	dan	dat.	Onderzoek	van	Han	en	Moen	toont	aan	dat	

loopbanen	van	vrouwen	afhankelijk	zijn	van	de	carrièrepaden	van	hun	echtgenoot.	Arbeidspatronen	

van	 man	 en	 vrouw	 zijn	 volgens	 dit	 onderzoek	 aan	 elkaar	 gekoppeld.237	Deze	 en	 tal	 van	 andere	

internationale	studies	constateren	echter	dat	gehuwd	zijn	meer	voordelen	inhoudt	voor	mannen	dan	

voor	 vrouwen.	 Gehuwde	 mannen	 zouden	 productiever	 zijn	 door	 een	 hoger	

verantwoordelijkheidsgevoel	 en	 worden	 daardoor	 bevoordeeld.	 Gehuwde	 vrouwen	 daarentegen	

zouden	hun	loopbaan	meer	onderbreken	dan	alleenstaande	vrouwen,	wat	negatieve	effecten	heeft	op	

hun	kansen	op	de	arbeidsmarkt.	Vrouwen	moeten	daardoor	een	afweging	maken	tussen	of	een	goede	

en	 succesvolle	 job	 of	 een	 kwaliteitsvol	 huwelijk.	 Hiermee	 verklaren	 de	 auteurs	 de	 vaststelling	 dat	

succesvolle	vrouwen	vaak	geen	kinderen	hebben.238		

Ook	voor	de	Belgische	arbeidsmarkt	 lijken	deze	conclusies	te	kloppen.	Baerts	en	Guerry	stellen	dat	

de	 kans	 op	 een	 overstap	 van	 voltijds	 naar	 deeltijds	 werk	 voor	 vrouwen	 groter	 is	 als	 ze	 een	

tewerkgestelde	 partner	 hebben.	 Hoe	 hoger	 het	 loon	 van	 de	 echtgenoot,	 hoe	 groter	 de	 kans	 op	

transitie	naar	deeltijds	werk.	Een	werkende	echtgenoot	en	kinderen	stimuleren	vrouwen	om	meer	

																																																																				
235	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	Gent.	
236	Van	Balen,	“Vrouwelijk	talent	aan	Nederlandse	universiteiten,”	47.	
237	Anneleen	Baerts	en	Marie-Anne	Guerry,	“De	rol	van	de	partner	bij	loopbaantransities	van	Belgische	vrouwen,”	in	Genderstudies,	
een	genre	apart?	Een	stand	van	zaken.	(Brussel:	Sophia,	2009),	16.		
238	Baerts	en	Guerry,	“De	rol	van	de	partner	bij	loopbaantransities	van	Belgische	vrouwen,”	18-9.		
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deeltijds	 te	 werken.	 Bovendien	 hebben	 deze	 vrouwen	 op	 de	 Belgische	 arbeidsmarkt	 een	 kleinere	

kans	op	promotie.239	Gelden	deze	vaststellingen	ook	voor	de	groep	van	vrouwelijke	emeriti	van	de	

Universiteit	 Gent?	 Om	 deze	 vraag	 te	 kunnen	 beantwoorden,	 ga	 ik	 kort	 na	 of	 het	 beroep	 van	 de	

echtgenoot	 een	 invloed	heeft	op	de	bevorderingen	van	mijn	 respondenten.	Daarna	analyseer	 ik	de	

invloed	van	emotionele	en	praktische	steun	van	de	echtgenoot	op	de	carrièrepaden	van	de	emeritae.		

Bij	 mijn	 respondenten	 lijkt	 het	 beroep	 van	 de	 echtgenoot	 geen	 invloed	 te	 hebben	 op	 hun	

bevorderingskansen.	Zo	goed	als	alle	echtgenoten	hadden	een	beroep.	Er	zijn	geen	verschillen	vast	te	

stellen	tussen	het	beroep	van	de	echtgenoot	en	de	academische	graad	van	de	respondent.	In	de	groep	

van	 gewoon	 hoogleraren	 had	 één	 respondent	 een	 echtgenoot	 die	 vrijwillig	 zijn	 carrière	 stopzette	

zodat	zij	zich	ten	volle	kon	richten	op	haar	werk.	Een	aantal	vrouwelijke	docenten	en	hoofddocenten	

geeft	 aan	dat	 zij	meer	 instonden	 voor	 de	 kinderen	 en	 hun	 carrière	 iets	minder	 belangrijk	 vonden.	

Hun	echtgenoten	hadden	dikwijls	een	hoge	functie	en	waren	niet	veel	thuis.	Dat	lijkt	toch	geen	toeval	

te	zijn.		

“Ik	heb	een	zeer	geborgen	jeugd	gehad	(…)	en	ik	wou	dat	aan	mijn	kinderen	ook	geven.	(…)	Ik	

kwam	altijd	thuis,	ik	heb	altijd	gekookt	en	daarmee	wou	ik	het	professoraat	ook	eigenlijk	niet.	

Want	daar	komt	veel	bij	kijken.”240	

De	 emotionele	 en	 praktische	 steun	 die	 ze	 al	 dan	 niet	 van	 hun	 partner	 kregen,	 is	 evenwel	 meer	

doorslaggevend.	Maar	wat	houdt	het	begrip	‘steun’	in?	Zoals	figuur	7	verduidelijkt,	kregen	22	van	de	

26	 gehuwde	 emeritae	 steun	 van	 hun	 partner.	 Vier	 respondenten	 konden	 niet	 rekenen	 op	

ondersteuning	in	hun	carrière,	ze	ondervonden	eerder	tegenkanting	van	hun	partner.	Drie	van	deze	

vier	 zijn	uiteindelijk	ook	gescheiden.	Een	aantal	 van	hen	verklaart	dat	de	 scheiding	 een	verlossing	

betekende	voor	hun	carrière.	Een	respondent	getuigt	dat	haar	echtgenoot	het	niet	kon	verdragen	dat	

ze	 ’s	 avonds	 nog	werkte.	 Hij	 kon	 bovendien	 niet	 aanvaarden	 dat	 zij	meer	 dan	 hem	 verdiende.	 De	

tegenkanting	 ging	 nog	 verder:	 hij	 deed	 niets	 voor	 het	 huishouden	 of	 voor	 de	 kinderen.	 Dat	 was	

allemaal	 voor	 haar,	 “want	 ze	 had	 ervoor	 gekozen”.	 Ze	 is	 er	 daarom	 van	 overtuigd	 dat	 ze	 zonder	

echtscheiding	 nooit	 professor	 zou	 geworden	 zijn.	 Een	 ander	 verhaal	 bewijst	 hetzelfde	maar	 in	 de	

andere	richting.	Deze	respondent	is	er	zeker	van	dat	ze	zonder	de	steun	en	aanmoediging	van	haar	

echtgenoot	 nooit	 prof	 zou	 geworden	 zijn	 of	 zelfs	 een	 carrière	 aan	 de	 universiteit	 zou	 hebben	

uitgebouwd.	Ze	getuigt	het	volgende:		

“Mijn	man	heeft	mij	 altijd	 gestimuleerd	 -	 ik	 heb	nooit	 carrière	willen	maken.	 Ik	 vond	mijn	

wetenschappelijk	werk	en	mijn	gezin	genoeg.	Maar	hij	heeft	mij	 altijd	aangezet:	 ‘als	 je	niet	

meedoet	in	de	carrière,	dan	gaan	ze	u	op	het	einde	in	een	hoek	duwen.’	(…)	Hij	heeft	me	ook	

altijd	gestimuleerd	om	naar	het	buitenland	te	gaan,	wat	voor	hem	niet	eenvoudig	was.	Want	

heel	die	periode,	als	ik	weg	was,	dan	stond	hij	er	alleen	voor	met	het	gezin.”	
																																																																				
239	Baerts	en	Guerry,	“De	rol	van	de	partner	bij	loopbaantransities	van	Belgische	vrouwen,”	25-6.		
240	Interview	met	Cathy	Van	Acker	door	Lore	Goovaerts,	23.02.16,	Lovendegem.	
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Het	al	dan	niet	hebben	van	emotionele	steun	van	de	partner	blijkt	een	enorme	invloed	te	hebben	op	

de	 carrière	 van	 vrouwelijke	 hoogleraren.	 Steun	 kan	 ook	 ‘praktische	 steun’	 betekenen:	 in	 het	

huishouden,	voor	de	kinderen.	Niet	alle	respondenten	kregen	–	hoewel	ze	wel	emotioneel	gesteund	

werden	in	hun	carrière	–	deze	praktische	steun.	Van	de	26	gehuwde	respondenten	geven	17	vrouwen	

aan	 dat	 zij	 zelf	 het	 meeste	 deden	 in	 het	 huishouden	 en	 voor	 het	 grootste	 deel	 instonden	 voor	

(eventuele)	 kinderen.	Dat	wil	 zeggen	 dat	 in	 twee	 derde	 van	 de	 gevallen,	 de	 vrouw	nog	 steeds	 het	

huishouden	 bestierde.	 Negen	 respondenten	 verklaren	 dat	 de	 huishoudelijke	 taken	 evenwichtig	

verdeeld	werden.	Slechts	één	professor	geeft	aan	dat	haar	man	meer	deed	in	het	huishouden.	Vooral	

voor	de	 vrouwelijke	hoogleraren	die	op	praktisch	vlak	weinig	 gesteund	werden	door	hun	partner,	

was	het	niet	altijd	even	makkelijk.	De	periode	waarin	de	kinderen	klein	waren,	werd	door	nagenoeg	

iedereen	als	een	enorm	zware	tijd	beschouwd.		

“Als	de	kinderen	klein	waren,	was	het	echt	zeer	zwaar.	(…)	Ik	heb	’s	avonds	heel	dikwijls	op	

het	punt	gestaan	van	te	zeggen:	morgen	stop	ik	ermee	en	ik	dien	mijn	ontslag	in.”241		

Heel	wat	echtgenoten	wilden	niet	belemmerd	worden	door	hun	kinderen	in	hun	carrière.	Gevolg	was	

dat	de	vrouw	alles	op	haar	nam.		

“Ik	had	een	echtgenoot	die	meer	weg	was	dan	dat	hij	thuis	was.	Hij	zei	–	dat	is	ook	typisch	de	

tijdsgeest	van	toen	–	‘ik	wil	niet	gebonden	zijn	door	mijn	kinderen.’	Ja,	je	kan	ze	moeilijk	aan	

den	haak	hangen	hé.”242	

Zoals	 in	 volgend	 deel	 zal	 duidelijk	 worden,	 hangt	 de	 praktische	 (en	 emotionele)	 steun	 van	 de	

echtgenoot	samen	met	hun	kansen	om	een	academische	carrière	uit	 te	bouwen.	Geen	steun	van	de	

partner	betekende	vaak	dat	vrouwelijke	hoogleraren	minder	of	zelfs	niet	naar	het	buitenland	gingen	

voor	congressen	en	dergelijke,	vice	versa	 indien	men	wel	steun	kreeg.	Een	gezin	kon	daardoor	wel	

degelijk	 een	 rem	 betekenen	 voor	 een	 wetenschappelijke	 loopbaan.	 Dat	 toont	 eerder	 vermeld	

onderzoek	 van	 Van	 Balen	 aan:	 steun	 van	 de	 partner	 maakt	 het	 de	 ander	 mogelijk	 om	 naar	 het	

buitenland	te	gaan	en	lange	dagen	te	maken.243		

Dat	steun	–	zowel	praktisch	als	emotioneel	–	van	de	echtgenoot	onontbeerlijk	was	voor	de	uitbouw	

van	een	academische	carrière	als	vrouw,	mag	blijken	uit	bovenstaande	verhalen.	Een	goede	partner	

is	 één	 van	 de	 factoren	 die	 nodig	 is	 voor	 het	 doorbreken	 van	 het	 glazen	 plafond.	 Een	 vrouwelijke	

emeritus	verwoordt	het	treffend:		

	 “Je	moet	in	feite	ook	al	een	goede	man	kiezen	als	je	door	dat	glazen	plafond	wil	geraken.”	

Nuancering	staat	opnieuw	op	zijn	plaats.	Emeritae	die	geen	praktische	en	emotionele	steun	kregen	

van	 hun	 echtgenoot,	 hebben	 daarom	 geen	 minder	 succesvolle	 wetenschappelijke	 carrière	
																																																																				
241	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
242	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
243	Van	Balen,	“Vrouwelijk	talent	aan	Nederlandse	universiteiten,”	47.	
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uitgebouwd.	 Bovendien	 mag	 niet	 geconcludeerd	 worden	 dat	 de	 carrière	 van	 mijn	 respondenten	

enkel	 en	 alleen	 de	 verdienste	 was	 van	 de	 steun	 van	 hun	 echtgenoot.	 De	 vrouwen	 hadden	 hun	

echtgenoot	nodig	wilden	ze	werk	en	privé	combineren,	maar	omgekeerd	gold	hetzelfde.	Ook	mannen	

met	 een	 gezin	 hadden	 de	 steun	 van	 hun	 vrouwen	 nodig	 om	 alles	 gecombineerd	 te	 krijgen.	 Maar	

aangezien	 het	 ‘normaler’	 en	 meer	 aanvaard	 was	 voor	 mannen	 om	 een	 succesvolle	 carrière	 uit	 te	

bouwen	 en	 zich	 volledig	 te	 wijden	 aan	 hun	 werk,	 was	 het	 als	 vrouw	 moeilijker	 om	 tegen	 deze	

verwachtingspatronen	van	het	traditionele	mannelijke	kostwinnermodel	in	te	gaan.	Vrouwen	die	dit	

toch	deden,	 zoals	mijn	 respondenten,	hadden	alle	baat	bij	praktische	en	emotionele	 steun	van	hun	

echtgenoot.		

4.3.3 Het	gezin	als	rem	op	een	academische	carrière?	

Zoals	hierboven	al	duidelijk	werd,	kan	het	gezin	in	bepaalde	gevallen	wel	degelijk	een	rem	betekenen	

op	 de	 academische	 carrière	 van	 vrouwelijke	 hoogleraren.	 Vrouwelijke	 academici	 die	 bewust	 geen	

kinderen	kregen	omwille	van	hun	carrière,	deden	dat	met	een	reden.	Zo	verklaart	een	respondent	dat	

een	vrouwelijke	collega	van	haar	bewust	geen	kinderen	wilde	omdat	er	dan	meer	ruimte	was	voor	de	

uitbouw	 van	 een	 wetenschappelijke	 carrière.244	Verschillende	 vrouwelijke	 emeriti	 getuigen	 over	

deze	problematiek.	Vooral	vrouwen	die	geen	steun	kregen	van	hun	partner,	zowel	in	hun	carrière	als	

in	het	huishouden,	geven	aan	dat	ze	zich	soms	geremd	voelden	door	hun	gezin	op	wetenschappelijk	

vlak.	 Een	 aantal	 respondenten	 beseffen	 dat	 als	 ze	 geen	 kinderen	 hadden	 gehad,	 ze	 meer	 zouden	

bereikt	hebben	in	hun	academische	carrière.		

“Ik	denk	altijd,	als	de	kinderen	er	niet	geweest	waren,	dat	ik	misschien	meer	had	geprobeerd	

om	wetenschappelijk	vooruit	te	komen.”245	

Hun	gezin	was	vaak	de	reden	dat	ze	niet	of	minder	naar	het	buitenland	gingen	en	minder	lange	dagen	

konden	maken.	Mannen	met	(kleine)	kinderen	konden	het	zich	dikwijls	makkelijker	veroorloven	om	

wel	naar	het	buitenland	te	gaan.		

“Als	ik	zes	maanden	wegging	naar	het	buitenland,	dat	moet	je	wel	kunnen	uitleggen	aan	uw	

kinderen	hé.	Dat	kun	je	niet	doen	als	uw	kinderen	8	jaar	of	 jonger	zijn.	En	dat	zou	een	man	

wel	kunnen.”246	

Een	 respondent	 geeft	 als	 antwoord	 op	de	 vraag	hoe	 ze	 haar	 taken	 als	 professor	 combineerde	met	

haar	taken	als	moeder	dat	ze	zich	er	gewoon	bij	neerlegde	en	het	gewoon	deed.	Ze	kreeg	geen	steun	

van	haar	man,	op	emotioneel	vlak	noch	op	huishoudelijk	vlak.	“Ik	wist	wel	dat	 ik	daardoor	geremd	

was.”	 Haar	 woorden	 zeggen	 voldoende.	 Anderen	 kozen	 er	 heel	 bewust	 voor	 om	 veel	 voor	 hun	

kinderen	en	het	huishouden	te	doen.		

																																																																				
244	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
245	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
246	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.		
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“Ik	moet	wel	zeggen,	mijn	kinderen	gingen	altijd	voor.	Als	ik	moest	kiezen	tussen	mijn	werk	

en	mijn	kinderen,	koos	ik	voor	mijn	kinderen.”247		

Waar	 ze	 ook	 voor	 kozen	 en	 hoeveel	 steun	 ze	 ook	 kregen	 van	 hun	 partner,	 het	 is	 duidelijk	 dat	

vrouwelijke	hoogleraren	met	kinderen	op	een	spanningsveld	zaten	tussen	hun	rol	als	moeder	en	hun	

rol	 en	 taken	 als	 professor.	 Verschillende	 emeritae	 hadden	 schuldgevoelens	 ten	 opzichte	 van	 hun	

kinderen	omdat	ze	zoveel	werkten.	Anderzijds	waren	sommigen	tegelijkertijd	gefrusteerd	omdat	ze	

minder	voor	het	werk	konden	doen	door	hun	gezin.	

“Er	is	zeker	een	periode	geweest	dat	ik	gefrustreerd	was	en	dat	ik	zei:	‘ik	kan	geen	van	beide	

goed	 doen.’	 Ik	 kan	 mij	 niet	 volledig	 wijden	 aan	 mijn	 kinderen	 en	 niet	 volledig	 aan	 mijn	

carrière.	 Ik	vond	dat	 ik	 te	weinig	publiceerde.	Dat	was	een	 frustrerende	periode,	hoewel	 ik	

heel	blij	was	met	mijn	kinderen.	Maar	ik	wist	dat	vrouwen	zonder	kinderen	en	mannen	meer	

konden	doen.”	

Dezelfde	respondent	vertelt	dat	ze	altijd	wou	dat	haar	kinderen	perfect	gekleed	en	gewassen	waren,	

vooral	 tegenover	 haar	 schoonmoeder.	 Ze	 kreeg	 soms	 commentaar	 van	 haar	 schoonouders	 dat	 het	

toch	 leuker	 is	 voor	 de	 kinderen	 ‘als	 de	 mama	 veel	 thuis	 is’.	 Ook	 voor	 Nederlandse	 vrouwelijke	

hoogleraren	bleek	de	afweging	tussen	gezin	en	carrière	moeilijk	te	maken.	Mariuccia	Baranelli	laat	in	

haar	 boek	 Geachte	 promovenda,	 100	 jaar	 promoverende	 vrouwen	 aan	 de	 Universiteit	 van	

Amsterdam	een	aantal	vrouwelijke	hoogleraren	aan	het	woord.	Christien	Brinkgreve,	die	hoogleraar	

werd	in	1988,	vertelt	het	volgende:		

“Het	 hoogleraarschap	 is	 eigenlijk	 onmogelijk	 te	 combineren	met	 een	 gezin.	Het	 is	 letterlijk	

een	mannenbaan.	 Je	 zou	 er	 zeventig	 uur	 per	week	 in	moeten	 steken:	 je	moet	 je	 literatuur	

bijhouden,	colleges	geven,	begeleiden,	terwijl	er	ook	veel	management	bij	komt	kijken.”248	

Werkende	moeders	zitten	–	ook	vandaag	nog	–	op	een	duidelijk	spanningsveld:	enerzijds	wordt	van	

hen	verwacht	dat	ze	goed	voor	de	kinderen	zorgen	en	een	goede	echtgenote	zijn	(en	willen	ze	dat	zelf	

ook),	 anderzijds	 zijn	 ze	 carrièregericht	 en	 hebben	 ze	 veel	 ambitie	 om	 een	mooie	 loopbaan	 uit	 te	

bouwen.	 Mannen	 worden	 veel	 minder	 geconfronteerd	 met	 dit	 spanningsveld.	 Volgens	 Ceci	 en	

Williams	 is	de	keuze	voor	het	moederschap	zelfs	de	belangrijkste	oorzaak	 in	het	verklaren	van	het	

lage	aandeel	vrouwen	op	de	hoogste	treden	van	de	academische	ladder.249		

Het	conflict	dat	werkende	vrouwen	ervaren	tussen	arbeid	en	gezin	wordt	vanaf	de	jaren	60	voor	het	

eerst	 zichtbaar.	 Vanaf	 dat	 moment	 verliest	 het	 mannelijke	 kostwinnersmodel	 langzamerhand	 aan	

belang	 ten	 voordele	 van	 het	 tweeverdienersmodel.	 In	 het	 mannelijke	 kostwinnersmodel	 was	 de	

taakverdeling	 tussen	 man	 en	 vrouw	 duidelijk:	 de	 man	 werkte	 buitenshuis	 en	 zorgde	 voor	 een	

																																																																				
247	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.		
248	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	91.		
249	Wendy	Williams	en	Stephen	Ceci,	“When	Scientists	Choose	Motherhood,”	American	Scientist	100	(2012):	138.	
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inkomen	om	zijn	gezin	te	onderhouden,	hij	begaf	zich	met	andere	woorden	in	de	publieke	sfeer.	De	

vrouw	werkte	binnenshuis	als	huisvrouw	en	nam	de	zorg	voor	de	kinderen	op	zich,	zij	bewoog	zich	

vooral	in	de	private	sfeer.	De	huisvrouw	vervulde	een	bufferfunctie:	door	flexibel	te	zijn,	moest	ze	de	

botsende	tijdsindeling	van	de	gezinsleden	op	elkaar	afstemmen	en	schokken	dempen.	De	vrouw	en	

het	gezin	ondersteunden	op	die	manier	de	loopbaan	van	de	werkende	echtgenoot.	Met	de	opkomst	

van	 het	 tweeverdienersmodel,	 waarin	 de	 gehuwde	 vrouw	 ook	 buitenshuis	 ging	werken,	 viel	 deze	

bufferfunctie	weg.	 Toch	 is	 het	 nog	 steeds	 de	 –	 nu	werkende	 –	 vrouw	 die	 flexibel	moet	 zijn	 en	 de	

verschillende	 tijdsordes	met	 elkaar	moet	 verzoenen.	 Dat	 is	 de	 reden	waarom	 de	 spanning	 tussen	

arbeid	en	gezin	vooral	door	de	vrouw	ervaren	wordt,	en	veel	minder	vaak	door	de	man.250		

De	 maatschappelijke	 beelden	 van	 mannelijkheid	 en	 vrouwelijkheid	 veranderden	 niet	 met	 de	

opkomst	 van	 het	 tweeverdienersmodel,	maar	 bestaan	 vandaag	 nog	 steeds.	Waar	mannen	 vandaag	

meer	 taken	 van	 het	 vaderschap	 op	 zich	 nemen,	 hebben	 ze	 nog	 steeds	 een	 klein	 aandeel	 in	 het	

huishouden.251	Dat	bleek	ook	het	geval	te	zijn	bij	de	eerste	generatie	vrouwelijke	hoogleraren	van	de	

Universiteit	Gent.	Vrouwelijke	professoren	kwamen	vaker	voor	de	keuze	te	staan	tussen	een	gezin	en	

een	succesvolle	carrière.	Vandaag	is	dit	nog	steeds	het	geval.	Vrouwelijke	hoogleraren	moeten	in	de	

meeste	gevallen	zelf	de	keuzeproblemen	tussen	een	gezin	en	werk	oplossen.	Sommigen	proberen	een	

carrière	te	combineren	met	kinderen.	Daarvoor	is	echter	een	goede	planning	én	steun	van	de	partner	

nodig.252	Anderen	kiezen	voor	hun	kinderen	en	moeten	hun	ambities	op	vlak	van	carrière	meer	laten	

varen.	 Het	 moet	 voor	 werkende	 vrouwen	 echter	 mogelijk	 zijn	 om	 een	 gezin	 te	 combineren	 met	

voltijdse	arbeid	en	de	uitbouw	van	een	succesvolle	carrière.	Vrouwelijke	hoogleraren	zouden	niet	op	

het	spanningsveld	tussen	hun	rol	als	moeder	en	hun	rol	als	professor	mogen	zitten.	Deschacht,	Baets	

en	 Guerry	 doen	 daarom	 aanbevelingen	 aan	 werkgevers	 in	 België.	 Zij	 stellen	 dat	 er	 enerzijds	 een	

vermindering	van	de	werkdruk	nodig	is	en	dat	er	anderzijds	moet	geïnvesteerd	worden	in	een	breed	

aanbod	van	maatregelen	die	de	combinatie	van	gezin	met	carrière	mogelijk	maken,	zoals	flexibele	en	

betaalbare	huishoudhulp	en	kinderopvang.253	Ook	voor	de	Universiteit	Gent	zijn	zo’n	aanbevelingen	

aangewezen.		

4.3.4 Werk/privé	in	evenwicht?	De	illusie	van	vrije	tijd	

“Gaan	wandelen	in	het	weekend,	mijn	man	en	ik,	wij	deden	dat	niet.	Het	is	pas	later	dat	wij	

dat	beginnen	doen	zijn.	En	 toen	dacht	 ik:	 “hé	dat	 is	 leuk	zo	op	een	zaterdagnamiddag	gaan	

wandelen	en	dan	een	terrasje	doen	en	die	mensen	hier	doen	dat	allemaal!”	

Van	vrije	tijd	was	voor	de	meeste	respondenten	weinig	sprake.	Maar	hoe	zag	de	balans	werk/privé	er	

nu	werkelijk	uit	voor	vrouwelijke	professoren	aan	de	UGent	tijdens	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw?	

																																																																				
250	Nick	Deschacht,	Anneleen	Baerts	en	Marie-Anne	Guerry,	De	m/v	carrièrekloof:	carrièreverschillen	tussen	vrouwen	en	mannen	in	
België,	(Gent:	Academia	Press,	2011),	139.	
251	Deschacht,	Baerts	en	Guerry,	De	m/v	carrièrekloof,	140.		
252	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	110.	
253	Deschacht,	Baerts	en	Guerry,	De	m/v	carrièrekloof,	1-2.	
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Twee	 derde	 van	 de	 geïnterviewde	 vrouwelijke	 emeriti	 verklaart	 dat	 de	 balans	werk/privé	 niet	 in	

evenwicht	 was:	 men	 besteedde	 ongeveer	 70%	 van	 hun	 tijd	 aan	 hun	 werk	 en	 30%	 aan	 hun	

huishouden.	Maar	 liefst	 23	 van	 de	 30	 respondenten	 getuigen	dat	men	 geen	 vrije	 tijd	 voor	 zichzelf	

over	had.	De	meesten	omschrijven	hun	werk	en	hun	loopbaan	als	‘zwaar’.	Vooral	de	combinatie	met	

een	gezin	maakte	het	er	niet	gemakkelijker	op.	Sommige	respondenten	stonden	soms	op	het	punt	om	

te	stoppen	met	hun	werk.	Anderen	gingen	vervroegd	met	pensioen	omdat	de	last	te	zwaar	om	dragen	

werd.	 Bijna	 iedereen	maakte	 zeer	 lange	dagen.	Wanneer	 ze	 thuiskwamen,	werkten	de	meesten	na	

hun	huishoudelijk	werk	door	aan	hun	wetenschappelijk	werk	of	hun	lesvoorbereidingen.		

“Het	waren	lange	dagen.	Ik	had	ook	bijna	geen	tijd	voor	familie.	Mijn	kleinkinderen	zeiden	op	

den	duur:	‘maar	oma	jij	moet	altijd	werken.’	Het	woog	zwaar	om	geen	vrije	tijd	te	hebben.”254	

Sommige	 respondenten	 verklaren	 dat	 ze	 ’s	morgens	 begonnen	 om	 6u	 –	 nog	 voor	 ze	 op	 het	 werk	

waren	 –	 en	 doorwerkten	 tot	 23u	 en	 later.	 De	 work-life	 balance	 helde	 in	 de	 meerderheid	 van	 de	

gevallen	over	naar	 te	veel	werken,	wat	ze	ook	zelf	beseften.	Toch	geven	de	meesten	aan	 ‘dat	ze	dit	

gewoon	deden’	en	zich	er	niet	te	veel	vragen	bij	stelden.	Ze	hadden	met	andere	woorden	geen	keuze.	

Hun	passie	voor	wetenschappelijk	werk,	onderzoek	en	 lesgeven	gaf	de	doorslag	om	door	te	zetten.	

Het	werk	gaf	in	sommige	gevallen	zoveel	voldoening	dat	ze	geen	problemen	hadden	met	hun	tekort	

aan	vrije	 tijd.	Een	vrouwelijke	emeritus	geeft	aan	dat	ze	vakantieperiodes	vaak	doorbracht	aan	zee	

om	zich	dan	volledig	te	kunnen	wijden	aan	het	schrijven	van	boeken.	Dat	was	eigenlijk	werken,	maar	

voor	haar	voelde	dit	aan	als	complete	ontspanning.255	Doordat	het	werk	vaak	een	passie	was,	slaagde	

men	erin	om	zo’n	lange	dagen	te	maken	en	had	men	minder	nood	aan	extra	veel	vrije	tijd.		

“Maar	door	het	feit	dat	mijn	professioneel	werk	tegelijkertijd	mijn	passie	was,	was	dat	voor	mij	

niet	zwaar.	Ik	verlangde	niet	om	mij	te	ontspannen,	want	mijn	werk	was	eigenlijk	mijn	hobby.”	

Hoewel	de	balans	werk/privé	voor	de	meesten	niet	in	evenwicht	was,	slaagde	zo	goed	als	iedereen	er	

op	de	één	of	andere	manier	 in	om	hun	werk	met	hun	gezin	en	huishouden	 te	 combineren.	Dat	wil	

evenwel	niet	zeggen	dat	het	een	gemakkelijk	te	klaren	klus	was.	De	hindernissen	begonnen	al	bij	het	

krijgen	van	kinderen	zelf:	zwangere	professoren	waren	in	de	ogen	van	het	universitaire	bestuur	een	

rariteit	en	iets	waar	de	universitaire	autoriteiten	niet	wisten	mee	om	te	gaan.	Steun	van	de	partner	

bleek	essentieel	om	een	succesvolle	carrière	te	kunnen	uitbouwen	en	dus	een	onontbeerlijke	factor	

in	 het	 doorbreken	 van	 het	 glazen	 plafond.	 Toch	 bleek	 het	 gezin	 vaak	 een	 rem	 te	 zijn	 op	 een	

academische	 carrière,	 een	 spanningsveld	 waar	 mannen	 veel	 minder	 mee	 geconfronteerd	 werden.	

Een	 belangrijke	 nuance	 is	 dat	 deze	 combinatieproblematiek	 niet	 herleid	 mag	 worden	 tot	 een	

‘vrouwenproblematiek’.	Het	is	net	door	dat	te	doen	dat	het	argument	dat	vrouwen	er	zelf	voor	kiezen	

om	 de	 universiteit	 te	 verlaten	 of	 de	 afwezigheid	 van	 vrouwen	 in	 het	 ZAP-kader	 omwille	 van	 hun	

gezin,	standhoudt.	Nochtans	toont	onderzoek	van	Lievens	en	Pyck	uit	2009	aan	dat	dit	niet	het	geval	
																																																																				
254	Interview	met	Antionia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.	
255	Interview	met	Leni	Denève	door	Lore	Goovaerts,	22.02.16,	Merelbeke.		
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is.	 De	 combinatieproblematiek	 staat	 zelfs	 niet	 in	 de	 top	 vijf	 redenen	 voor	 gedoctoreerden	 om	 de	

UGent	 te	 verlaten.	 Jonge	 vaders	 komen	 evenzeer	 in	 aanraking	 met	 het	 conflict	 tussen	 werk	 en	

gezin. 256 	Hoewel	 het	 conflict	 arbeid/gezin	 dus	 niet	 herleid	 mag	 worden	 tot	 een	

vrouwenproblematiek,	woog	het	voor	mijn	respondenten	zwaarder	door	dan	voor	hun	echtgenoten.		

Het	conflict	tussen	arbeid	en	gezin	uitte	zich	niet	enkel	in	het	wetenschappelijk	werk	van	vrouwelijke	

professoren.	 Vrouwelijke	 hoogleraren	 waren	 bijvoorbeeld	 veel	 minder	 terug	 te	 vinden	 in	

leidinggevende	functies	of	in	universitaire	bestuursorganen.		

4.4 Bestuursfuncties		

Zoals	 onderstaande	 tabel	 duidelijk	 maakt,	 zijn	 er	 maar	 weinig	 respondenten	 terug	 te	 vinden	 in	

bestuursfuncties.	Van	de	dertig	respondenten	waren	drie	emeritae	lid	van	de	Raad	van	Bestuur,	twee	

vrouwen	 zetelden	 in	 het	 Bestuurscollege.	 Enkel	 voor	 de	 faculteitsraad	 is	 een	 hoger	 aantal	

vrouwelijke	 leden	 vast	 te	 stellen.	 Vier	 respondenten	 hebben	 bovendien	 de	 functie	 van	 decaan	

waargenomen.	Net	niet	de	helft	van	alle	respondenten	is	ooit	vakgroepvoorzitter	geweest.	Waarom	

oefende	slechts	een	handvol	vrouwelijke	hoogleraren	bestuursfuncties	uit?	Welke	oorzaken	wijzen	

de	 respondenten	 zelf	 aan	 voor	 de	 ondervertegenwoordiging	 van	 vrouwen	 in	 de	 universitaire	

bestuursorganen?	 Bij	 ‘bestuursfuncties’	 reken	 ik	 ook	 de	 vakgroepvoorzitters.	 Deze	 functie	 is	 van	

groot	 belang	 voor	 de	 doorstroom	 van	 vrouwelijke	 academici	 naar	 de	 hogere	 regionen	 van	 het	

universitaire	 bestuur.	 De	 analyse	 valt	 uiteen	 in	 twee	 luiken:	 enerzijds	 onderzoek	 ik	 de	 ervaringen	

van	 mijn	 respondenten	 in	 bestuursraden	 en	 anderzijds	 ga	 ik	 de	 ervaringen	 van	 de	 vrouwelijke	

decanen	na.		

Figuur	8:	Aantal	respondenten	in	bestuursfuncties	

	

	

																																																																				
256	Hanneke	Pyck,	Een	leidraad	voor	genderneutrale	aanstellingen,	benoemingen	en	bevorderingen	in	het	ZAP-kader	aan	de	
Universiteit	Gent,	(Gent:	Universiteit	Gent	–	Beleidscel	Diversiteit	en	Gender,	2012),	18.	
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4.4.1 Vrouwelijke	hoogleraren	in	bestuursraden		

Voor	 de	 analyse	 van	 universitaire	 bestuursraden	 vanuit	 genderperspectief	 focus	 ik	 op	 de	

faculteitsraden,	 de	 Raad	 van	 Bestuur,	 het	 Bestuurscollege	 en	 vrouwelijke	 hoogleraren	 als	

vakgroepvoorzitter.	De	faculteitsraad	kende	de	grootste	aanwezigheid	van	respondenten.	De	Gentse	

universiteit	 was	 en	 is	 een	 decentrale	 instelling	 waarbij	 de	 elf	 faculteiten	 veel	 macht	 hebben.	 Een	

belangrijke	 rol	 is	 daardoor	weggelegd	 voor	 de	 decanen.	 De	 decaan	 leidt	 de	 faculteitsraad.	 Binnen	

deze	 raad	 zijn	 alle	 universitaire	 geledingen	 vertegenwoordigd.	 Het	 is	 pas	 vanaf	 2013	 dat	 alle	

vertegenwoordigers	 van	 die	 geledingen	 verkozen	 worden.	 Voordien	 waren	 alle	 hoogleraren	 en	

gewoon	 hoogleraren	 ambtshalve	 lid	 van	 de	 faculteitsraad.257	Dat	 verklaart	 het	 relatief	 hoge	 aantal	

respondenten	 in	 de	 faculteitsraad.	 Verschillende	 respondenten	 getuigen	 dat	 ze	 zich	 niet	 zo	 goed	

voelden	in	de	faculteitsraad	of	het	niet	graag	deden.	Vaak	waren	ze	de	enige	vrouwelijke	leden	in	de	

raad.	Een	professor	vertelt	over	een	vraag	van	de	decaan	 in	de	 faculteitsraad	naar	vrijwilligers	om	

mee	te	werken	rond	het	centrale	project	 ‘gender	en	diversiteit’.	Zij	gaf	meteen	aan	dit	heel	graag	te	

doen	 en	 stelde	 zich	 kandidaat	 als	 vrijwilliger.	 Op	 dat	 moment	 zei	 een	 collega	 die	 naast	 haar	 zat:	

“waarom	is	dat	nu	weer	nodig?”,	waarop	alle	mannelijke	collega’s	lachten.	Ze	vertelt	het	volgende:	

“Nooit	face	tot	face,	maar	onderling	voelden	die	mannen	zich	wel	sterker	ten	opzichte	van	de	

vrouwen.	 (…)	 Ja,	 zo’n	opmerkingen	kwamen	er	dan,	 steken,	 seksistische	opmerkingen.	Niet	

binnen	de	vakgroep,	daarvoor	was	de	vakgroep	te	klein,	maar	wel	binnen	de	 faculteitsraad	

als	de	vrouwen	echt	in	de	minderheid	waren.”258	

	
Vrouwen	kregen	het	soms	hard	te	verduren	binnen	de	faculteitsraad.	Zetelen	in	deze	raad	als	enige	of	

één	 van	 de	 enige	 vrouwen	 werd	 door	 sommige	 emeritae	 als	 ‘intimiderend’	 gepercipieerd.	

Verschillende	 respondenten	verklaren	bovendien	dat	 ze	niet	veel	 zeiden	 in	 zo’n	vergadering,	maar	

vooral	veel	luisterden.		

“Ik	had	niet	veel	te	zeggen.	Ik	vond	dat	wel	leerrijk,	maar	voor	de	rest	heb	ik	niet	veel	mijn	

mond	opengedaan.”	

De	 functie	 van	 vakgroepvoorzitter	 uitoefenen,	 deden	 de	 meesten	 wel	 graag.	 Een	 respondent	 die	

zowel	 secretaris	 van	 de	 faculteitsraad	 als	 vakgroepvoorzitter	 is	 geweest,	 getuigt	 dat	 ze	 die	 laatste	

functie	 veel	 liever	 deed	 dan	 de	 secretarisfunctie.259	Veertien	 van	 de	 dertig	 respondenten	 zijn	 ooit	

vakgroepvoorzitter	 geweest.	 Dat	 aantal	 lijkt	 relatief	 hoog	 te	 zijn.	 Bekijken	 we	 het	 aantal	

vakgroepvoorzitters	voor	het	totaal	aantal	vrouwelijke	emeriti	van	de	UGent,	is	een	aantal	van	dertig	

vrouwelijke	vakgroepvoorzitters	vast	te	stellen.	Dat	is	iets	meer	dan	een	derde	en	schetst	een	ander	

beeld	 dan	 het	 aantal	 vakgroepvoorzitters	 tussen	 mijn	 respondenten.	 Het	 aantal	 vrouwelijke	

																																																																				
257	Fien	Danniau	en	Kristof	Loockx,	"Bestuur	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	14.03.16,	
www.ugentmemorie.be/artikel/bestuur-ugent-in-cijfers.	
258	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.	
259	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	Gent.	
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vakgroepvoorzitters	moet	 duidelijk	 omhoog:	 ook	 vandaag	 is	 het	 niet	 beter	 gesteld.	 Van	 de	 tussen	

1992	en	2015	aangestelde	vakgroepvoorzitters	is	slechts	10%	een	vrouw.	Dat	gemiddelde	verhult	de	

horizontale	segregatie	binnen	de	faculteiten	op	vlak	van	bestuursfuncties.	De	cijfers	in	de	faculteiten	

Diergeneeskunde,	 waar	 slechts	 1	 van	 de	 28	 vakgroepvoorzitters	 een	 vrouw	 is,	 Farmaceutische	

Wetenschappen	 (0	 op	 5!),	 Economie	 en	 Bedrijfskunde	 (1	 vrouw	 op	 de	 23	 vakgroepvoorzitters),	

Ingenieurswetenschappen	 (1/49)	 en	 Bio-ingenieurswetenschappen	 (3/48)	 zijn	 bedroevend.	 De	

faculteiten	Diergeneeskunde	en	Farmaceutische	Wetenschappen	hebben	nochtans	al	 jaren	een	zeer	

uitgesproken	vrouwelijk	studentenkorps.	Het	 lage	aandeel	vrouwelijke	vakgroepvoorzitters	 is	voor	

een	deel	te	wijten	aan	de	ongelijke	man-vrouwverhouding	binnen	het	professorenkorps.260	Maar	het	

kan	 ook	 te	 maken	 hebben	 met	 de	 praktijk	 van	 de	 verkiezing	 tot	 vakgroepvoorzitter.	 Deze	 wordt	

verkozen	door	de	vakgroepraad.	Hoewel	de	verkiezing	geregeld	is	via	procedures,	loopt	de	praktijk	

sterk	uiteen	van	 faculteit	 tot	 faculteit.	Bovendien	 is	er	geen	maximum	aantal	 jaar	bepaald	voor	het	

vakgroepvoorzitterschap:	 sommigen	zijn	het	 al	 twintig	 jaar.261	Hierboven	werd	 reeds	uitgelegd	dat	

vrouwen	 minder	 vaak	 bevorderd	 worden	 bij	 ondoorzichtige	 procedures.	 De	 vaststellingen	 van	

Brouns	 lijken	 ook	 in	 dit	 geval	 op	 te	 gaan:	 de	 verkiezing	 tot	 vakgroepvoorzitter	 was	 (en	 is)	 niet	

transparant	genoeg	en	verliep	anders	van	 faculteit	 tot	 faculteit	en	van	vakgroep	tot	vakgroep.	Zo’n	

ondoorzichtige	 procedures	 creëren	 ruimte	 voor	 subjectiviteit.262	Het	 transparanter	 maken	 van	 de	

verkiezingsprocedures	kan	daarom	een	oplossing	zijn	voor	het	verhogen	van	het	aantal	vrouwelijke	

vakgroepvoorzitters.		

In	 de	Raad	 van	Bestuur	 en	 het	 Bestuurscollege	was	 het	 nog	 erger	 gesteld	wat	 betreft	 vrouwelijke	

aanwezigheid.	Van	alle	respondenten	zetelden	slechts	drie	emeritae	in	de	Raad	van	Bestuur,	waarvan	

twee	vrouwen	ook	lid	waren	van	het	Bestuurscollege.	De	Raad	van	Bestuur	behoort	samen	met	het	

Bestuurscollege	en	het	Directiecollege	tot	de	drie	centrale	bestuursorganen	van	de	Universiteit	Gent.	

De	Raad	 van	Bestuur	 is	 de	 hoogste	 in	 rang	 en	 telt	 34	 leden	 die	 elk	 een	 stem	hebben.	De	 grootste	

groep	 binnen	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 zijn	 de	 leden	 van	 het	 zelfstandig	 academisch	 personeel	 of	 de	

professoren.	Sinds	1971	zijn	alle	geledingen	van	de	universiteit	vertegenwoordigd:	er	zetelen	zowel	

vertegenwoordigers	van	studenten	als	vertegenwoordigers	van	het	assisterend	en	administratief	en	

technisch	personeel	 in	de	raad.	Daarnaast	hebben	ook	afgevaardigden	van	openbare	instituties	een	

stem	 in	de	Raad	van	Bestuur.	Het	Bestuurscollege	 is	 een	afvaardiging	van	de	Raad	van	Bestuur	en	

staat	 in	 voor	 uitvoerende	 bestuurstaken.263	Om	 lid	 te	worden	 van	 de	Raad	 van	Bestuur	moet	men	

zich	kandidaat	stellen,	daarna	wordt	men	verkozen	of	niet.	Als	er	maar	één	kandidaat	is,	wordt	men	

																																																																				
260	Danniau	en	Loockx,	"Bestuur	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie.		
261	Danniau	en	Loockx,	"Bestuur	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie.		
262	Brouns,	“Wetenschap	tussen	Olympus	en	Agora,”	30.		
263	Fien	Danniau,	“Het	Bedrijf	UGent,”	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	29.08.15,	http://www.ugentmemorie.be/artikel/het-bedrijf-
ugent.		
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aangeduid.	 De	 Raad	 van	 Bestuur	wijst	 vervolgens	 één	 professor	 uit	 de	 alfawetenschappen	 en	 één	

professor	uit	de	bètawetenschappen	aan	om	in	het	Bestuurscollege	te	zetelen.264	

Lid	 zijn	 van	 één	 van	 beide	 raden	 is	 in	 de	 perceptie	 van	 de	 geïnterviewde	 emeriti	 niet	 altijd	 zo’n	

vrouwvriendelijke	 functie.	Een	respondent	verklaart	dat	vergaderingen	vaak	van	14u	 ’s	namiddags	

tot	21u	of	later	duurden.		

“Wat	 ik	wel	 heel	moeilijk	 vond,	was	 in	 de	Raad	 van	Bestuur	 of	 het	Bestuurscollege,	 dat	 ze	

vergaderingen	deden	van	2u	’s	namiddags	tot	9u	’s	avonds.	En	dan	wou	ik	nog	boodschappen	

doen	 om	 te	 koken,	 maar	 dat	 ging	 bijna	 niet.	 Daar	 waar	 ik	 wist	 dat	 al	 mijn	 collega’s	 hun	

pantoffels	 klaarstonden.	 Die	 functies	 zijn	 toch	 heel	 weinig	 vrouwvriendelijk,	 zelfs	 voor	

iemand	die	alleenstaand	is.”265	

De	respondenten	die	lid	waren	van	de	Raad	van	Bestuur	of	het	Bestuurscollege	geven	wel	aan	dat	ze	

dit	 graag	deden.	Deze	 respondenten	hadden	een	grote	 interesse	 in	beleidstaken,	 anders	 zouden	ze	

zich	niet	kandidaat	gesteld	hebben.		

“Dat	was	echt	interessant.	Je	leert	enorm	veel	over	het	reilen	en	zeilen	van	een	universiteit,	

vooral	op	vlak	van	budgettaire	zaken.”266	

Hoe	 valt	 het	 lage	 aandeel	 van	 vrouwen	 in	 deze	 hoge	 bestuursraden	 te	 verklaren?	 De	 vrouwelijke	

ondervertegenwoordiging	was	voor	een	deel	–	net	zoals	bij	de	vakgroepvoorzitters	–	een	afspiegeling	

van	de	wanverhoudingen	binnen	het	professorenkorps.	Maar	er	kan	ook	gewezen	worden	op	het	feit	

dat	 vrouwen	 over	 het	 algemeen	 meer	 interesse	 hebben	 voor	 de	 inhoud	 van	 hun	 werk	 dan	 voor	

specifieke	leidinggevende	functies	en	management.267	Veel	respondenten	geven	tijdens	de	interviews	

aan	dat	 ze	niet	 geïnteresseerd	waren	 in	beleidstaken.	 Sinds	2012	 streeft	de	Universiteit	Gent	naar	

een	genderevenwichtige	samenstelling	van	raden	en	commissies.	Dat	wil	zeggen	dat	maximum	twee	

derde	van	de	stemgerechtigde	 leden	van	hetzelfde	geslacht	mogen	zijn.	Vanaf	2014	 is	de	Raad	van	

Bestuur	 samengesteld	 met	 een	 verhouding	 van	 60/40	 tussen	 beide	 geslachten.	 Ook	 de	

faculteitsraden	zijn	vanaf	dat	jaar	genderevenwichtig	samengesteld.268	In	het	laatste	hoofdstuk	kom	

ik	terug	op	deze	genderquota	aan	de	UGent.		

4.4.2 “Hallo	meneer	de	decaan”	

Decanen	 zijn	belangrijke	 figuren	aan	de	Gentse	universiteit	met	behoorlijk	 veel	macht.	 Sinds	2014	

wordt	 hij	 of	 zij	 wordt	 verkozen	 door	 de	 faculteitsraad	 voor	 vier	 jaar.	 Daarvoor	 hadden	 decanen	

steeds	 een	 termijn	 van	 twee	 jaar.	 De	meeste	 decanen	 blijven	 twee	 termijnen	 aangesteld,	wat	 hun	

																																																																				
264	Interview	met	Godelieve	Laureys	door	Lore	Goovaerts,	07.03.16,	Gent.	
265	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
266	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
267	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	36.	
268	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	11-2.	
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invloed	vergroot.269	Enkel	gewoon	hoogleraren	komen	in	aanmerking	voor	de	functie.270	Op	het	vlak	

van	 vrouwelijke	 vertegenwoordiging	 in	 het	 decanaat	 is	 de	 situatie	 aan	 de	 Universiteit	 Gent	

schrijnend.	Vanaf	1817	tot	vandaag	telt	de	universiteit	422	decanen,	waarvan	maar	vijf	vrouwen.	De	

eerste	is	Gerda	De	Bock	van	1978	tot	1980	aan	de	faculteit	Rechtsgeleerdheid.	De	overige	vier	heb	ik	

geïnterviewd	en	zijn	nog	in	 leven.	De	faculteit	Rechtsgeleerdheid	kent	nog	een	vrouwelijke	decaan:	

Yvette	 Merchiers	 (1992-1995).	 Ook	 de	 faculteit	 Letteren	 en	 Wijsbegeerte	 heeft	 met	 Dominique	

Willems	 (1992-1995)	 en	 Anne-Marie	 Musschoot	 (1995-1997)	 twee	 vrouwelijke	 decanen.	 Els	 De	

Bens	 is	van	1996	 tot	2000	decaan	van	de	 faculteit	Politieke	en	Sociale	Wetenschappen.	Vandaag	 is	

het	 intussen	16	 jaar	geleden	dat	de	UGent	een	vrouw	onder	haar	decanen	kende.271	Dat	het	aantal	

vrouwelijke	 decanen	 omhoog	moet,	 staat	 buiten	 kijf.	 Hoe	 hebben	 deze	 laatste	 vier	 de	 functie	 van	

decaan	 ervaren?	 Daarover	 zijn	 de	 meningen	 verdeeld.	 Dominique	 Willems	 was	 met	 haar	 45	

levensjaren	één	van	de	jongste	decanen	ooit	als	ze	in	1992	aantrad.	Hoewel	ze	eigenlijk	geen	decaan	

wilde	 worden	 –	 ze	 vond	 dat	 ze	 te	 jong	 was	 en	 ze	 wilde	 zich	meer	 focussen	 op	 wetenschappelijk	

onderzoek	–	haalde	ze	veel	voldoening	uit	haar	taken	als	decaan.		

“Van	al	mijn	universitaire	functies	heb	ik	dat	het	liefst	gedaan.	(…)	Dat	is	zoals	lokale	politiek	

en	je	ziet	wat	er	verbetert.	Je	ziet	de	resultaten	van	wat	je	probeert	te	doen.	Ik	hou	wel	van	

beleid	 (…),	 plannen	maken	 voor	 de	 faculteit,	 ervoor	 zorgen	 dat	 iedereen	 aan	 zijn	 trekken	

komt,	dat	doe	ik	graag.”272	

Ze	 ontkent	 niet	 dat	 het	 een	moeilijke	 en	 zware	 taak	was:	men	moet	 er	 veel	 voor	 over	 hebben	om	

decaan	 te	 zijn.	 Zo	 gaf	 ze	 tijdens	 het	 decanaat	 nog	 veel	 les	 en	 was	 ze	 voorzitter	 van	 de	

examencommissie.	 Als	 vrouw	 bleek	 het	 bovendien	 nog	 iets	 lastiger	 te	 zijn.	 Vanaf	 haar	 benoeming	

spraken	een	aantal	van	haar	collega’s,	haar	opeens	aan	met	“meneer	de	decaan”.	De	secretaris	van	de	

faculteitsraad	zei	voortdurend	“meneer	de	decaan”	in	vergaderingen.	Het	personeel	was	er	duidelijk	

niet	aan	gewend	om	een	vrouw	als	decaan	te	hebben.	De	functie	lijkt	zo	een	voorbestemd	mannelijke	

rol	te	zijn.		

“Maar	dat	doet	raar	hoor	om	‘meneer	de	decaan’	te	krijgen	als	vrouw.	Na	een	tijdje	is	dat	wel	

veranderd.”273	

Nog	frappanter	 is	het	 feit	dat	ze	 in	het	begin	van	haar	termijn	een	aantal	problemen	kreeg	met	het	

personeel	op	het	decanaat	omwille	van	haar	vrouw-zijn.	Een	aantal	mannen	kon	het	niet	verdragen	

dat	een	vrouw	boven	hen	stond	en	hen	 ‘commandeerde’.	Vooral	de	secretaris	van	de	faculteitsraad	

had	problemen	met	een	vrouwelijke	decaan.		

																																																																				
269	Danniau	en	Loockx,	"Bestuur	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie.		
270	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
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273	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
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“De	 secretaris	van	de	 faculteit	 zag	het	niet	onmiddellijk	 zitten	dat	 ik	als	vrouw	decaan	zou	

zijn.	Hij	 heeft	mij	 dat	 ook	 laten	 voelen.	 (…)	Niet	 vriendelijk	 zijn,	 de	 dingen	niet	 goed	doen	

enzo.”274	

Het	is	een	feit	dat	leiderschapskwaliteiten	eerder	en	makkelijker	aan	mannen	worden	toegeschreven	

dan	aan	vrouwen.	De	perceptie	omtrent	het	gedrag	van	leidinggevenden	komt	meer	overeen	met	het	

gedrag	 dat	 van	mannen	 wordt	 verwacht.	 Een	man	 is	 volgens	 de	 seksestereotyperingen	 zelfzeker,	

daadkrachtig	 en	 sturend.	 Van	 een	 vrouw	wordt	 eerder	 vriendelijkheid,	 warmte	 en	 betrokkenheid	

verwacht.	 Aan	 vrouwelijke	 leidinggevenden	worden	 daardoor	 conflicterende	 eisen	 gesteld	 en	 een	

dubbele	boodschap	meegegeven.	Een	vrouw	mag	zich	niet	te	vrouwelijk	gedragen,	want	dan	kan	ze	

geen	effectieve	leider	zijn.	Maar	ze	mag	zich	ook	niet	al	te	mannelijk	opstellen,	want	dan	wordt	ze	als	

‘onvrouwelijk’	gekarakteriseerd.	Waar	mannen	vastberaden	zijn,	kan	een	vrouw	al	snel	de	stempel	

‘lastig’	of	‘geen	gemakkelijke	tante’	meekrijgen.	Deze	clichébeelden	zullen	pas	verdwijnen	als	er	veel	

goede	 voorbeelden	 van	 vrouwelijk	 leiderschap	 zijn. 275 	Het	 zijn	 net	 deze	 clichébeelden	 die	

verantwoordelijk	 zijn	 voor	 het	 lage	 aantal	 vrouwen	 in	 leidinggevende	 functies,	 zowel	 aan	

universiteiten	en	de	openbare	sector	als	in	de	privésector.		

De	volgende	vrouwelijke	decaan	–	en	opvolgster	van	Dominique	Willems	–	van	de	faculteit	Letteren	

en	Wijsbegeerte	was	Anne-Marie	Musschoot.	Haar	termijn	liep	van	1995	tot	1997.	Zij	werd,	net	zoals	

haar	 voorgangster,	 gevraagd	 om	 decaan	 te	 worden.	 Hoewel	 ze	 het	 zeker	 een	 interessante	 functie	

vond,	 beviel	 het	 decanaat	 haar	 niet.	 Als	 men	 na	 haar	 termijn	 van	 twee	 jaar	 verder	 aandrong	 om	

langer	aangesteld	te	blijven,	weigerde	ze.		

“Daar	lag	mijn	grens:	verder	wilde	ik	niet	 in	een	administratieve	functie.	Dat	beviel	mij	niet	

zo.	Ik	vond	dat	geen	prettige	ervaring.	(…)	Omdat	ik	heel	duidelijk	gewaar	werd,	na	een	jaar	

al,	 dat	mij	 dat	 afhield	 van	mijn	 vakliteratuur.	 En	dat	 vond	 ik	 niet	 prettig.	 (…)	Dat	was	 een	

functie	 waar	 ik	 mij	 niet	 goed	 bij	 voelde.	 Teveel	 werk	 dat	 niets	 te	 maken	 had	 met	 wat	 ik	

belangrijk	vond	in	het	leven.”276	

Ook	Els	De	Bens	vond	het	geen	speciale	eer	om	decaan	te	mogen	zijn.	Zij	leidde	de	faculteit	Politieke	

en	Sociale	Wetenschappen	van	1996	tot	2000.	Ze	noemt	het	een	‘beurtrol’.	Ook	zij	benadrukt	dat	de	

taak	van	decaan	enorm	zwaar	was.		

“In	onze	tijd	was	decaan	zijn	een	verschrikkelijk	corvée,	dat	was	gewoon	extra	werk	hé.	Nu	

krijgen	ze	een	sabbatical	en	moeten	ze	geen	les	meer	geven.”277	
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	 91	

Als	decaan	moet	men	onderhandelen	en	zorgen	dat	iedereen	tevreden	is.	De	Bens	merkt	tijdens	haar	

termijn	de	wrijvingen	op	in	de	faculteit.	Wanneer	ze	budgetten	moest	verdelen,	kwamen	sommigen	

opdraven	 met	 valse	 cijfers	 over	 publicaties	 en	 lessen.	 Ze	 moest	 erop	 toezien	 dat	 alle	 cijfers	

nauwkeurig	gecontroleerd	werden.	 In	haar	 functie	als	decaan	kwam	ze	voor	het	eerst	 in	aanraking	

met	de	rivaliteit	en	afgunst	die	soms	eigen	is	aan	een	universitaire	gemeenschap.		

“De	naijver	in	de	academische	wereld	is	toch	wel	hallucinant.	Ik	heb	zeer	zelden	een	collega	

eens	iets	positief	horen	zeggen	over	een	andere,	altijd	kritiek.	Dat	mag	je	gerust	zeggen	dat	

dat	uit	mijn	mond	komt,	dat	een	universiteit	soms	toch	echt	wel	een	mand	vol	met	krabben	is.	

Daar	kon	ik	mij	verschrikkelijk	aan	ergeren!”278		

Godelieve	Laureys	wou	op	het	einde	van	haar	carrière	zeer	graag	decaan	(van	de	faculteit	Letteren	en	

Wijsbegeerte)	worden	maar	haalde	het	net	niet.	Hoewel	ze	deze	 ‘nederlaag’	nooit	als	 tegenkanting	

omwille	 van	haar	 vrouw-zijn	 ervaren	heeft,	 geeft	 ze	 toch	aan	dat	het	 argument	 van	een	vrouw	als	

decaan	niet	werkte.		

“Maar	 je	merkt	 dat	 het	 argument	 niet	werkt:	 van	 te	 zeggen,	 zouden	we	 niet	 een	 keer	 een	

vrouwelijke	decaan	kiezen?	Dat	werkt	niet.	Het	werkt	ook	niet	achter	de	schermen.”279	

Deze	vaststelling	sluit	aan	bij	de	conclusies	van	het	M/V	Rapport	uit	2008	over	de	perceptie	van	het	

personeel	 in	 verband	 met	 de	 genderproblematiek.	 Uit	 het	 rapport	 blijkt	 dat	 de	 overgrote	

meerderheid	 van	 de	 mannelijke	 personeelsleden	 zich	 niet	 bewust	 is	 van	 het	 bestaan	 van	 een	

genderproblematiek	 aan	de	Gentse	universiteit.	 Ze	 zijn	 van	mening	dat	mannen	en	vrouwen	gelijk	

behandeld	worden	binnen	hun	vakgroep/afdeling	en	dat	de	competenties	van	mannen	en	vrouwen	

even	hoog	worden	 ingeschat.	Volgens	vrouwen	 is	er	wel	een	genderproblematiek:	de	helft	van	alle	

vrouwelijke	postdocs	en	een	derde	van	alle	vrouwelijke	professoren	geeft	aan	meer	obstakels	in	hun	

loopbaan	 te	 hebben	 ervaren	 dan	 hun	 mannelijke	 collega’s.	 Bovendien	 heeft	 een	 derde	 van	 de	

vrouwelijke	 postdocs	 en	 ZAP’ers	 het	 gevoel	 dat	 hun	 geslacht	 invloed	 heeft	 op	 hun	

doorstroomkansen.	De	helft	van	het	vrouwelijk	personeel	verklaart	dat	mannen	vaker	dan	vrouwen	

met	eenzelfde	expertise	gevraagd	worden	voor	projecten	en	congressen.280		

Vrouwelijke	decanen	hebben	het	niet	altijd	even	gemakkelijk	gehad	aan	de	Universiteit	Gent,	zoveel	

is	 duidelijk.	 Met	 slechts	 vijf	 vrouwelijke	 decanen	 is	 de	 situatie	 bijzonder	 schrijnend	 wat	 betreft	

vrouwen	in	hoge	bestuursfuncties.	Sinds	1	oktober	2013	kent	de	UGent	wel	haar	eerste	vrouwelijke	

rector:	 van	 Anne	 De	 Paepe’s	 76	 voorgangers	 was	 geen	 enkele	 een	 vrouw.281	Met	 de	 recente	

benoeming	van	Caroline	Pauwels	tot	rector	van	de	VUB,	mogen	de	Vlaamse	universiteiten	een	vierde	
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	92	

vrouwelijke	 rector	 aan	 hun	 lijstje	 toevoegen.282	De	 Paepe	 en	 Pauwels	 verkeren	 in	 het	 selecte	

gezelschap	 van	 Marie	 De	 Groodt-Lasseel,	 die	 rector	 was	 van	 het	 Rijksuniversitair	 Centrum	

Antwerpen	van	1977	tot	1981,	en	Els	Witte.	Zij	stond	aan	het	hoofd	van	de	VUB	van	1994	tot	het	jaar	

2000.283	Waar	de	rector	vandaag	veel	gewicht	in	de	schaal	kan	leggen	wat	betreft	beslissingen,	was	

dat	 vanuit	 historisch	oogpunt	niet	 steeds	het	 geval.	Aangezien	de	Gentse	universiteit	 tot	 1991	een	

rijksuniversiteit	was,	had	de	minister	veel	 invloed.	De	regeringscontrole	werd	uitgeoefend	door	de	

regeringscommissaris,	de	rechtsopvolger	van	de	beheerder-inspecteur.	De	leiding	van	de	universiteit	

was	 lange	 tijd	 in	 handen	 van	 het	 duo	 rector	 –	 beheerder-inspecteur.	 Hoe	 verder	 terug	 in	 de	

geschiedenis,	 hoe	meer	macht	 de	 beheerder-inspecteur	 had	 ten	 opzichte	 van	 de	 rector.	 Door	 zijn	

functie	als	 rechtstreekse	afgevaardigde	van	de	 regering	beschikte	hij	over	heel	wat	bevoegdheden.	

Zijn	aanstelling	was	van	onbepaalde	duur,	wat	hem	de	mogelijkheid	gaf	om	ervaring	op	te	bouwen	en	

zijn	 invloed	 te	vergroten.	Dat	vaak	 ten	nadele	van	de	rector,	die	slechts	 tijdelijk	was	aangesteld	en	

pas	 bij	 het	 einde	 van	 zijn	 of	 haar	mandaat	 goede	 kennis	 had	 van	 de	 universitaire	 structuren.	 Het	

rectoraat	 was	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 vooral	 een	 ceremoniële	 functie,	 wat	 zich	 uitte	 in	 de	

verkiezingsprocedure.	Volgens	beurtrol	werd	per	faculteit	de	langst	zetelende	hoogleraar	aangesteld	

als	rector.	Na	de	Eerste	Wereldoorlog	nam	de	macht	van	de	rector	aanzienlijk	toe.	Onder	andere	door	

de	strijd	om	de	vernederlandsing	van	de	Gentse	universiteit	werd	de	rector	het	publieke	gezicht	van	

de	instelling.	In	1953	werd	de	functie	van	beheerder-inspecteur	afgeschaft.284		

Dominique	Willems	heeft	lang	getwijfeld	om	zich	kandidaat	te	stellen	voor	het	rectoraat.	Ze	is	ervan	

overtuigd	 dat	 ze	 als	 man	 wel	 haar	 kandidatuur	 had	 ingediend	 en	 ze	 als	 man	 zeker	 rector	 zou	

geworden	 zijn.	 Ze	 was	 op	 zeer	 jonge	 leeftijd	 decaan	 geworden,	 ze	 zetelde	 zowel	 in	 de	 Raad	 van	

Bestuur	als	het	Bestuurscollege	en	had	dus	enorm	veel	ervaring	op	het	vlak	van	beleid.		

“Ik	 denk	 dat	 als	 ik	 een	 man	 was	 geweest,	 ik	 zeker	 rector	 zou	 geweest	 zijn.	 Maar	 ik	 had	 het	

netwerk	niet	om	rector	te	zijn.	(…)	Als	man	zou	ik	wel	mijn	kandidatuur	gesteld	hebben,	wel	mijn	

background	gehad	hebben.	Het	probleem	was	dat	ik	het	zo	druk	had,	zowel	als	decaan	als	daarna,	

dat	ik	de	tijd	niet	had	om	mijn	eigen	basis	te	raadplegen,	een	netwerk	op	te	bouwen.	(…)	Er	zijn	

veel	mensen	die	mij	gevraagd	hebben:	“waarom	ben	je	nooit	rector	geweest?”.	Het	is	misschien	

pretentieus,	maar	het	is	zo.	(…)	Ik	ben	overtuigd	–	en	ik	ben	niet	de	enige	–	moest	ik	geen	vrouw	

geweest	 zijn,	 dat	 ik	 rector	 was	 geworden.	 Ik	 beklaag	 het	 mij	 niet	 hé,	 maar	 het	 zou	 wel	 mooi	

geweest	zijn	hé,	de	eerste	vrouwelijke	rector	van	de	universiteit	Gent	zijn.”285		

Ze	benadrukt	dat	ze	als	vrouw	niet	echt	een	netwerk	had	opgebouwd	en	daardoor	ook	minder	kans	

maakte	 op	 het	 rectoraat.	Mannen	doen	dat	wel	 en	 hebben	 vaak	 een	 groter	 netwerk	 dan	 vrouwen.	

																																																																				
282	S.n.,	“Caroline	Pauwels	is	nieuwe	rector	VUB”,	De	Morgen,	29.04.16,	http://www.demorgen.be/binnenland/caroline-pauwels-is-
nieuwe-rector-vub-bfa422f4/.		
283	Danniau	en	Loockx,	"Bestuur	UGent	in	cijfers,"	UGentMemorie.		
284	Ruben	Mantels,	"Het	hoofd	van	de	universiteit,"	UGentMemorie,	laatst	gewijzigd	10.08.15,	
http://www.ugentmemorie.be/artikel/het-hoofd-van-de-universiteit.		
285	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
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Hier	kom	ik	op	terug	in	hoofdstuk	vijf.	Het	 lijkt	bovendien	typisch	vrouwelijk	te	zijn	dat	ze	zichzelf	

onderschatten	en	zich	daardoor	niet	kandidaat	stelden	voor	zo’n	functies.	Dominique	Willems	dacht	

dat	 ze	 de	 taak	 van	 rector	 nooit	 goed	 zou	 kunnen	 doen	 en	 stelde	 zich	 ook	 daarom	 niet	 kandidaat.	

Mannen	 zouden	 zichzelf	 nooit	 zo	 sterk	 onderschatten.	 De	 hierboven	 uitgelegde	

seksestereotyperingen	 over	 het	 gedrag	 van	 mannen	 en	 vrouwen	 blijken	 ook	 hier	 een	 invloed	 te	

hebben.	 Van	mannen	wordt	 verwacht	 dat	 ze	 goede	 leiders	 zijn	 vol	 zelfvertrouwen	 en	 daadkracht.	

Leiderschapskwaliteiten	 worden	 daarentegen	 veel	 minder	 gemakkelijk	 aan	 vrouwen	

toegeschreven.286	Deze	 beelden	 kleuren	 opnieuw	 de	 zelfperceptie	 van	 vrouwen:	 ze	 gaan	 er	

automatisch	vanuit	dat	ze	minder	goed	zullen	zijn	in	leidinggevende	functies	en	management.		

4.5 Vrouwelijke	hoogleraren	tegengewerkt?		

Dat	het	pover	gesteld	is	met	gendergelijkheid	op	vlak	van	beleid	en	bestuursfuncties,	mag	blijken	uit	

bovenstaande	 verhalen.	 Daarnaast	 was	 het	 als	 vrouw	 niet	 altijd	 even	 gemakkelijk	 om	 stand	 te	

houden	 in	het	 (hoofdzakelijk	mannelijke)	professorenkorps	gedurende	de	 tweede	helft	 van	de	20e	

eeuw.	Mijn	respondenten	kregen	zowel	subtiel	als	expliciet	te	maken	met	tegenkanting	omwille	van	

hun	vrouw-zijn.	In	het	laatste	deel	van	dit	hoofdstuk	ga	ik	na	in	welke	mate	vrouwelijke	hoogleraren	

werden	 tegengewerkt	 aan	 de	 Universiteit	 Gent.	 Daarbij	 is	 opnieuw	 een	 belangrijke	 rol	 weggelegd	

voor	de	perceptie	 van	de	 respondenten.	Wat	 is	hun	ervaring	met	de	 genderkwestie	 aan	de	Gentse	

universiteit?	 Zijn	 ze	 zich	 überhaupt	 bewust	 van	 het	 bestaan	 van	 een	 genderproblematiek?	Welke	

verhalen	en	anekdotes	brengen	de	respondenten	in	dit	verband	aan?	De	analyse	valt	opnieuw	uiteen	

in	 twee	 delen.	 Ik	 maak	 een	 onderscheid	 tussen	 de	 opmerkingen	 en	 commentaar	 die	 vrouwelijke	

hoogleraren	naar	hun	hoofd	geslingerd	kregen	en	de	impliciete	en	expliciete	tegenkanting	waarmee	

ze	geconfronteerd	werden.		

4.5.1 Opmerkingen	en	commentaar:	“dat	is	toch	zo	erg	niet”		

Hoewel	 allerhande	 opmerkingen	 en	 commentaar	 tegen	 vrouwelijke	 hoogleraren	 uiteraard	 ook	 als	

‘tegenkanting’	beschouwd	worden,	maak	ik	een	onderscheid	om	de	leesbaarheid	niet	in	het	gedrang	

te	brengen.	Het	lijdt	geen	twijfel	dat	deze	opmerkingen	niet	door	de	beugel	kunnen	en	zeker	onder	de	

noemer	‘expliciete	tegenkanting’	passen.	Heel	wat	respondenten	werden	steevast	aangesproken	met	

‘mevrouw’	in	plaats	van	‘professor’.	Dit	lijkt	op	het	eerste	zicht	misschien	banaal	of	triviaal	maar	het	

zijn	 net	 deze	 ‘details’	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 het	 glazen	 plafond	 in	 stand	 gehouden	 wordt.	 De	

respondenten	getuigen	dat	hun	mannelijke	collega’s	steevast	aangesproken	werden	met	‘professor’.	

Een	 vrouwelijke	 hoogleraar	 vertelt	 een	 anekdote	 over	 het	 feit	 dat	 haar	 studenten	 haar	meerdere	

malen	‘mevrouw’	noemden:		

																																																																				
286	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	29.	
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“Ik	 stond	 samen	 met	 een	 mannelijke	 assistent	 te	 praten	 met	 een	 groepje	 studenten.	 Een	

studente	 zegt	 iets	 tegen	 hem	 en	 ze	 noemt	 hem	 ‘professor’.	 (…)	 En	 dan	 zei	 ze	 tegen	 mij	

‘mevrouw.’	 In	 hetzelfde	 gesprek.	 Dus	 dat	 is	 de	 perceptie	 van	 de	 studenten	 hé.	 En	 het	

gebeurde	meer	 dan	 eens	 dat	 studenten	 ‘mevrouw’	 zeiden	 tegen	mij.	 Ik	 heb	 een	 paar	 keer	

geprobeerd,	heel	vriendelijk,	 ‘je	mag	professor	zeggen	 tegen	een	professor,	ook	als	het	een	

vrouw	is.’	Maar	dat	heb	ik	er	niet	uit	gekregen.”287		

Dezelfde	respondent	vertelt	dat	de	postbode	haar	ooit	een	brief	bezorgde	die	gericht	was	aan	haar.	

Op	de	brief	 stond	 ‘ter	attentie	van	professor	…’.	De	postbode	vroeg	daarop	of	 ze	de	brief	 aan	haar	

man	wilde	geven.288	Een	andere	vrouw	getuigt	over	dezelfde	problematiek	op	congressen.	Haar	man	

ging	dikwijls	mee	naar	deze	internationale	conferenties.	Voortdurend	werd	haar	man	aangesproken	

als	‘professor’	omdat	men	dacht	dat	hij	het	was.		

“Ah	you	are	professor	(…)”,	en	dan	gaan	ze	naar	mijn	man	hé.	Dat	was	bijna	voortdurend,	dat	

men	automatisch	denkt,	het	zal	die	man	wel	zijn.	Maar	goed,	dat	is	niet	zo	erg	hé.”289	

Een	respondent	vertelt	hetzelfde	over	de	vergaderingen	van	de	 faculteitsraad.	Zij	was	 lange	 tijd	de	

enige	 vrouw	 in	 de	 faculteitsraad.	 De	 decaan	was	 zeer	 conservatief-katholiek	 en	was	 niet	 tevreden	

met	 haar	 benoeming	 tot	 docent,	 enerzijds	 omwille	 van	 haar	 vrouw-zijn	 en	 anderzijds	 omdat	 ze	

vrijzinnig	was.	Gedurende	twee	 jaar	begon	hij	de	vergadering	steevast	met	 “mijnheren”.	Ze	besloot	

zich	gedurende	twee	jaar	rustig	te	houden	en	er	niets	over	te	zeggen.		

“Ongeveer	na	2	jaar,	toen	begon	de	decaan	opnieuw	de	faculteitsraad	met	‘mijnheren’.	En	ik	

heb	stil	maar	luid	genoeg	gezegd:	‘ik	ben	er	weer	niet	bij’.	En	hij	is	geschrokken.	Nu,	ik	weet	

niet	 of	 hij	 zich	 bewust	 was,	 maar	 daarna	 is	 hij	 de	 faculteitsraad	 altijd	 begonnen	 met	

‘collegae’.”290	

In	deze	gevallen	komt	het	clichébeeld	van	de	man	als	traditionele	wetenschapper	om	de	hoek	kijken.	

Wetenschap	 bedrijven,	 is	 een	 typisch	 mannelijke	 bezigheid.	 Voor	 vrouwen	 is	 in	 dit	 verhaal	 geen	

plaats.291	Het	 is	 noemenswaardig	 hoeveel	 vrouwelijke	 hoogleraren	 deze	 foutieve	 aansprekingen	

wegzetten	als	‘niet	erg’.	Dat	zegt	iets	over	het	besef	van	sommigen	over	de	genderproblematiek.	Heel	

wat	 emeriti	 beseften	 tijdens	 hun	 carrière	 niet	 dat	 het	 als	 vrouw	moeilijker	 was	 om	 te	 overleven	

binnen	de	academische	wereld.	Hier	kom	ik	later	op	terug.	Voorgaande	‘opmerkingen’	zijn	slechts	het	

topje	van	de	ijsberg.	Meerdere	vrouwelijke	professoren	kregen	doorheen	hun	carrière	opmerkingen	

omwille	van	hun	vrouw-zijn,	soms	zelfs	seksistische	commentaar.	Een	respondent	vertelt	over	haar	

aanwerving	aan	de	universiteit.	Haar	mannelijke	 tegenkandidaat	voor	de	 functie	moest	 legerdienst	

																																																																				
287	Interview	met	Anne-Marie	Musschoot	door	Lore	Goovaerts,	08.03.16,	Mariakerke.	
288	Interview	met	Anne-Marie	Musschoot	door	Lore	Goovaerts,	08.03.16,	Mariakerke.	
289	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	Gent.	
290	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
291	Van	Haegedoren,	Valgaeren	en	Noelanders,	Gezocht:	professor	(V).	Een	onderzoek	naar	vrouwen	in	de	academia,	6-7.	



	 95	

doen	 en	 werd	 daardoor	 niet	 aangenomen.	 Zij	 kreeg	 de	 job	 maar	 haar	 diensthoofd	 maakte	 de	

volgende	opmerking:		

“Het	is	spijtig	dat	de	andere	naar	het	leger	moet	en	je	mag	mij	dat	niet	kwalijk	nemen	maar	

volgens	mij	zijn	vrouwen	veel	afwezig	op	hun	werk.”292	

Mijn	 respondent	was	 echt	 aangedaan	 door	 deze	 opmerking.	 Ze	 bewijst	 hem	nadien	 het	 tegendeel:	

doorheen	haar	carrière	is	ze	maar	één	keer	thuisgebleven	door	ziekte	en	twee	keer	na	een	bevalling.	

Drie	weken	na	de	geboorte	van	haar	eerste	kind,	belde	haar	diensthoofd	haar	op	en	zei:	“je	bent	toch	

niet	vergeten	dat	wij	een	congres	hebben	hé?”293	Op	dat	moment	ging	ze	terug	werken.	Vrouwelijke	

academici	zijn	een	grote	uitzondering	op	dat	moment.	Een	respondent	vertelt	over	een	professor	die	

verschillende	keren	agressief-seksuele	opmerkingen	maakte	tegen	haar.		

“Hij	kwam	naar	mij	 toe	en	hij	was	zeer	agressief-provocerend-seksueel.	Dan	heb	ik	op	mijn	

tong	 gebeten	 en	 gewoon	 vriendelijk	 geantwoord.	Hij	 heeft	 dat	 een	 tweede	 keer	 gedaan	 op	

dezelfde	manier,	dan	heb	ik	het	nog	eens	laten	voorbijgaan.	De	derde	keer	heb	ik	heel	heftig	

gereageerd,	 en	het	was	gedaan.	 Ik	was	aanvaard.	 Ik	denk	dat	hij	wou	kijken	hoever	hij	mij	

kon	drijven.”294		

Seksistische	opmerkingen	 tegen	vrouwen	bleken	geen	uitzondering	 te	 zijn	 in	universitaire	milieus.	

Heel	wat	andere	respondenten	vertellen	gelijkaardige	verhalen.	Een	vrouwelijke	hoogleraar	die	één	

keer	in	de	maand	een	dag	afwezig	was	omwille	van	vergaderingen	met	Nederlandse	collega’s,	kreeg	

op	haar	dienst	te	horen	‘dat	ze	weer	eens	haar	maandstonden	zal	hebben’.295	Een	andere	respondent	

vertelt	over	een	benoemingsprocedure	om	haar	diensthoofd	op	te	volgen.	Er	waren	drie	mannelijke	

kandidaten	 en	 twee	 vrouwelijke	 kandidaten,	 waaronder	 zij.	 Het	 selectiecomité	 bestond	 uit	

mannelijke	professoren	die	zij	ook	kende.		

“Een	bepaalde	prof	zei:	“hoe	ga	je	dat	doen	als	er	een	conflict	is	op	uw	dienst,	ga	je	dan	niet	

beginnen	 wenen	 ofzo?”	 Dus	 eigenlijk	 een	 zeer	 seksistische	 opmerking.	 (…)	 Zo’n	 dingen	

waren	er	wel	af	en	toe.	(…)	Je	had	professoren	die	echt	male	chauvinist	waren.”296	

Daarnaast	 doen	 er	 verhalen	de	 ronde	over	 een	bepaalde	 vakgroep	waarbij	 de	 keuken	volhing	met	

foto’s	en	posters	van	blote	vrouwen.	Op	deze	dienst	werkte	geen	enkele	vrouw.	Toen	de	broer	van	

een	 respondent	 in	 deze	 vakgroep	 begon	 te	werken,	 eiste	 hij	 dat	 die	 posters	 van	 de	muur	 zouden	

gehaald	worden.	De	proffen	en	andere	mannelijke	collega’s	waren	niet	akkoord.	Daarop	ontstond	een	

enorm	conflict	in	die	vakgroep	rond	deze	kwestie.	Dat	dit	soort	opmerkingen	het	er	voor	vrouwelijke	

hoogleraren	 niet	 gemakkelijker	 op	 maakte	 tijdens	 hun	 carrière,	 mag	 duidelijk	 zijn.	 Hoewel	 deze	

																																																																				
292	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.		
293	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.		
294	Interview	met	Yvette	Merchies	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
295	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
296	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
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tegenkanting	er	voor	mijn	respondenten	niet	toe	leidde	dat	ze	de	universiteit	verlieten,	kan	dat	voor	

heel	wat	andere	vrouwelijke	onderzoekers	wel	het	geval	geweest	zijn.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	een	

groter	 percentage	 vrouwelijke	 onderzoekers	 en	 (hoofd)docenten	 de	 universiteit	 verlaten	 dan	

mannen.	 Vrouwen	 zijn	 oververtegenwoordigd	 in	 de	 uitstroom	 uit	 universiteiten.	 Een	 veel	

voorkomende	oorzaak	van	het	 vertrek	van	vrouwen	uit	de	academische	wereld	 is	onvrede	met	de	

werksituatie.	 Barbara	 Van	 Balen	 toont	 voor	 Nederlandse	 universiteiten	 aan	 dat	 deze	 onvrede	

veroorzaakt	 wordt	 doordat	 vrouwelijke	 onderzoekers	 zich	 vaak	 niet	 thuis	 voelen	 in	 universitaire	

milieus. 297 	Onder	 andere	 opmerkingen	 en	 tegenkanting	 van	 mannelijke	 collega’s	 zijn	 hier	

verantwoordelijk	 voor.	 Dat	 kan	 zeker	 het	 geval	 geweest	 zijn	 aan	 de	 Universiteit	 Gent.	 De	 relatie	

tussen	de	universiteit	en	vrouwen	was	meer	gespannen	dan	die	tussen	de	universiteit	en	mannen.	De	

cultuur	van	de	UGent	was	weinig	of	niet	aangepast	aan	vrouwen.298		

4.5.2 Impliciete	of	expliciete	tegenkanting?	

Naast	 opmerkingen	 en	 commentaar	werden	mijn	 respondenten	 gedurende	 hun	 carrière	meerdere	

malen	 geconfronteerd	 met	 andere	 vormen	 van	 tegenkanting	 en	 moeilijkheden	 omwille	 van	 hun	

vrouw-zijn,	 zowel	 op	 impliciet	 als	 op	 expliciet	 niveau.	 Een	 eerste	 categorie	 van	 expliciete	

tegenwerking	is	de	vaststelling	dat	heel	wat	respondenten	aan	het	begin	van	hun	carrière	geweigerd	

werden	bij	bepaalde	proffen	of	diensten	om	te	doctoreren	omwille	van	hun	geslacht.	Een	respondent	

vertelt	dat	ze	zich	wilde	specialiseren	 in	een	bepaald	vakgebied.	Op	deze	dienst	kreeg	ze	 te	horen:	

“juffrouw,	 wij	 nemen	 hier	 geen	 vrouwen	 aan”. 299 	Zonder	 ook	 maar	 te	 kijken	 naar	 haar	

wetenschappelijke	 competenties	 en	 kwaliteiten,	 werd	 ze	 meteen	 afgeschreven	 omwille	 van	 haar	

geslacht.	 Zij	 koos	 daardoor	 voor	 een	 andere	 specialisatie.	 Nog	 andere	 respondenten	 werden	

geweigerd	als	doctoranda	bij	bepaalde	professoren.	Zij	moesten	een	andere	promotor	zoeken	om	aan	

een	doctoraat	te	kunnen	beginnen.		

“Die	prof	vond	dat	een	vrouw	niet	moest	doctoreren.	(…)	Hij	zei	vlakaf	dat	dat	niet	ging	voor	

een	vrouw.”	

Verschillende	emeritae	hadden	daarnaast	het	gevoel	dat	mannen	makkelijker	bevorderd	werden	dan	

vrouwen.	Vrouwelijke	onderzoekers	en	hoogleraren	moesten	zich	volgens	een	aantal	respondenten	

meer	 bewijzen	 tijdens	 sollicitatiegesprekken	 dan	 mannen.	 Een	 vrouw	 moest	 zich	 volgens	 een	

respondent	dubbel	zo	hard	inzetten	dan	een	man	om	op	eenzelfde	manier	gewaardeerd	te	worden.300	

Volgende	citaten	illustreren:		

																																																																				
297	Wil	Portegijs,	 “’Geef	mijn	portie	maar	 aan	Fikkie.’	Redenen	voor	het	 vrijwillig	 vertrek	van	vrouwelijke	wetenschappers,”	 in	De	
universiteit	als	modern	mannenklooster,	eds.	Barbara	Van	Balen	en	Agneta	Fischer	(Amsterdam:	Het	Spinhuis,	1998),	66-71.		
298	Wil	Portegijs,	“Geef	mijn	portie	maar	aan	Fikkie,”	70-1.		
299	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
300	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.		
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“Maar	het	is	wel	zo	dat	bij	bevorderingen	dat	men,	ja	als	er	daar	10	mannen	staan	en	er	staat	

1	vrouw,	dan	neemt	men	een	man.	 Ik	heb	dat	nooit	echt	zo	aangevoeld	toen,	maar	dat	was	

wel	zo.	Ja,	wie	moest	beoordelen?	Een	man!	Ja!	(lacht).”301	

“Als	 ik	thuiskwam	van	een	vergadering,	dan	zei	 ik	soms:	 ‘verdorie	als	 ik	 iets	zeg,	wordt	dat	

precies	 niet	 opgenomen	 en	 als	 een	 man	 die	 gedurende	 heel	 de	 vergadering	 niets	 heeft	

gezegd,	herhaalt	wat	 ik	heb	gezegd,	dan	wordt	er	gezegd:	amai,	dat	 is	 een	schitterend	 idee	

collega.’	 Ik	 vond	 dat	 je	 je	 als	 vrouw	 dubbel	 zo	 hard	 moest	 inzetten	 om	 gewaardeerd	 te	

worden	dan	als	man.”302	

Er	werd	blijkbaar	meer	geluisterd	naar	mannen	tijdens	vergaderingen,	ook	al	zeiden	ze	hetzelfde	als	

hun	vrouwelijke	collega’s.	Ook	andere	respondenten	geven	aan	dat	ze	zich	meer	moesten	bewijzen	

dan	 mannen.	 Deze	 vaststellingen	 kunnen	 gelinkt	 worden	 aan	 het	 mechanisme	 van	 ‘statistische	

discriminatie’.	 Dit	mechanisme	houdt	 in	 dat	 leidinggevenden	 (en	dus	 professoren	 en	 promotoren)	

het	 verwachte	 gedrag	 van	 een	 individuele	 man	 of	 vrouw	 inschatten	 op	 basis	 van	 het	 gedrag	 van	

vrouwen	en	mannen	 in	het	 algemeen.	Van	vrouwen	verwacht	men	dat	 zij	 in	het	 algemeen	minder	

ambitieus	zijn	dan	mannen,	vaker	hun	werk	op	de	tweede	plaats	zetten	en	sneller	geneigd	zijn	dan	

mannen	om	hun	baan	op	te	geven	wanneer	het	werk	van	hun	partner	of	echtgenoot	dat	noodzakelijk	

maakt.	Wanneer	het	gaat	over	benoemingen	van	vrouwen	of	het	aannemen	van	vrouwen,	zullen	bij	

leidinggevenden	veel	sneller	vragen	opkomen	als:	 ‘kunnen	we	wel	echt	op	haar	rekenen?’	en	‘zal	ze	

er	wel	echt	voor	gaan?’303	Als	een	vrouwelijke	kandidaat	dan	toch	aangenomen	of	benoemd	wordt,	

zal	ze	extra	hard	moeten	bewijzen	dat	dit	verwachte	gedrag	niet	klopt	in	haar	geval.	Een	vrouw	moet	

zich	 daardoor	 meer	 bewijzen	 dan	 een	 man.	 De	 interviews	 tonen	 aan	 dat	 dit	 mechanisme	 ook	 in	

omgekeerde	 richting	 kan	werken.	 Een	 vrouw	 getuigt	 dat	 haar	 diensthoofd	 net	 liever	 vrouwen	 als	

assistenten	had,	aangezien	zij	volgens	hem	minder	competitief	zijn.		

“Hij	 deed	 het	 graag	 zelf	 allemaal.	 Voor	mij	 niet	 gelaten	 hé,	 ik	 had	 niet	 die	 ambitie	 om	 de	

eerste	viool	te	gaan	spelen.	(…)	Ik	vermoed	dat	hij	altijd	graag	een	vrouw	had	als	assistente,	

juist	 omdat	 die	 minder	 –	 hoe	 zou	 ik	 zeggen,	 ambities	 hebben.	 (…)	 Hij	 had	 dan	 zijn	 volle	

vrijheid.	Hij	werd	niet	iedere	keer	gepusht	of	hij	had	niet	het	gevoel	van	dat	iemand	een	stuk	

van	zijn	opdracht	wou	hé.”304		

Het	citaat	maakt	duidelijk	dat	haar	diensthoofd	van	mening	was	dat	mannen	veel	competitiever	en	

ambitieuzer	 zijn.	 Mannen	 zouden	 wel	 met	 hem	 concurreren	 en	 meedingen	 naar	 zijn	 opdrachten.	

Hoewel	 zij	 dit	 niet	 zo	 aanvoelde,	 gaat	 het	 hier	 in	 sé	 wel	 om	 impliciete	 discriminatie.	 Heel	 wat	

vrouwelijke	 hoogleraren	 werden	 geconfronteerd	 met	 tegenkanting	 op	 meer	 impliciet	 vlak.	 Een	

respondent	 richtte	 tijdens	 haar	 loopbaan	 een	 initiatief	 op	 om	 het	 aantal	 publicaties	 onder	 de	
																																																																				
301	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
302	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.		
303	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	32.		
304	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
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assistenten	te	stimuleren.	Elke	week	kwam	deze	groep	samen	en	gaf	men	voordrachten.	Op	basis	van	

deze	 vergaderingen	 publiceerden	 de	 assistenten	 samen	working	 papers.	 Na	 een	 bepaalde	 periode	

besliste	de	 faculteit	om	dit	 initiatief	 formeel	vast	 te	 leggen	en	 te	officialiseren.	Vandaag	bestaat	dit	

initiatief	nog	steeds.	Hoewel	zij	de	stichtster	was	van	deze	groep,	kreeg	een	mannelijke	assistent	de	

officiële	leiding.		

“Dat	heb	ik	mij	wel	afgevraagd:	“zouden	ze	dat	met	een	man	gedaan	hebben?”	Had	een	man	

dat	opgericht,	was	dat	bijna	evident	geweest	dat	hij	de	leiding	zou	gekregen	hebben.”305	

Een	respondent,	die	aan	het	begin	van	haar	carrière	ook	als	advocate	werkte	aan	de	balie,	getuigt	dat	

vrouwelijke	advocaten	in	het	midden	van	de	20e	eeuw	maar	weinig	cliënten	hadden.	Klanten	vroegen	

vooral	 advies	 aan	 mannelijke	 advocaten.306	Deze	 impliciete	 vormen	 van	 tegenkanting	 lijken	

misschien	 geen	 ophef	 waard,	 maar	 deze	 subtiele	 discriminatie	 kon	 wel	 degelijk	 een	 groot	 effect	

hebben	 op	 de	 loopbanen	 van	 vrouwelijke	 academici.	 Vercoutere	 bewijst	 dat	 subtiele	 vormen	 van	

discriminatie	 ook	 vandaag	 nog	 schering	 en	 inslag	 zijn	 in	 academische	 milieus.	 Stereotype	

denkbeelden	beïnvloeden	de	beoordeling	van	vrouwelijke	wetenschappers	op	een	negatieve	manier,	

waardoor	 zij	minder	 kans	maken	 op	 het	 verwerven	 van	 projecten	 en	 fondsen.	 Deze	 denkbeelden,	

zoals	 het	 idee	 dat	 vrouwen	met	 kinderen	 zich	minder	 zullen	 inzetten	 voor	 hun	 wetenschappelijk	

werk,	zijn	subtiele	vormen	van	discriminatie	en	spelen	vooral	een	rol	bij	kleinere	beslissingen.	‘Wat	

maakt	het	dan	uit?’,	zou	men	durven	denken.	Een	wetenschappelijke	carrière	is	net	gestoeld	op	vele	

dergelijke	kleine	beslissingen.	De	cumulatie	van	deze	beslissingen	–	ook	al	is	er	maar	in	kleine	mate	

sprake	 van	 gender	 bias	 –	 heeft	 grote	 effecten	 op	 de	 carrière	 van	 vrouwelijke	 wetenschappers	 op	

lange	termijn.307	

Op	expliciet	vlak	zijn	de	(seksistische)	opmerkingen	en	commentaar	al	aangehaald.	Daarnaast	geven	

verschillende	respondenten	aan	moeilijkheden	gehad	te	hebben	met	bepaalde	mannelijke	collega’s.	

Omwille	 van	 anonimiteit	 wil	 geen	 enkele	 respondent	 verder	 ingaan	 op	 deze	 kwesties.	 Hoewel	 ik	

jammer	 genoeg	 geen	 voorbeelden	 kan	 geven,	 tonen	 deze	 bevindingen	 wel	 aan	 dat	 verschillende	

mannen	niet	bepaald	happig	waren	op	de	komst	van	vrouwelijke	professoren	aan	de	UGent.		

Een	laatste	categorie	van	‘tegenkanting’	kan	geplaatst	worden	onder	de	loonkloof	tussen	mannen	en	

vrouwen.	 Een	 respondent	 vertelt	 dat	 ze	 veel	 minder	 verdiende	 dan	 haar	man	 die	 hetzelfde	 werk	

deed.	 Ook	 zijn	 pensioen	 is	 een	 stuk	 hoger	 dan	 het	 hare.308	Een	 andere	 respondent	 getuigt	 dat	 ze	

gedurende	haar	eerste	jaren	aan	de	universiteit	niet	betaald	werd	omdat	ze	een	vrouw	was.	Pas	na	

anderhalf	jaar	werd	ze	halftijds	betaald	–	hoewel	ze	voltijds	werkte.	Een	hele	poos	later	kreeg	ze	een	

voltijdse	 verloning.	 Haar	 promotor	 wou	 zeker	 zijn	 of	 ze	 het	 wel	 ‘goed	 zou	 doen’	 aangezien	 haar	

voorgangster	 ook	 een	 vrouw	was	 die	 twee	 kinderen	 had	 gekregen.	 Haar	 drie	 mannelijke	 collega-
																																																																				
305	Interview	met	Huguette	Reynaerts	door	Lore	Goovaerts,	18.03.16,	Vress-sur-Semois.	
306	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
307	Vercoutere,	“Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,”	48.	
308	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Gent.	
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assistenten	werden	wel	 vanaf	 het	 begin	 voltijds	 betaald.309	Een	 vrouw	met	 kinderen	was	blijkbaar	

niet	 toegewijd	 genoeg	 aan	haar	werk.	Deze	 twee	 voorbeelden	 van	de	 loonkloof	 tussen	mannen	 en	

vrouwen	 zijn	 evenwel	 de	 enige	 gevallen	 die	 naar	 voor	 kwamen	 tijdens	 de	 interviews.	 Het	 M/V	

Rapport	van	de	Universiteit	Gent	maakt	geen	melding	van	het	bestaan	van	een	loonkloof	in	de	meest	

recente	periode.	Historisch	gezien	kan	het	natuurlijk	mogelijk	zijn	dat	er	een	verschillende	verloning	

bestond	voor	mannen	en	vrouwen.	Door	het	gebrek	aan	literatuur	en	cijfers	over	deze	kwestie	is	het	

moeilijk	om	een	definitief	oordeel	te	vellen.	Het	voorbeeld	van	de	respondenten	toont	evenwel	aan	

dat	er	sprake	moet	geweest	zijn	van	dergelijke	gevallen.	Vooral	in	het	laatste	geval	is	er	sprake	van	

financiële	 segregatie	 én	 expliciete	 discriminatie.	 Dat	 de	 loonkloof	 zowel	 vanuit	 historisch	 als	

hedendaags	perspectief	geen	mythe	is,	staat	vast.	In	hoofdstuk	drie	haalde	ik	al	het	grote	verschil	in	

verloning	 aan	 tussen	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	 docenten	 aan	 het	 HILO	 in	 het	 begin	 van	 de	 20e	

eeuw.310	Het	verschil	in	verloning	tussen	man	en	vrouw	blijkt	een	breder	fenomeen	te	zijn	voor	quasi	

de	 hele	 Belgische	 arbeidsmarkt.	 Theunissen	 en	 Sels	 tonen	 aan	 dat	 de	 loonkloof	 onder	 andere	

veroorzaakt	wordt	door	verticale	segregatie.	Vrouwen	zijn	oververtegenwoordigd	in	administratieve	

en	ondersteunende	diensten,	mannen	zijn	oververtegenwoordigd	in	kader-	en	managementsfuncties.	

Deze	verticale	 segregatie	 zorgt	uiteraard	voor	 een	verschil	 in	 verloning.311	Ook	aan	de	Universiteit	

Gent	is	dit	het	geval:	het	aandeel	mannen	in	de	hoogste	categorieën	van	het	ZAP-kader	(hoogleraar	

en	gewoon	hoogleraar)	is	ook	vandaag	nog	beduidend	hoger	dan	het	aandeel	vrouwen.	Een	verschil	

in	verloning	is	de	logische	uitkomst.		

Ook	 vandaag	 blijkt	 impliciete	 tegenkanting	 en	 discriminatie	 nog	 steeds	 aanwezig	 te	 zijn	 aan	 de	

UGent.	In	een	interview	met	De	Standaard	getuigt	rector	Anne	De	Paepe	over	deze	subtiele	vormen	

van	seksisme.		

“Je	ziet	het	in	honderd-en-een	dingen.	Mannelijke	collega’s	die	sneller	aangesproken	worden	

om	voor	een	positie	 te	gaan,	vanuit	het	vooroordeel	dat	de	vrouw	 ‘het	wel	niet	zal	kunnen	

combineren	 met	 haar	 gezin’.	 (…)	 En	 er	 is	 nog	 intimidatie.	 Mannetjesputters	 die	 denken	

vrouwen	te	mogen	commanderen.”312	

De	Paepe	stelt	bovendien	dat	het	evenwicht	vinden	tussen	werk	en	gezin	nog	steeds	als	een	exclusief	

probleem	 voor	 de	 vrouw	 beschouwd	 wordt.	 Vrouwen	 moeten	 hiervoor	 de	 nodige	 ondersteuning	

krijgen,	zodat	deze	taken	makkelijker	kunnen	gecombineerd	worden.313		

Tot	 slot	 is	 het	 van	 groot	 belang	 aan	 te	 stippen	dat	 –	 hoewel	 bovenstaande	 verhalen	het	 tegendeel	

bewijzen	–	heel	wat	respondenten	niet	beseffen	of	beseften	dat	ze	tegengewerkt	werden	als	vrouw.	

Zoals	 hierboven	 al	 aangegeven	werd,	 doen	 heel	wat	 emeritae	 opmerkingen	 en	 commentaar	 af	 als	

																																																																				
309	Interview	met	Marie	Geerts	door	Lore	Goovaerts,	29.02.16,	Gent.	
310	Van	der	Meersch,	Een	universitaire	loopbaan	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	(1901-1965),	20-1.	
311	Gert	Theunissen	en	Luc	Sels,	“Tien	stellingen	over	de	loonkloof,”	in	Tijdschrift	van	het	Steunpunt	WAV	1-2	(2006):	108.	
312	Tom	Ysebaert,	“’Onze	aula’s	zijn	nog	te	blank’,”	De	Standaard,	23.05.16,	http://www.standaard.be/cnt/dmf20160522_02301681.		
313	Ysebaert,	“’Onze	aula’s	zijn	nog	te	blank’,”	De	Standaard.	
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‘niet	 erg’.	 De	 meesten	 beantwoorden	 de	 vraag	 ‘hebt	 u	 als	 vrouw	 ooit	 tegenkanting	 ondervonden	

doorheen	uw	carrière?’	negatief.	Zo	goed	als	iedereen	geeft	aan	dat	ze	als	vrouw	nooit	moeilijkheden	

ondervonden	van	hun	werkomgeving.	Enkel	als	ik	tijdens	de	interviews	op	een	meer	subtiel	niveau	

peil	naar	eventuele	 tegenkanting,	duiken	bovenstaande	verhalen	op.	Of	men	beantwoordt	de	vraag	

naar	 tegenkanting	 met	 ‘nee’	 en	 vertelt	 dan	 wat	 men	 zelf	 een	 ‘anekdote’	 noemt.	 De	 respondenten	

stellen	 deze	 verhalen	 als	 zeer	 ‘anekdotisch’	 en	 sporadisch	 voor.	 Zo	 vertelt	 een	 vrouwelijke	

hoogleraar	dat	ze	kandidaat	was	om	lid	te	worden	van	de	redactieraad	van	een	bepaald	tijdschrift.	Zij	

werd	 evenwel	 niet	 gekozen	 omdat	 ze	 liever	 een	man	wilden.	Meteen	 vertelt	 ze	 erbij	 dat	 dat	 haar	

eigenlijk	niet	kon	schelen	en	dat	het	niet	erg	was.	Daarna	gaat	ze	gewoon	door	over	het	feit	dat	ze	als	

vrouw	nooit	tegenkanting	ondervonden	had	in	haar	werk.	De	anekdote	over	de	redactieraad	wordt	

afgeschilderd	 als	 ‘onbelangrijk’.314	Toch	 hebben	 deze	 ‘anekdotes’	 naar	 mijn	 mening	 een	 grotere	

impact	dan	ze	zelf	kunnen	inschatten.	Zoals	ik	al	aangaf,	kunnen	deze	problemen	en	moeilijkheden	de	

reden	zijn	van	de	grotere	uitstroom	van	vrouwen	aan	universiteiten.315	Een	respondent	geeft	zelf	ook	

toe	dat	ze	de	moeilijkheden	die	op	haar	pad	kwamen	als	vrouw	nooit	beseft	heeft.	Op	de	vraag	of	ze	

geen	moeilijkheden	ondervond	op	haar	dienst	als	enige	vrouw,	antwoordt	ze:		

“Ik	heb	daar	eigenlijk	nooit	veel	problemen	–	of	problemen	beseft,	zo	zal	 ik	het	formuleren.	

(…)	Ik	heb	het	op	dat	ogenblik	nooit	echt	aangevoeld	dat	ik	achteruitgestoken	werd	of	zo.	Ik	

was	te	braaf.	Achteraf	heb	ik	dat	wel	beseft	hé,	en	later.”316		

Verschillende	emeritae	geven	aan	dat	ze	de	gewoonte	hebben	om	 ‘slechte	dingen’	 te	vergeten.	Ook	

aan	 andere	 universiteiten	 stellen	 vrouwelijke	 onderzoekers	 en	 hoogleraren	 dat	 ze	 weinig	 of	 geen	

tegenkanting	 ondervonden	 hebben.	 Dat	 is	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 aan	 de	 Universiteit	 van	

Amsterdam.317	De	 perceptie	 van	 vrouwelijke	 hoogleraren	 –	 en	 vrouwen	 in	 het	 algemeen	 –	 over	

tegenkanting	en	discriminatie	op	het	werk,	blijkt	nog	maar	weinig	onderzocht	te	zijn.	In	studies	peilt	

men	vooral	naar	de	gevallen	van	tegenwerking	zelf	maar	veel	minder	naar	de	perceptie	en	mening	

van	de	vrouwen	zelf	over	deze	kwesties.	Deze	perceptie	is	juist	extreem	boeiend:	het	zegt	enorm	veel	

over	 de	 mentaliteit	 van	 vrouwelijke	 hoogleraren	 in	 verband	 met	 genderkwesties.	 Er	 is	 meer	

onderzoek	nodig	naar	de	indruk	en	het	gevoel	van	vrouwen	in	verband	met	de	genderproblematiek.	

In	hoofdstuk	zes	ga	 ik	dieper	 in	op	de	mentaliteit	 en	de	mening	van	vrouwelijke	hoogleraren	over	

gender	aan	de	Universiteit	Gent.	Bovenstaande	uiteenzetting	doet	al	vermoeden	dat	de	meerderheid	

van	de	vrouwelijke	emeriti	zich	niet	bepaald	feministisch	opstelde	doorheen	hun	carrière.	Het	belang	

van	diepgaander	onderzoek	naar	perceptie	 schuilt	 net	 in	het	 feit	 dat	het	 veel	 kan	blootgeven	over	

hun	houding	en	mentaliteit	ten	opzichte	van	de	genderproblematiek,	emancipatie	en	feminisme.	Het	

feit	 dat	 heel	 wat	 respondenten	 die	 tegengewerkt	 werden,	 weinig	 belang	 hechtten	 aan	 deze	

tegenkanting,	 kan	 betekenen	 dat	 zij	 zich	 niet	 geroepen	 voelden	 om	 vrouwenemancipatie	 aan	 de	
																																																																				
314	Interview	met	Hilde	Symoens	door	Lore	Goovaerts,	24.02.16,	Gent.	
315	Wil	Portegijs,	“Geef	mijn	portie	maar	aan	Fikkie,”	71.	
316	Interview	met	Christine	Iserentant	door	Lore	Goovaerts,	19.02.16,	Gent.	
317	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	99.		
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UGent	 te	 verdedigen	 of	 zich	 op	 te	 stellen	 als	 rolmodel	 voor	 jonge	 vrouwen.	 In	 hoofdstuk	 zes	

analyseer	ik	deze	houding	en	wat	dit	voor	gevolgen	heeft	voor	het	doorbreken	van	het	glazen	plafond	

op	een	meer	diepgaand	niveau.	
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5. Netwerken,	macht	en	de	vrijmetselarij	

“Mannen	vormen	een	orde	en	ik	heb	mij	als	vrouw	altijd	compleet	alleen	gevoeld.”318	

Dat	het	hebben	van	‘netwerken’	–	in	de	breedste	zin	van	het	woord	–	belangrijk	en	effectief	is	in	de	

private	 en	 publieke	 sector,	 staat	 vast.	 Netwerken	 blijken	 cruciaal	 voor	 het	 krijgen	 van	 bepaalde	

benoemingen,	 fungeren	als	een	vorm	van	sociale	steun	en	bieden	 informatie	over	vacante	 functies.	

Netwerken	zijn	op	die	manier	een	belangrijke	vorm	van	sociaal	kapitaal.319	Bleijenbergh,	van	Engen,	

Schulte	en	Blonk	tonen	aan	dat	het	hebben	van	effectieve	netwerken	de	zichtbaarheid	van	vrouwen	

in	 de	 academische	 wereld	 vergroot.	 Vrouwelijke	 academici	 die	 zich	 in	 zo’n	 netwerk	 bevinden,	

hebben	 volgens	 hen	 grotere	 kansen	 voor	 de	 doorstroom	 naar	 een	 hogere	 wetenschappelijke	

functie.320	Ook	mijn	respondenten	waren	zich	bewust	van	het	belang	van	netwerken	in	universitaire	

milieus.	Zo	gaf	ik	al	het	voorbeeld	van	een	respondent	die	rector	wilde	worden	maar	er	het	netwerk	

niet	 voor	 had.321	Mannen	 hadden	 en	 hebben	 doorgaans	 een	 grotere	 toegang	 tot	 allerhande	

netwerken	 in	 vergelijking	 met	 hun	 vrouwelijke	 collega’s.322	Het	 merendeel	 van	 de	 geïnterviewde	

emeritae	bevestigt	dit.	Maar	wat	bedoel	ik	met	het	begrip	‘netwerken’?	Het	concept	‘netwerk’	kan	op	

verschillende	manieren	gedefinieerd	worden.	Hieronder	maak	ik	een	onderscheid	tussen	formele	en	

informele	netwerken	en	leg	ik	de	link	met	de	genderproblematiek	aan	de	Universiteit	Gent.	Ik	ga	na	

in	 welke	 mate	 vrouwelijke	 hoogleraren	 netwerken	 -	 zowel	 formele	 als	 informele	 -	 onderhouden	

tijdens	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw.	 Hadden	 mijn	 respondenten	 specifieke	 contacten	 en	

netwerken	met	 andere	 vrouwelijke	 academici	 doorheen	 hun	 carrière?	 Ik	 onderzoek	 hoe	 groot	 de	

invloed	van	rolmodellen	op	loopbanen	van	vrouwelijke	academici	is.		

Doorheen	de	 interviews	duikt	 een	 specifieke	vorm	van	networking	aan	de	UGent	op:	 leden	van	de	

vrijmetselaarsloges	blijken	in	sommige	faculteiten	een	zekere	invloed	te	hebben	op	beslissingen	en	

benoemingen.	 De	 tegenstellingen	 tussen	 katholieke	 groepen	 en	 vrijzinnige	 netwerken	 doen	 op	

bepaalde	momenten	 in	verschillende	 faculteiten	heel	wat	stof	opwaaien.	Wat	 is	de	ervaring	van	de	

geïnterviewde	 emeritae	 met	 deze	 problematiek?	 Uiteraard	 bekijk	 ik	 deze	 levensbeschouwelijke	

netwerken	 vanuit	 genderperspectief.	 Hebben	 vrouwen	 een	 even	 grote	 toegang	 tot	 deze	

groeperingen?	De	focus	ligt	op	vrijzinnige	netwerken:	is	de	vrijmetselarij	een	typisch	voorbeeld	van	

een	zogenaamd	universitair	old	boys	network	of	is	het	tegendeel	waar?	Aangezien	het	moeilijk	is	om	

sluitende	bewijzen	te	vinden	over	de	werkelijke	macht	van	de	loges	aan	de	Universiteit	Gent,	peil	ik	

vooral	 naar	 de	 perceptie	 van	 mijn	 respondenten.	 Wat	 is	 hun	 perceptie	 over	 de	 macht	 van	 deze	

groepen?		

																																																																				
318	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
319	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	33.	
320	Inge	Bleijenbergh,	Marloes	 van	 Engen,	 Lodewijk	 Schulte	 en	 Eelke	Blonk,	 “Vrouwen	naar	 de	 top.	 Van	multimethode-onderzoek	
naar	aangrijpingspunten	voor	genderbeleid,”	Tijdschrift	voor	HRM	4	(2010):	96.	
321	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
322	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	34.	
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5.1 Vrouwelijke	hoogleraren	in	netwerken		

Hoe	 verhouden	 vrouwelijke	 hoogleraren	 zich	 tot	 academische	 netwerken	 tijdens	 hun	 carrière?	

Welke	invloed	heeft	de	toegang	tot	netwerken	op	het	verloop	van	hun	carrière?	Zoals	hieronder	zal	

blijken,	hebben	mijn	respondenten	vooral	minder	toegang	tot	 informele	netwerken.	Het	zijn	echter	

dit	 soort	 netwerken	 die	 een	 significante	 invloed	 hebben	 op	 benoemingen	 en	 beslissingen.	 Is	

netwerken	aan	de	Gentse	universiteit	een	kwestie	van	old	boys	netwerken?		

5.1.1 Formele	versus	informele	netwerken		

Een	duidelijker	begrip	van	het	woord	‘netwerk’	is	nodig	om	inzicht	te	krijgen	in	deze	problematiek.	

In	 mijn	 analyse	 maak	 ik	 een	 onderscheid	 tussen	 formele	 en	 informele	 netwerken.	 Met	 ‘formele	

netwerken’	 doel	 ik	 op	 professionele	 relaties	 en	 contacten,	 zowel	 in	 binnen-	 als	 buitenland.	 Deze	

netwerken	beperken	zich	tot	contacten	die	vooral	met	het	werk	verband	houden.	Formele	netwerken	

bestaan	 omdat	 ze	 een	 bepaald	 doel	 voor	 ogen	 hebben:	 het	 voltooien	 van	 bepaalde	 taken,	

internationale	congressen	en	conferenties,	het	schrijven	van	working	papers.323	Informele	netwerken	

gaan	 verder	 dan	 dat	 en	 spelen	 ook	 een	 rol	 in	 de	 vrije	 tijd:	 na	 het	 werk	 nog	 iets	 gaan	 drinken	 of	

dezelfde	golfclubs	bezoeken	zijn	voorbeelden	van	activiteiten	die	informele	netwerken	mee	in	stand	

houden.	 Het	 zijn	 vooral	 deze	 netwerken	 die	 cruciaal	 zijn	 binnen	 organisaties,	 bedrijven	 en	

instellingen.	 Informele	 netwerken	 worden	 gebruikt	 om	 advies	 in	 te	 winnen,	 steun	 te	 vinden	 bij	

collega’s	 en	 informatie	 te	 vergaren.	Volgens	Valgaeren	hebben	 ‘leden’	 van	 zo’n	netwerk	 een	 stapje	

voor	op	andere	werknemers	en	zijn	ze	beter	geïntegreerd	in	het	bedrijf	of	de	organisatie.	Personen	

die	 aansluiting	 vinden	 bij	 informele	 netwerken	 beschikken	 over	 inside	 information	 waarover	

anderen	niet	beschikken.324	Informele	netwerken	zijn	niet	‘geïnstitutionaliseerd’:	het	is	vaak	niet	de	

regel	 dat	 leden	 op	 bepaalde	 momenten	 bijeenkomen	 om	 ervaringen	 uit	 te	 wisselen.	 Informele	

netwerken	 zijn	meer	 virtueel:	 bepaalde	mensen	worden	 in	 vertrouwen	 genomen	 en	 anderen	 niet,	

men	noemt	iemands	naam	als	er	naar	kandidaten	voor	functies	en	commissies	wordt	gevraagd,	men	

vraagt	elkaar	om	raad.325	Informele	netwerken	zijn	doorgaans	veel	breder	en	meer	wijdvertakt	dan	

formele	 netwerken.326	Politica	 Fientje	 Moerman	 legt	 in	 het	 boek	 Bitches,	 babes	 &	 business:	 het	

bedrijfsleven	door	een	genderbril	uit	wat	netwerken	voor	haar	betekent:	“	

Voor	mij	 is	 succesvol	 netwerken	 het	 volgende:	 als	 iets	 zich	 voordoet,	 als	 je	 iemand	 nodig	

hebt,	je	de	telefoon	kan	nemen	en	bellen.	Dat	je	elkaar	op	zo’n	basis	kent	dat	je	gewoon	kan	

zeggen:	‘ik	moet	die	hebben	want	er	moet	snel	iets	gebeuren.’	Dat	kunnen	doen	zonder	veel	

voorbereidend	 werk,	 dat	 is	 volgens	 mij	 netwerken.	 Netwerken	 gaat	 voor	 mij	 veel	 minder	

over	 georganiseerd	 over	 een	 topic	 samenzitten.	 Dat	 kan	 eens	 nuttig	 zijn,	maar	 het	 is	 veel	

																																																																				
323	Herminia	 Ibarra,	 “Personal	 networks	 of	 women	 and	 minorities	 in	 management:	 a	 conceptual	 framework,”	 The	 Academy	 of	
Management	Review	18,	nr.	1	(1993):	58.	
324	Valgaeren,	“Loopbanen	van	vrouwen	in	management	en	ICT,”	17-8.	
325	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	34.	
326	Ibarra,	“Personal	networks	of	women	and	minorities	in	management,”	58.	
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meer	 dan	dat.	 Ik	 heb	de	 indruk	dat	 vrouwen	dat	 te	weinig	 doen	 (…),	 dat	 ze	 te	weinig	 een	

visclub,	een	voetbalclub,	een	basketbalclub,	…	ge-	en	misbruiken	om	te	netwerken.	Mannen	

hebben	daar	nul	komma	nul	scrupules	over.”327		

Informele	 netwerken	 zijn	 cruciaal	 voor	 enerzijds	 het	 loopbaanverloop	 en	 de	 vooruitgang	 van	 de	

carrière	en	anderzijds	ook	voor	vriendschap	en	sociale	steun	binnen	organisaties.	Ibarra	stelt	dat	de	

beperkte	toegang	tot	deze	netwerken	voor	vrouwen	één	van	de	meest	gerapporteerde	problemen	is	

binnen	organisaties	en	instellingen.	Deze	slechte	toegang	tot	informele	netwerken	leidt	volgens	haar	

tot	beperkte	mobiliteit	 voor	vrouwen	 in	 instellingen	en	houdt	op	die	manier	het	 glazen	plafond	 in	

stand.328	Maar	klopt	dit	ook	voor	de	vrouwelijke	emeriti	van	de	Universiteit	Gent?		

Zo	 goed	 als	 alle	 respondenten	 hadden	 (en	 hebben)	 formele	 en	 professionele	 netwerken.	Heel	wat	

vrouwen	hadden	intensieve	contacten	met	collega’s	in	binnen-	én	buitenland.	Doorgaans	waren	ze	lid	

van	 allerlei	 verenigingen	 en	 conferenties	 die	 verband	 hielden	met	 hun	 onderzoeksgebied.	 Zoals	 al	

vermeld,	 zijn	 het	 net	 informele	 netwerken	 die	 een	 grote	 invloed	 hebben	 binnen	 organisaties	 en	

instellingen.	Wat	op	voorhand	te	vermoeden	was,	wordt	tijdens	de	interviews	bevestigd:	zo	goed	als	

niemand	van	de	respondenten	onderhield	informele	contacten	en	netwerken.	Mannelijke	academici	

hadden	wel	toegang	tot	deze	informele	netwerken.	Dat	vrouwen	zich	wel	eens	eenzamer	voelden	–	

zoals	het	 inleidend	citaat	 van	dit	hoofdstuk	 illustreert	 –	 is	dus	niet	 verwonderlijk.	Een	 respondent	

getuigt	 dat	 zij	 nooit	 bleef	 hangen	na	het	werken,	 ze	 ging	 altijd	meteen	naar	huis.	Haar	mannelijke	

collega’s	 gingen	 veel	 vaker	 samen	 eens	 iets	 drinken	 op	 café.329	Volgens	 een	 vrouwelijke	 emeritus	

hadden	 mannen	 in	 die	 periode	 “zeker	 niet	 de	 gewoonte	 om	 met	 vrouwen	 om	 te	 gaan	 op	

beroepsniveau.”330	Mijn	 respondenten	 geven	 aan	 dat	 ze	 eenvoudigweg	 geen	 tijd	 hadden	 om	 te	

netwerken.		

“Ik	had	meer	dan	genoeg	te	doen,	gewoon	met	mijn	gezin	en	mijn	werk	alleen.	Dus	daar	[voor	

netwerken]	was	geen	tijd	voor.”	

Vrouwen	 hadden	 het	 doorgaans	moeilijker	met	 de	 combinatie	 arbeid/gezin	 aangezien	 zij	 meestal	

instonden	 voor	 het	 merendeel	 van	 de	 huishoudelijke	 taken	 en	 de	 zorg	 voor	 de	 kinderen.331	

Daarbovenop	 nog	 eens	 netwerken	 na	 de	 werkuren,	 was	 voor	 de	 meeste	 vrouwen	 onmogelijk.	

Mannelijke	academici	hadden	dus	een	grotere	toegang	tot	netwerken	dan	hun	vrouwelijke	collega’s.	

In	dit	verband	is	het	interessant	om	op	te	merken	dat	Elke	Valgaeren	in	haar	studie	Loopbanen	van	

vrouwen	 in	management	 en	 ICT	 het	 begrip	 ‘informele	 netwerken’	meteen	 gelijkstelt	met	 old	 boys	

netwerken.	 Valgaeren	 maakt	 de	 gedachtesprong	 dat	 informele	 netwerken	 altijd	 mannelijke	

																																																																				
327	Diane	Breesch	et	 al.,	 “Panelgesprek:	het	belang	van	vrouwennetwerken	bij	het	doorbreken	van	het	glazen	plafond,”	 in	Bitches,	
babes	&	business,	eds.	Ineke	Casier,	Alison	Woodward,	Elke	Van	Den	Brandt	en	Machteld	De	Metsenaere	(Brussel:	VUBPress,	2011),	
125.	
328	Ibarra,	“Personal	networks	of	women	and	minorities	in	management,”	56.		
329	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.	
330	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
331	Breesch	et	al.,	“Panelgesprek:	het	belang	van	vrouwennetwerken,”	123.	
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netwerken	zijn.332	Vercoutere	bevestigt	deze	vaststelling	voor	universiteiten:	het	academische	milieu	

is	 een	 zeer	 gesloten	 wereld	 waarin	 ‘ons	 kent	 ons’	 een	 belangrijk	 principe	 is.	 Vrouwelijke	

wetenschappers	 zijn	vaker	uitgesloten	van	 informele	netwerken	en	vallen	daardoor	uit	de	boot.333	

Volgens	 Isa	 Schön	 zetten	 mannen	 zich	 meer	 in	 voor	 elkaar.	 Vrouwen	 worden	 minder	 vaak	 bij	

belangrijke	wetenschappelijke	prestaties	betrokken	en	worden	minder	frequent	aan	andere	collega’s	

voorgesteld.334	Maar	waarom	 vallen	 vrouwelijke	 academici	 uit	 de	 boot?	De	moeilijkere	 combinatie	

gezin/arbeid	 is	 één	 van	 de	 redenen.	Het	 gebrek	 aan	 zichtbaarheid	 creëert	 bovendien	 een	 vicieuze	

cirkel.	Vrouwen	zijn	doorgaans	minder	zichtbaar	dan	mannen	in	organisaties.	Iemand	moet	gekend	

en	gewaardeerd	zijn	om	deel	uit	te	mogen	maken	van	een	clan.	Omdat	vrouwen	minder	zichtbaar	zijn	

en	minder	gewaardeerd	worden,	worden	ze	niet	tot	bepaalde	netwerken	toegelaten.	Dat	zorgt	er	dan	

weer	 voor	 dat	 men	 onzichtbaar	 blijft	 waardoor	 de	 toegang	 tot	 netwerken	 moeilijk	 blijft.	 De	

credibility	van	vrouwen	wordt	lager	ingeschat	dan	die	van	mannen.	Mannen	hebben	daardoor	meer	

de	 neiging	 om	met	 de	 eigen	 seksegenoten	 om	 te	 gaan:	 de	 lagere	 geloofwaardigheid	 van	 vrouwen	

zorgt	 ervoor	 dat	 ze	 een	 minder	 aantrekkelijke	 netwerkpartner	 zijn.335	Ook	 voor	 de	 academische	

wereld	lijkt	dit	te	kloppen.	Zoals	een	respondent	getuigt,	hadden	mannen	minder	de	gewoonte	om	op	

deze	manier	met	vrouwen	om	te	gaan.336	

Wat	 is	 de	 perceptie	 van	 de	 geïnterviewde	 emeritae	 over	 de	 macht	 van	 dit	 soort	 netwerken?	 De	

daadwerkelijke	 gevolgen	 van	 het	 al	 dan	 niet	 hebben	 van	 netwerken	 voor	 de	 loopbanen	 van	

vrouwelijke	academici,	zijn	moeilijk	of	zelfs	niet	te	achterhalen.	Harde	bewijzen	voor	de	invloed	van	

bepaalde	netwerken	op	benoemingen	en	bevorderingen	zijn	niet	voorhanden.	Daarom	peil	 ik	 in	de	

eerste	 plaats	 naar	 de	 perceptie	 van	 mijn	 respondenten	 over	 deze	 kwestie.	 Sommige	 emeritae	

beseffen	dat	 informele	netwerken	een	zekere	macht	hadden	en	een	bepaalde	 rol	konden	spelen	 in	

benoemingskwesties.	Een	respondent	percipieert	deze	netwerken	als	typische	old	boys	netwerken:		

“Ik	denk	ook,	 als	er	 sprake	was	van	bevordering,	 toewijzen	van	kredieten,	dat	automatisch	

dat	netwerk,	zo	the	old	boys	network,	dat	dat	toch	wel	speelde.”337	

Deze	professor	is	van	mening	dat	mannen	duidelijk	meer	netwerken	hadden	dan	vrouwen.	Volgens	

haar	waren	veel	mannen	(én	vrouwen)	zich	daar	echter	niet	van	bewust.	Mannen	gedroegen	zich	dan	

wel	“pseudokameraadschappelijk”	naar	vrouwelijke	collega’s	toe,	toch	moesten	zij	niet	te	veel	eisen	

of	“van	hun	tetter	maken”	–	zoals	ze	het	mooi	verwoordt.	Als	vrouwen	dat	toch	durfden	doen,	kregen	

ze	meteen	kritiek	van	hun	mannelijke	medewerkers:	“ze	heeft	haar	regels	zeker	dat	ze	zo	ambetant	

																																																																				
332	Valgaeren,	“Loopbanen	van	vrouwen	in	management	en	ICT,”	17-8.	
333	Vercoutere,	“Wetenschappelijk	onderzoek	en	de	genderproblematiek,”	46.	
334	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	117.	
335	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	33.		
336	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
337	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem. 
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doet.”338	Een	andere	respondent	getuigt	dat	mannelijke	collega’s	sneller	dan	haar	benoemd	werden	

omdat	ze	tot	duidelijke	netwerken	behoorden.339		

“Bij	die	benoemingen	is	er	altijd	wat	politiek	getouwtrek	van	mensen	die	voor	gaan	enzo.	(…)	

Dat	had	echt	te	maken	met	die	bepaalde	clans	die	er	waren.”340	

Ook	de	geïnterviewde	vrouwen	in	het	M/V	Rapport	van	de	Universiteit	Gent	wijzen	op	het	belang	van	

de	old	boys	netwerken	als	oorzaak	van	de	geringe	doorstroom	van	vrouwen	naar	hogere	niveaus.341	

De	Nederlandse	respondenten	van	Barbara	Van	Balen	botsten	ook	op	de	beperkte	toegang	tot	deze	

‘clubs’.	 In	 de	 vragenlijst	 die	 Van	 Balen	 opstelde,	 spuiden	 de	 vrouwelijke	 academici	 vooral	 hun	 gal	

over	 vriendjespolitiek	 tussen	 mannen.	 Van	 Balen	 geeft	 aan	 dat	 vrouwelijke	 wetenschappers	 hier	

kwader	 over	 waren	 dan	 de	 mannelijke	 respondenten,	 aangezien	 vrouwen	 veel	 vaker	 buiten	 deze	

‘vriendjesnetwerken’	vielen.342	Vrouwelijke	hoogleraren	waren	zich	dus	wel	degelijk	bewust	van	de	

macht	 en	 de	 invloed	 die	 deze	 netwerken	 kunnen	 uitoefenen,	 maar	 stonden	 eerder	 machteloos	

tegenover	dit	fenomeen.		

5.1.2 Vrouwelijke	academici,	verenigt	u!		

Contacten	en	relaties	onderhouden	aan	de	Universiteit	Gent	was	en	is	nog	steeds	een	kwestie	van	old	

boys	netwerken.	Dat	zo	goed	als	niemand	van	de	respondenten	specifieke	netwerken	(zowel	formeel	

als	informeel)	onderhield	met	vrouwelijke	collega-professoren,	wekt	geen	verbazing.	Een	respondent	

verklaart	 gevat	 dat	 men	 zich	 als	 vrouw	 moeilijk	 kon	 richten	 op	 andere	 vrouwen	 aangezien	 er	

eenvoudigweg	 te	 weinig	 vrouwelijke	 professoren	 waren.343	Het	 M/V	 Rapport	 komt	 tot	 een	

gelijkaardige	vaststelling:	 een	 significant	groter	aandeel	van	mannen	(36%)	heeft	 een	netwerk	dat	

hoofdzakelijk	 uit	mannen	 bestaat.	 Slechts	 4%	 van	 het	 vrouwelijk	 academisch	 personeel	 heeft	 een	

netwerk	dat	vooral	uit	vrouwen	bestaat.344	Ibarra	bevestigt	dit:	netwerken	van	vrouwen	bestaan	veel	

vaker	 uit	 hoofdzakelijk	 mannen.345	Vrouwen	 lijken	 minder	 contact	 te	 zoeken	 met	 de	 eigen	

seksegenoten,	mannen	doen	dat	veel	meer.	Een	respondent	getuigt	dat	ze	zich	als	vrouw	steeds	veel	

eenzamer	voelde:		

“Er	werd	weinig	contact	gezocht	 tussen	vrouwen	onderling,	 in	 tegenstelling	 tot	de	mannen	

onderling.	Dat	is	een	fout	van	de	vrouwen	en	het	is	maar	achteraf	dat	je	dat	beseft.	Mannen	

lobbyen	ook	veel	meer.”346	

																																																																				
338	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
339	Interview	met	Huguette	Reynaerts	door	Lore	Goovaerts,	18.03.16,	Vresse-Sur-Semois.		
340	Interview	met	Huguette	Reynaerts	door	Lore	Goovaerts,	18.03.16,	Vresse-Sur-Semois.		
341	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	Rapport,	5.	
342	Van	Balen,	“De	universiteit	als	modern	mannenklooster,”	69.	
343	Interview	met	Rita	Godyns	door	Lore	Goovaerts,	16.02.16,	Merelbeke.	
344	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	Rapport,	58.	
345	Ibarra,	“Personal	networks	of	women	and	minorities	in	management,”	67.	
346	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
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Uiteraard	was	het	moeilijker	voor	vrouwen	om	netwerken	met	elkaar	te	onderhouden,	aangezien	er	

maar	 zeer	 weinig	 vrouwelijke	 professoren	 waren.	 Met	 de	 weinige	 vrouwelijke	 collega’s	 van	 mijn	

respondenten,	 hadden	 de	 meesten	 een	 goed	 contact.	 Maar	 echte	 netwerken	 tussen	 vrouwen	 die	

elkaar	steunden,	bleken	minder	vaak	voor	te	komen.	Toch	bestaan	er	een	aantal	uitzonderingen	op	

deze	regel:	een	aantal	respondenten	was	lid	van	initiatieven	die	vrouwen	aan	universiteiten	en	in	de	

wetenschap	wilden	verenigen.	Deze	vrouwen	bekommerden	zich	om	de	plaats	van	de	vrouw	aan	de	

universiteit	 en	 engageerden	 zich	 actief	 in	 deze	 initiatieven.	 Een	 respondent	 richtte	 tijdens	 haar	

carrière	 samen	 met	 een	 vrouwelijke	 collega	 een	 informele	 groep	 op	 die	 streefde	 naar	 meer	

gendergelijkheid	binnen	de	universiteit.	Hun	doel	was	om	vrouwelijke	collega-professoren	over	de	

grenzen	van	de	faculteiten	samen	te	brengen.347	Ze	hielden	studiedagen,	 lezingen	en	lunchmeetings	

over	 tal	 van	 onderwerpen	 in	 verband	 met	 gender	 en	 de	 relatie	 vrouw/wetenschap.	 Uiteindelijk	

legden	ze	contact	met	professor	Marysa	Demoor,	voorzitster	van	het	Centrum	voor	Genderstudies.348	

Ook	andere	respondenten	namen	deel	aan	de	activiteiten	van	het	Centrum	voor	Genderstudies:	

“Ja	dat	was	een	vergadering	om	de	maand,	of	een	voordracht	ofzo.	En	dat	was	voor	de	dames,	

enkel	vrouwen	van	de	UGent,	voor	diegenen	die	geïnteresseerd	waren.	(…)	Ja	ik	vond	ook	dat	

we	met	te	weinig	vrouwen	waren,	dus	ik	heb	ook	eens	een	voordracht	gegeven.”349		

Het	Centrum	voor	Genderstudies	ontstond	vanuit	een	interdisciplinaire	stuurgroep	Vrouwenstudies	

aan	het	eind	van	de	 jaren	80.	 In	1991	werd	het	RUG-Centrum	voor	Vrouwenstudies	opgericht,	een	

jaar	later	veranderde	het	Centrum	van	naam:	‘Vrouwenstudies’	wordt	‘Genderstudies’.	Sinds	1997	is	

het	 Centrum	 een	 officieel	 UGent-Onderzoekscentrum	 dat	 onderzoek	 doet	 in	 genderstudies	 en	

activiteiten	 organiseert	 in	 het	 kader	 van	 gendergelijkheid	 aan	 de	 UGent.350	Het	 Centrum	 ontstond	

vooral	uit	de	vaststelling	dat	er	zeer	weinig	vrouwen	doorstroomden	naar	de	academische	 top.	De	

stichtsters	 wilden	 een	 platform	 creëren	 om	 deze	 doorstroom	 te	 bevorderen	 en	 anderzijds	 te	

discussiëren	over	bepaalde	problemen	in	verband	met	gender.351		

De	respondent	die	de	informele	groep	oprichtte	in	haar	faculteit,	stond	daarnaast	aan	de	wieg	van	de	

vereniging	 Belgian	 Women	 in	 Science	 of	 korter	 BeWiSe.	 Dit	 initiatief	 streeft	 naar	 een	 gelijke	

participatie	 van	 vrouwen	 in	 alle	 wetenschappelijke	 disciplines	 en	 promoot	 wetenschappelijke	

richtingen	 bij	 meisjes	 zodat	 meer	 vrouwen	 de	 weg	 zouden	 vinden	 naar	 dit	 studiegebied	 en	 ook	

zouden	 doorstromen	 tot	 professor.	 BeWiSe	 wil	 de	 communicatie	 tussen	 Belgische	 en	 Europese	

vrouwen	 in	 de	 wetenschappen	 verbeteren	 en	 op	 die	 manier	 een	 echt	 netwerk	 van	 vrouwelijke	

wetenschappers	 creëren.	 De	 vereniging	 bestaat	 sinds	 oktober	 2003	 en	 organiseert	 jaarlijks	 een	

aantal	 workshops	 en	 lezingen.	 Sinds	 2010	 heeft	 BeWiSe	 een	 mentoring	 programma	 om	 jonge	

																																																																				
347	Interview	met	Huguette	Reynaerts	door	Lore	Goovaerts,	18.03.16,	Vresse-Sur-Semois.	
348	Persoonlijke	correspondentie	met	Michèle	Vanmaele,	16.05.16.	
349	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
350	S.n.	“Historiek,”	Centrum	voor	Genderstudies,	geraadpleegd	18.05.16,	http://www.cgs.ugent.be/nl/historiek.		
351	Gesprek	met	Marysa	Demoor	door	Lore	Goovaerts,	26.05.16,	Gent.		
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vrouwelijke	 wetenschappers	 te	 ondersteunen.352	Naast	 deze	 verenigingen	 bestaan	 er	 nog	 andere	

netwerken	 voor	 vrouwelijke	 wetenschappers	 in	 België	 zoals	 ‘Université	 des	 Femmes’,	 ‘Netwerk	

Vrouwelijke	 Ingenieurs’	 en	 ‘Women	 in	 Physics	 in	 Belgium’.	 Deze	 netwerken	 geven	 steun	 aan	

vrouwelijke	wetenschappers	en	zijn	daarom	een	belangrijk	middel	om	de	problemen	rond	gender	en	

wetenschappen	aan	het	licht	te	brengen.353		

Een	respondent	die	arts	is,	was	lid	van	de	Medical	Women’s	Association	of	Belgium	(MWAB).354	Deze	

vereniging	werd	opgericht	in	1989	en	legt	zich	toe	op	de	professionele	ontwikkeling	van	haar	leden	

in	 de	medische	wereld.	De	MWAB	wil	 naar	 oplossingen	 zoeken	 voor	problemen	waar	 vrouwelijke	

artsen	 tijdens	hun	 carrière	mee	 geconfronteerd	worden.	De	MWAB	maakt	 deel	 uit	 van	de	Medical	

Women’s	 International	 Association	 (MWIA),	 een	 NGO	 erkend	 door	 de	 Verenigde	 Naties.355	Mijn	

respondent	was	van	2000	tot	2001	president	van	de	Medical	Women’s	Asscociaton	of	Belgium.	Een	

aantal	jaren	later	oefende	ze	de	functie	van	vice-president	voor	Europa	uit	in	de	MWIA.356	Zelf	getuigt	

ze	het	volgende:	

“Dat	 is	 iets	wat	mij	 nauw	aan	het	 hart	 ligt,	 de	 vrouwelijke	 arts	 en	haar	benadering	 van	de	

geneeskunde.	 En	 ook	 de	 behandeling	 van	 vrouwelijke	 patiënten	 enzo,	 dat	 is	 één	 van	mijn	

dada’s.	 (…)	 In	 de	 geneeskunde	 zag	 je	 dat	 vrouwen	wel	 veel	 taken	 hadden,	maar	 niet	 veel	

leidinggevende	functies.	Die	organisaties	ijveren	daarvoor.”357	

Deze	vrouwen	waren	bezorgd	om	het	lot	van	vrouwen	aan	universiteiten	en	zetten	zich	actief	in	voor	

deze	 initiatieven.	 Zij	 beseften	 dat	 zo’n	 acties	 broodnodig	 waren	 voor	 het	 promoten	 van	 meer	

gendergelijkheid	 en	 het	 verenigen	 van	 vrouwelijke	 academici.	 Deze	 specifieke	 vrouwennetwerken	

maakten	het	publiek	en	ook	mannelijke	onderzoekers	en	professoren	bewust	van	de	problemen	en	

moeilijkheden	 rond	 vrouwen	 in	 de	 wetenschappen.358	Niet	 iedereen	 was	 zo	 bekommerd	 om	 het	

creëren	 van	 vrouwennetwerken	 in	 universitaire	 milieus.	 Een	 respondent	 die	 ook	 in	 Nederland	

werkte,	vertelt	dat	ze	–	wanneer	het	onderwerp	interessant	genoeg	was	-	naar	bijeenkomsten	van	de	

vereniging	‘Netwerk	van	vrouwelijke	professoren	geneeskunde’	ging.	Maar:		

“(…)	eigenlijk	vond	ik	dat	op	zich	niet	-	ik	had	geen	behoefte	aan	een	vrouwelijk	netwerk	van	

professoren.”359	

Anderen	geven	ook	aan	dat	ze	geen	nood	hadden	aan	een	specifiek	(vrouwen)netwerk.	Vrouwelijke	

professoren	 waren	 zich	 duidelijk	 minder	 bewust	 van	 de	 impact	 die	 dit	 soort	 netwerken	 konden	

hebben	 op	 de	 genderproblematiek.	 Het	 kleine	 aantal	 vrouwen	 dat	 zich	 actief	 engageerde	 in	
																																																																				
352	S.n.,	“About	BeWiSe,”	BeWiSe,	geraadpleegd	18.05.16,	http://www.bewise.be/overview/.		
353	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	128.	
354	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.		
355	S.n.	“Over	ons,”	MWAB,	geraadpleegd	18.05.16,	http://www.mwab.be/nl/content/over-ons.		
356	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
357	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
358	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	128.	
359	Interview	met	Maria	Grypdonck	door	Lore	Goovaerts,	17.02.16,	Gent.	
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vrouwennetwerken	 met	 het	 oog	 op	 de	 verbetering	 van	 de	 genderproblematiek,	 toont	 aan	 dat	

weinigen	zich	bezighielden	met	de	doorstroom	van	vrouwen	aan	universiteiten.	Een	 ’feministische’	

ingesteldheid	 is	 evenwel	 belangrijk	 voor	 het	 promoten	 van	 gendergelijkheid	 en	 naar	mijn	mening	

ook	voor	het	doorbreken	van	het	 glazen	plafond.	Hier	 ga	 ik	dieper	op	 in	 in	hoofdstuk	 zes.	Hoewel	

specifieke	vrouwennetwerken	van	groot	belang	waren	–	en	nog	steeds	zijn	-	voor	de	bewustmaking	

van	 de	 genderproblematiek,	 zijn	 gemengde	 netwerken	 volgens	 van	 Doorne-Huiskens	 effectiever.	

Netwerken	 waar	 ook	 mannen	 deel	 van	 uitmaken	 geven	 een	 grotere	 kans	 op	 directe	

loopbaansuccessen	 voor	 vrouwen	 dan	 netwerken	 die	 alleen	 uit	 vrouwen	 bestaan.360	Naast	 het	

participeren	 in	 vrouwennetwerken	 is	 het	 van	 groot	 belang	 dat	 vrouwen	 zich	 actief	 engageren	 in	

informele	gemengde	netwerken.		

5.1.3 Het	belang	van	mentoring	en	rolmodellen		

Een	 manier	 om	 meer	 vrouwen	 te	 betrekken	 in	 netwerken	 en	 op	 die	 manier	 de	 doorstroom	 van	

vrouwen	 naar	 hogere	 niveaus	 te	 bestendigen,	 zijn	 mentoringprogramma’s	 en	 rolmodellen.	

Netwerken	 kunnen	 een	 pool	 zijn	 van	 potentiële	 mentors.361	Het	 doel	 van	 mentoring	 is	 het	

verstrekken	 van	 advies	 aan	 jonge	 (vrouwelijke)	 wetenschappers	 en	 onderzoekers	 op	 een	

persoonlijke	 manier.	 Mentoringprogamma’s	 matchen	 koppels	 van	 één	 ervaren	 wetenschapper,	 de	

mentor,	en	één	 jonge	collega,	de	mentee.	Mentor	en	mentee	ontmoeten	elkaar	doorgaans	ongeveer	

één	keer	per	maand.	Afhankelijk	van	de	behoeften	van	de	jonge	wetenschapper,	komen	diverse	zaken	

aan	 bod	 in	 het	 contact	 tussen	 beiden:	 zowel	 gezinsgerelateerde	 vragen	 als	 problemen	 rond	

netwerken,	 loopbaanstrategieën	 en	 wetenschapscultuur.	 Deze	 programma’s	 zijn	 relatief	 nieuw	 in	

Vlaanderen.	Het	eerste	pilootprogramma	ging	van	start	in	2006	aan	de	Universiteit	Hasselt.	Na	2008	

volgden	 verschillende	 andere	 Vlaamse	 universiteiten	 dit	 voorbeeld.	 In	 andere	 Europese	 landen	

bestaan	mentoringprogramma’s	aan	universiteiten	en	onderzoekscentra	al	langer.	Ook	de	vereniging	

BeWiSe	 begon	 in	 2010	 met	 mentoring	 voor	 vrouwen	 van	 alle	 wetenschappelijke	 instellingen	 en	

taalgemeenschappen	 in	 België.362	Mentoring	 kan	 jonge	 onderzoekers	 helpen	 in	 het	 opbouwen	 van	

netwerken.	De	mentor	kan	de	eigen	netwerken	ontsluiten	voor	zijn	of	haar	mentee	en	op	die	manier	

een	stimulerende	rol	spelen.363	Vooral	voor	jonge	vrouwen	kan	dit	een	effectieve	manier	zijn	om	hun	

zichtbaarheid	 te	vergroten	en	ervoor	 zorgen	dat	 ze	 sneller	 instromen	of	doorstromen	naar	hogere	

posities.364	Volgens	van	Doorne-Huiskens	is	de	vanzelfsprekende	uitstraling	van	de	mentor	dat	hij	of	

zij	voor	100%	gelooft	in	de	mentee,	van	groot	belang	bij	de	introductie	in	het	netwerk.365		

Sinds	 2009	maakte	 de	 Universiteit	 Gent	 ook	 werk	 van	 een	mentoringprogramma	 onder	 de	 naam	

‘Menza	–	Mentoring	door	ZAP’.	Dit	project	werd	in	goede	banen	geleid	door	de	beleidscel	Diversiteit	

																																																																				
360	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	33.	
361	Valgaeren,	“Loopbanen	van	vrouwen	in	management	en	ICT,”	19.	
362	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	126-27.		
363	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	128.	
364	Bleijenbergh,	van	Engen,	Schulte	en	Blonk,	“Vrouwen	naar	de	top,”	98.	
365	van	Doorne-Huiskens,	“Vrouwen	aan	de	top,”	35.	
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en	Gender.	Vrouwelijke	postdoctorale	onderzoekers	werden	gedurende	een	 jaar	begeleid	door	een	

ervaren	mentor.366	Vandaag	worden	niet	enkel	vrouwelijke	wetenschappers	begeleid	door	mentoren,	

maar	zijn	ook	mannelijke	postdocs	welkom	in	het	programma.367	Het	doel	van	Menza	was	(en	is)	om	

de	 professionele	 vaardigheden	 van	 (vrouwelijke)	 onderzoekers	 die	 een	 wetenschappelijke	 en	

academische	 loopbaan	 ambiëren,	 uit	 te	 breiden	 en	 te	 optimaliseren.	 Het	 project	 gaat	 er	 immers	

vanuit	 dat	 er	 institutionele	 en	 gedragsgebonden	 barrières	 kunnen	 bestaan	 die	 vooruitgang	 in	 hun	

carrière	in	de	weg	staan.	De	relatie	tussen	mentor	en	mentee	is	niet	hiërarchisch	maar	gebaseerd	op	

vertrouwen	 en	 steun.	 De	 mentoren	 zijn	 verbonden	 aan	 een	 andere	 faculteit	 en	 vakgroep	 dan	 de	

mentee.368	Een	 aantal	 respondenten	 namen	 op	 het	 einde	 van	 hun	 carrière	 deel	 aan	 dit	 project	 en	

waren	mentor	van	jonge	vrouwen.		

“Op	een	bepaald	moment	heeft	de	universiteit	een	mentorensysteem	voor	vrouwen	gedaan.	

Ik	heb	iemand	uit	de	Psychologie	geholpen	met	haar	carrière	en	dat	vond	ik	wel	belangrijk,	

want	dat	netwerk	is	belangrijk.”369	

Ook	een	andere	vrouwelijke	hoogleraar	geeft	 aan	dat	 ze	het	belangrijk	vond	om	 jonge	vrouwen	 te	

coachen:		

“(…)	 ik	 heb	 driemaal	 iemand	 gecoacht.	 En	 dan	merkte	 ik	 wel	 dat	 die	 ook	 tegen	 datzelfde	

‘haantjesgedrag’	aanliepen,	en	die	vonden	dat	ook	moeilijk	om	te	combineren	met	kinderen.	

(…)	Ik	vond	dat	belangrijk	om	mentor	te	zijn.”370	

	

Het	Menza-project	werd	zeer	positief	onthaald	en	ook	de	mentees	waren	doorgaans	 tevreden	over	

het	 contact	met	 hun	mentor.	 Zo	 vertelt	 een	mentee	 in	 het	 evaluatierapport	 van	het	mentoringjaar	

2010-2011:	 “Ik	 heb	 in	 de	 periode	 van	 het	 mentoringproject	 een	 belangrijke	 keuze	 omtrent	 mijn	

loopbaan	 eindelijk	 genomen.	 Ik	 heb	 tips	 van	 mijn	 mentor	 omtrent	 zichtbaarheid,	 CV	 en	

toekomststrategie	 reeds	 toegepast.”371	Interessant	 is	 de	 vraag	 of	 mentoringprogramma’s	 enkel	

toegespitst	moeten	worden	 op	 vrouwen	 of	 ook	mannelijke	 onderzoekers	 de	mogelijkheid	moeten	

hebben	tot	begeleiding	van	een	mentor.372	Het	huidige	Menza-project	van	de	UGent	focust	zich	zowel	

op	jonge	vrouwelijke	als	mannelijke	onderzoekers.373	Het	BeWiSe	mentoringprogramma	nodigt	ook	

mannen	uit	maar	geeft	voorkeur	aan	de	begeleiding	van	vrouwelijke	wetenschappers.374	Naar	mijn	

mening	moeten	ook	mannen	de	kans	hebben	om	in	mentoringprogramma’s	te	stappen	en	contact	te	

																																																																				
366	Marysa	Demoor,	Sigried	Lievens	en	Hanneke	Pyck,	Menza	–	Mentoring	voor	vrouwelijke	wetenschappers	aan	de	UGent.	Evaluatie	
van	het	Menzajaar	2009-’10,	(Gent:	Universiteit	Gent	–	beleidscel	Diversiteit	en	Gender,	2011),	3.	
367	S.n.,	“Menza:	Mentoring	for	postdoctoral	researchers	(academic	careers),”	Universiteit	Gent,	geraadpleegd	19.05.16,	
http://www.ugent.be/en/work/career/postdoc-talent-management/mentoring/menza.htm.	
368	Demoor,	Lievens	en	Pyck,	Menza	–	Mentoring	voor	vrouwelijke	wetenschappers	aan	de	UGent,	3.		
369	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
370	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.	
371	Demoor,	Lievens	en	Pyck,	Menza	–	Mentoring	voor	vrouwelijke	wetenschappers	aan	de	UGent,	2.	
372	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	127.	
373	S.n.,	“Menza:	Mentoring	for	postdoctoral	researchers	(academic	careers),”	Universiteit	Gent.	
374	S.n.,	“Mentoring	&	advocay,”	BeWiSe,	geraadpleegd	19.05.16,	http://www.bewise.be/5583fdc5e4b01b3f2040610b.		
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leggen	 met	 een	 mentor.	 Wel	 moeten	 dit	 soort	 projecten	 streven	 naar	 een	 evenwichtige	 m/v-

verhouding	 van	 de	 deelnemers.	 Het	 huidige	Menza-project	 houdt	 hier	 rekening	mee	 en	 selecteert	

haar	 mentees	 in	 functie	 van	 een	 genderevenwicht.375	Enkel	 op	 die	 manier	 kan	 naar	 mijn	 mening	

sprake	zijn	van	een	volwaardig	gelijkekansenbeleid.		

Mentoring	en	netwerken	van	vrouwelijke	wetenschappers	zijn	zeer	effectief	voor	het	 introduceren	

van	 rolmodellen	 bij	 jonge	 vrouwen.376	Mentoren	 kunnen	 zich	 opstellen	 als	 rolmodel	 en	 een	

voorbeeldfunctie	 uitoefenen.	 Jonge	 onderzoekers	 kunnen	 via	 hun	mentor	 voorgesteld	worden	 aan	

andere	rolmodellen.	Het	gebrek	aan	rolmodellen	bleek	immers	een	struikelblok	te	zijn	voor	heel	wat	

respondenten.	Dit	gebrek	vertaalde	zich	voor	sommigen	al	vanaf	de	studiekeuze.	Door	de	minderheid	

van	 vrouwen	 in	 het	 professoraat	 en	 andere	 intellectuele	 beroepen	 hadden	 vrouwelijke	 studenten	

geen	voorbeelden	om	naar	op	 te	kijken.	Een	respondent	getuigt	dat	ze	 twijfelde	om	te	kiezen	voor	

geneeskunde	bij	het	begin	van	haar	universitaire	studies.	De	enige	vrouwelijke	artsen	die	ze	kende,	

waren	oogartsen.	Dit	 interesseerde	haar	niet	en	dus	koos	ze	voor	een	andere	studierichting.377	Een	

andere	 getuige	 vertelt	 dat	 ze	 er	 op	 voorhand	 nooit	 aan	 gedacht	 had	 om	 professor	 te	 worden	

aangezien	er	geen	rolmodellen	waren.		

“Ik	had	geen	enkele	vrouwelijke	professor	als	voorbeeld.	(…)	Men	dacht	er	niet	aan	dat	dat	

kon	voor	een	vrouw.”378	

Een	 professor	 is	 van	 mening	 dat	 rolmodellen	 voor	 vrouwen	 een	 groot	 verschil	 zouden	 kunnen	

maken.	Zij	stelde	zich	daarom	tijdens	haar	carrière	zelf	op	als	rolmodel	voor	jonge	vrouwen.	

“Ik	denk	als	je	een	rolmodel	zou	hebben	als	vrouw	waar	je	terecht	kunt,	dat	dat	een	verschil	

zou	maken.	En	dat	bestond	niet.”379	

Mijn	respondenten	hadden	geen	rolmodellen	om	naar	op	 te	kijken	of	waar	ze	bij	 terechtkonden	 in	

geval	 van	 problemen.	 Rolmodellen	 kunnen	 vrouwelijke	 academici	 meer	 zelfvertrouwen	 geven	

aangezien	ze	aantonen	dat	zij	er	ook	in	geslaagd	zijn	om	op	te	klimmen	op	de	academische	ladder.380	

Hoewel	verschillende	emeritae	het	gebrek	aan	rolmodellen	aankaarten,	stelden	maar	weinigen	zich	

ook	 zelf	 op	 als	 rolmodel.	 Deze	 houding	 is	 evenwel	 belangrijk	 voor	 het	 aanmoedigen	 van	 jonge	

vrouwelijke	 onderzoekers.	 Waarom	 stelden	 zo	 weinig	 getuigen	 zich	 op	 als	 rolmodel?	 Deze	

vaststelling	wordt	uitgebreid	besproken	in	het	laatste	en	volgende	hoofdstuk	van	deze	masterproef.		

	

																																																																				
375	S.n.,	“Menza:	mentoring	voor	jonge	onderzoekers,”	Universiteit	Gent,	geraadpleegd	20.05.16,	
http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/gender/menza.htm.		
376	Schön,	“Doorbreek	het	glazen	plafond!”	128.	
377	Interview	met	Maria	Grypdonck	door	Lore	Goovaerts,	17.02.16,	Gent.	
378	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
379	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
380 	Mieke	 Van	 Haegendoren,	 “Het	 VLIR-Rapport:	 vrouwen	 aan	 Vlaamse	 universiteiten.	 Gelijke	 kansen	 en	 de	 Vlaamse	
Interuniversitaire	Raad,”	in	Akten	van	de	studiedag:	Gelijkheid	m/v	aan	de	universiteit.	Pleidooi	voor	verandering	(Brussel:	Sophia,	
2003),	32.	
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5.2 	Vrouw	en	vrijmetselarij?	De	macht	van	de	loges	aan	de	Gentse	
universiteit	vanuit	genderperspectief	

Dat	leden	van	de	vrijmetselaarsloges	aan	de	Universiteit	Gent	op	bepaalde	momenten	in	het	verleden	

heel	wat	macht	hadden,	is	een	publiek	geheim.	Toch	blijft	de	vrijmetselarij	en	haar	rol	aan	de	UGent	

voor	velen	een	onbekend	gegeven,	ook	voor	mij.	De	interviews	brachten	hier	verandering	in:	telkens	

opnieuw	getuigden	mijn	respondenten	over	de	rol	van	de	vrijmetselarij	en	de	tegenstellingen	tussen	

katholieken	en	vrijmetselaars.	 In	het	 laatste	deel	van	dit	vijfde	hoofdstuk	ga	 ik	aan	de	hand	van	de	

getuigenissen	 na	 hoe	 vrijzinnige	 netwerken	 een	 rol	 speelden	 aan	 onze	 Alma	 Mater	 en	 hoe	 de	

vrouwelijke	emeriti	dit	beleefden.	

5.2.1 Vrijmetselaars	versus	katholieken	

“Je	 moet	 goed	 begrijpen,	 in	 faculteiten	 zoals	 de	 Rechten,	 had	 je	 grote	 groepen.	 Je	 had	 de	

ongelovigen	en	de	gelovigen.	En	bij	de	ongelovigen	had	je	ook	de	loge.	(…)	En	de	mensen	van	

de	loge,	die	steunen	elkaar	zo	hard.	Zelfs	als	je	dan	niet	bekwaam	was,	dan	kon	je	benoemd	

worden,	in	die	tijd	hé.	Ik	was	daar	altijd	zeer	kwaad	voor.	Dat	vind	ik	zeer	onrechtvaardig.”381	

Verschillende	 respondenten	 getuigen	 over	 de	 scherpe	 tegenstellingen	 die	 er	 waren	 tussen	

katholieken	 en	 vrijmetselaars	 aan	 bepaalde	 faculteiten.	 Zo	 vormde	 de	 faculteit	 Rechtsgeleerdheid	

van	 oudsher	 het	 strijdtoneel	 van	 de	 spanningen	 tussen	 beide	 groepen.	 Tot	 de	 jaren	 1890	 had	 de	

faculteit	 traditioneel	 een	 vrijzinnig/liberaal	 profiel	 en	 benoemde	 de	 regering	 significant	 meer	

vrijzinnigen	dan	katholieken.	De	katholieke	regering	die	vanaf	1890	voor	lange	tijd	aantrad,	rekende	

af	met	 het	 vrijzinnige	 bolwerk	 en	 benoemde	 in	 de	 periode	 1890-1914	 tien	 katholieken	 tegenover	

maar	 één	 vrijzinnige.	 De	 sterke	 inmenging	 van	 de	 regeringen	 had	 wellicht	 te	 maken	 met	 de	

uitstraling	 van	 de	 rechtenfaculteit,	 die	 een	 sterk	 maatschappelijk	 engagement	 had	 en	 met	

professoren	die	zich	veel	vaker	dan	collega’s	uit	andere	faculteiten	op	de	politieke	scène	begaven.382	

Maar	ook	tijdens	de	20e	eeuw	deden	deze	spanningen	tussen	vrijzinnigen	en	katholieken	soms	heel	

wat	 stof	 opwaaien.	 Zo	 kreeg	 een	 respondent	 die	 docent	 was	 aan	 de	 rechtenfaculteit,	 expliciete	

tegenkanting	vanuit	de	vrijmetselarij	 omdat	 ze	 gelovig	was.	Bij	 de	verdeling	van	de	 cursussen	van	

haar	voorganger	wilden	de	vrijzinnigen	niet	dat	zij	een	deel	van	de	cursussen	zou	krijgen	noch	dat	ze	

benoemd	zou	worden	tot	hoogleraar.	De	benoeming	moest	volgens	hen	naar	een	vrijmetselaar	gaan.	

Mijn	 respondent	 dreigde	 daarop	 om	naar	 de	Raad	 van	 State	 te	 stappen.	 Zo	 ver	 kwam	het	 niet:	 de	

minister	van	onderwijs	moest	komen	bemiddelen	en	uiteindelijk	sloot	men	een	compromis.	Zij	kreeg	

een	deel	 van	de	 cursussen	 én	werd	benoemd	 tot	 hoogleraar,	 alsook	haar	 vrijzinnige	 collega.	 In	 de	

rechtenfaculteit	was	het	bovendien	een	ongeschreven	regel	dat	de	secretaris	van	de	faculteitsraad	en	

																																																																				
381	Interview	met	Cathy	Van	Acker	door	Lore	Goovaerts,	23.02.16,	Lovendegem.		
382	Danniau	en	Loockx,	“Sociologie	van	de	professoren	1817-1940,”	UGentMemorie.	
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de	decaan	tot	de	verschillende	kampen	behoorden.	Was	de	decaan	katholiek,	dan	moest	de	secretaris	

vrijzinnig	zijn.		

“Op	 het	 ogenblik	 dat	 ik	 benoemd	 ben,	 ben	 ik	 door	 de	 leider	 van	 de	 vrijzinnigen	 bij	 hem	

geroepen.	Hij	 zei:	 ‘kijk,	 het	 akkoord	binnen	de	 faculteit	Rechten	 is	het	 volgende:	het	 is	 een	

katholieke	secretaris	en	een	vrijzinnige	decaan,	en	daaropvolgend	een	vrijzinnige	secretaris	

en	 een	 katholieke	 decaan,	 dat	 moet	 voor	 de	 rust	 binnen	 de	 faculteit.’	 Dat	 was	 een	 soort	

ongeschreven	wet.”383		

Dat	 deze	 combinatie	 soms	 voor	 spanningen	 zorgde	 tussen	 beide	 personen,	 hoeft	 niet	 te	

verwonderen.	 Deze	 vrijzinnige	 respondent	 was	 op	 een	 bepaald	 moment	 secretaris	 in	 de	 faculteit	

Rechtsgeleerdheid,	de	toenmalige	decaan	was	katholiek.	De	relatie	tussen	beiden	was	enkel	daarom	

al	gespannen.	Het	 feit	dat	ze	dan	ook	nog	eens	een	vrouw	was,	deed	de	gemoederen	uiteraard	niet	

bedaren.384	Ook	voor	de	rectorabelen	probeerde	men	te	streven	naar	een	evenwichtige	verhouding,	

vertellen	 verschillende	 emeritae.	 Was	 de	 rector	 een	 katholiek,	 dan	 moest	 de	 vicerector	 een	

vrijzinnige	zijn.	Een	respondent	beschrijft	het	mooi:		

“Het	rectoraat	is	ook	zo	geweest.	(…)	Maar	daarvoor	was	het	een	vrijzinnige	en	een	katholiek.	

Van	Cauwenberge	is	een	tsjeef	hé.	En	zijn	vice	was	een	vrijzinnige.”385		

Aan	 andere	 faculteiten	 waren	 de	 tegenstellingen	 tussen	 deze	 levensbeschouwelijke	 groepen	 ook	

sterk	afgetekend.	Een	respondent	getuigt	over	de	verdeeldheid	tussen	katholieken	en	vrijzinnigen	in	

de	 faculteit	 Diergeneeskunde.	 Vooral	 in	 de	 faculteitsraad	werd	 de	 rivaliteit	 duidelijk	 zichtbaar.	 De	

twee	 ‘zuilen’	 kwamen	 naar	 voor	 tijdens	 de	 vergaderingen	 van	 de	 faculteitsraad	 van	 de	 faculteit	

Geneeskunde.	 Een	 respondent	 merkt	 op	 dat	 deze	 faculteit	 lang	 gedomineerd	 werd	 door	

katholieken.386	Dat	 blijkt	 historisch	 gezien	 te	 kloppen:	 van	 de	 vier	 stichtende	 faculteiten	 van	 de	

UGent,	was	de	 faculteit	Geneeskunde	de	enige	met	een	uitgesproken	katholiek	karakter.	Tijdens	de	

19e	 eeuw	was	 70%	 van	 alle	 geneeskunde-professoren	 katholiek.	 Tijdens	 het	 interbellum	werd	 dit	

overwicht	enigszins	gecorrigeerd	met	14	vrijzinnige	tegenover	17	katholieke	benoemingen.	Net	zoals	

de	 faculteit	 Rechtsgeleerdheid,	 werd	 ook	 de	 faculteit	 Letteren	 en	 Wijsbegeerte	 de	 speelbal	 van	

politieke	 rellen	 en	 machtswissels.	 Deze	 faculteit	 was,	 net	 zoals	 grote	 zus	 de	 rechtenfaculteit,	

traditioneel	gezien	vrijzinnig:	in	de	periode	tot	1890	werden	19	vrijzinnigen	aangesteld	ten	opzichte	

van	 9	 katholieken.	 Maar	 in	 de	 daaropvolgende	 periode	 tot	 het	 uitbreken	 van	 de	 Tweede	

Wereldoorlog,	benoemden	de	opeenvolgende	liberale	en	katholieke	regeringen	evenveel	katholieken	

als	 vrijzinnigen.387	Een	 respondent	 getuigt	 over	 de	 macht	 van	 de	 vrijmetselarij	 in	 de	 Letteren	 en	

																																																																				
383	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
384	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
385	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
386	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
387	Danniau	en	Loockx,	“Sociologie	van	de	professoren	1817-1940,”	UGentMemorie.		
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Wijsbegeerte.	 Een	 collega	 van	 haar	 zei	 altijd:	 “Or	 you	 join	 them,	 but	 you	 can’t	 beat	 them.”388	Zelf	

kreeg	ze	ook	te	maken	met	deze	vrijzinnige	netwerken.	Door	hun	toedoen	slaagde	ze	er	niet	 in	om	

een	tweede	keer	in	de	Raad	van	Bestuur	te	zetelen.	Hier	ging	het	niet	eens	om	tegenstellingen	tussen	

katholieken	 en	 vrijzinnigen:	 ze	was	 zelf	 vrijzinnig,	maar	wilde	 zich	 niet	 binden	 aan	 een	 groep.	 Ze	

wilde	onafhankelijk	zijn.		

“Wij	hebben	toch	een	zeer	sterke	loge,	zeker	in	deze	faculteit.	Het	idee	was	–	dat	is	misschien	

veranderd	–	dat	die	in	groep	altijd	naar	voor	komen	en	in	groep	stemmen	en	zeer	veel	macht	

hebben.	Omdat	 ze	 een	 stemgedrag	hebben	dat	 groepsgericht	 is,	 halen	 ze	 veel	meer	binnen	

dan	anderen.	(…)	Ik	ben	geen	groepspersoon,	ik	behoor	niet	graag	tot	zo’n	groep.	Niet	dat	ik	

hun	filosofie	niet	kan	volgen,	maar	ik	ben	een	individualist.”389	

In	 de	 periode	 1817-1940	 werkten	 algemeen	 beschouwd	 evenveel	 katholieke	 als	 vrijzinnige	

professoren	aan	de	Gentse	universiteit.	Het	Gentse	professorenkorps	was	dus	pluralistisch,	wat	een	

evenwichtige	 situatie	 lijkt.	Maar	echt	 representatief	was	de	 situatie	niet:	de	Belgische	 samenleving	

was	 gemiddeld	 gezien	 immers	 uitgesproken	 katholiek.	 De	 evenwichtige	 verhouding	

katholieke/vrijzinnige	professoren	was	niet	toevallig.	Zowel	de	katholieke	als	vrijzinnige	netwerken,	

binnen	en	buiten	de	universiteit,	hielden	de	verhoudingen	nauwlettend	in	de	gaten.390	Maar	hoe	zijn	

deze	 vijandige	 verhoudingen	 tussen	 vrijmetselaars	 en	 katholieken	 vanuit	 historisch	 perspectief	 te	

verklaren?	Historisch	gezien	oefende	de	vrijmetselarij	 immers	een	grote	aantrekkingskracht	uit	op	

een	 niet	 te	 verwaarlozen	 deel	 van	 de	 clerus,	 zonder	 dat	 die	 laatsten	 zich	 aan	 de	 katholieke	 kerk	

onttrokken.	De	Franse	en	Belgische	maçonnerie	werden	sterk	beïnvloed	vanuit	de	katholieke	wereld	

in	de	loop	van	de	18e	eeuw.391	Dat	de	vrijmetselarij	voor	velen	aandoet	als	een	religie,	heeft	te	maken	

met	 de	 sterke	 symboliek	 en	 de	 traditie	 van	 ritualen	 binnen	 de	maçonnerie.	 Heel	wat	maçonnieke	

symbolen	 verwijzen	 overigens	 naar	 het	 Oude	 en	 Nieuwe	 Testament.	 Toch	 is	 de	 vrijmetselarij	

geenszins	 een	 ‘religie’:	 een	 religie	 houdt	 immers	 vast	 aan	 één	 bepaalde	 waarheid	 terwijl	 de	

vrijmetselarij	net	wenst	te	zoeken	naar	die	waarheid.392	Bovendien	zijn	godsdienstige	en	burgerlijke	

riten	niet	hetzelfde,	alhoewel	dat	door	veel	critici	over	het	hoofd	wordt	gezien.393	Een	vrijmetselaar	

zoekt	 naar	 de	waarheid	 zonder	 daarbij	 vast	 te	 houden	 aan	 de	waarheden	 die	 kerken	 van	 tevoren	

verkondigen.	Dat	betekent	echter	niet	dat	hij	 voor	 zichzelf	niet	kan	geloven	en	accepteren	wat	die	

kerkelijke	 leer	 inhoudt.	Dat	verklaart	waarom	een	groot	deel	van	de	 clerici	 tijdens	de	18e	eeuw	er	

geen	problemen	mee	had	om	maçonnieke	arbeid	te	verrichten.	Voor	hen	gold	de	vrijmetselarij	niet	

als	substituut	van	de	Kerk.394	

																																																																				
388	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
389	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
390	Danniau	en	Loockx,	“Sociologie	van	de	professoren	1817-1940,”	UGentMemorie.		
391	Hubert	de	Thier,	“De	Kerk	in	de	Vrijmetselarij,”	Belgia	2000	nr.	3:	de	Belgische	Vrijmetselarij	nr.	3	(1983):	52.		
392Anton	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	 in	de	lage	landen.	Een	mysterieuze	broederschap	zonder	geheimen	(Zutphen:	Wallburg	Pers,	
2001),	16-7.	
393	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	155.	
394	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	17.	
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Om	 erkend	 te	worden	 door	 de	 Londense	 Grootloge	 en	 om	 daardoor	 ‘regulier’	 genoemd	 te	mogen	

worden,	moest	elke	obediëntie	voldoen	aan	de	grondwet	van	de	vrijmetselarij	zoals	die	beschreven	

werd	door	Anderson	in	The	Constitutions	of	the	Freemasons.	Die	grondwet	vermeldt	onder	andere	

het	 aanvaarden	van	de	 ‘Opperbouwmeester	des	Heelals’	 als	 leidend	beginsel	 alsook	het	 verbod	op	

religieuze	en	politieke	 twisten	 in	de	 loges.	Grootmachten	die	deze	beginselen	niet	opnamen	 in	hun	

statuten,	werden	 als	 irregulier	 beschouwd	en	dus	niet	 erkend	door	de	 Londense	Grootloge.395	Met	

het	ontstaan	van	de	Belgische	staat	in	1830	en	de	steeds	scherper	wordende	tegenstellingen	tussen	

katholieken	 en	 liberalen	 in	 de	 daaropvolgende	 periode,	 kwam	 de	 Belgische	 vrijmetselarij	 in	 dit	

politieke	vaarwater	terecht.	De	Belgische	maçonnerie	veranderde	vanaf	de	jaren	60	en	70	van	de	19e	

eeuw	in	een	 ‘radicale	zuil	van	antiklerikale	vrijdenkers’.396	In	1872	brak	de	Belgische	vrijmetselarij	

met	het	goddelijk	beginsel:	het	Grootoosten	van	België	schrapte	in	dat	jaar	iedere	verwijzing	naar	de	

‘Opperbouwmeester	des	Heelals’	uit	de	statuten.	De	vrijmetselaarsloges	werden	daardoor	‘irregulier’	

en	 niet	 meer	 erkend	 door	 de	 internationale	 grootmachten.397	Het	 is	 dan	 ook	 niet	 onlogisch	 dat	

priesters,	geestelijken	en	katholieken	de	vrijmetselarij	tijdens	de	19e	eeuw	verlieten.398		

Wat	 was	 de	 perceptie	 van	mijn	 respondenten	 over	 de	macht	 van	 deze	 netwerken	 aan	 de	 UGent?	

Verschillende	 respondenten	 zijn	 ervan	 overtuigd	 dat	 deze	 groepen	 veel	 macht	 hadden,	 maar	 ze	

wijzen	wel	vaker	in	de	richting	van	de	vrijmetselarij	als	het	aankomt	op	het	nemen	van	beslissingen	

achter	de	schermen.	Toch	verschillen	de	meningen	over	dit	onderwerp.	Sommige	respondenten	zijn	

ervan	 overtuigd	 dat	 de	 loges	 veel	 regelmatiger	 samenkwamen	 en	 daardoor	 meer	 voor	 elkaar	

opkwamen.	Anderen	geven	aan	dat	katholieke	netwerken	even	sterk	waren	als	hun	 tegenstanders.	

Over	 het	 algemeen	 zijn	 de	 emeritae	 zeer	 voorzichtig	 in	 hun	 uitspraken	 over	 de	 macht	 van	 deze	

groepen.	Sommigen	waren	terughoudend	om	over	dit	onderwerp	te	praten.	Deze	terughoudendheid	

is	wel	 te	begrijpen.	Zoals	 een	 respondent	mooi	vertelt,	 is	het	onmogelijk	om	sluitende	bewijzen	 te	

vinden	over	de	macht	van	de	vrijmetselarij	en	de	katholieken:	

“Maar	ik	zie	niet	goed	in	hoe	dat	je	dat	kan	onderzoeken,	omdat	zoiets	nooit	op	papier	staat.	

Men	vindt	altijd	argumenten	om	te	zeggen:	die	is	beter	of	die	kan	het	beter	doen	dan	die.”	

Sluitende	bewijzen	over	de	 invloed	van	de	vrijmetselarij	en	de	katholieken	op	benoemingen	zullen	

inderdaad	moeilijk	gevonden	worden.	Toch	bestaat	er	geen	twijfel	over	dat	beide	groeperingen	wel	

degelijk	 een	 bepaalde	 invloed	 hadden	 (en	 nog	 steeds	 hebben?)	 aan	 de	 Gentse	 universiteit.	

Diepgaander	onderzoek	naar	de	vrijmetselarij	aan	de	Universiteit	Gent	is	nodig	om	een	beter	zicht	te	

krijgen	op	de	macht	en	de	rol	van	de	loges	binnen	deze	universitaire	milieus.	Aangezien	er	inderdaad	

geen	onderzoek	bestaat	over	de	vrijmetselarij	aan	de	UGent,	hoop	ik	hier	alvast	een	aanzet	te	geven.		

																																																																				
395	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	19.	
396	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	122.	
397	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	103.	
398	de	Thier,	“De	Kerk	in	de	Vrijmetselarij,”	56.	
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5.2.2 Vrijzinnig	en	vrouwgezind	

“De	loge	is	in	feite	een	mannenzaak	hé.”399	

In	 welke	 mate	 maakten	 vrouwelijke	 professoren	 deel	 uit	 van	 de	 vrijmetselaarsloges	 aan	 de	

Universiteit	Gent?	Werden	zij	net	zoals	tijdens	het	grootste	deel	van	de	19e	en	20e	eeuw	gebannen	uit	

vrijzinnige	milieus?	Opnieuw	peil	ik	vooral	naar	de	perceptie	van	de	vrouwelijke	emeriti.	Vooraleer	

ik	 tot	 de	 kern	 van	 mijn	 betoog	 kom,	 is	 een	 woordje	 uitleg	 nodig	 bij	 de	 verhouding	

vrouw/vrijmetselarij.	 Wat	 was	 (en	 is)	 de	 houding	 van	 de	 vrijmetselaarsloges	 ten	 opzichte	 van	

vrouwen?	Volgens	de	Constitutie	van	James	Anderson	uit	1723	–	één	van	de	basisteksten	van	de	orde	

van	de	vrijmetselarij	–	mogen	enkel	mannen	van	goede	naam	lid	zijn	van	de	loges.	De	vrijmetselarij	

voorzag	geen	plaats	voor	vrouwen	in	hun	rangen	en	plaatste	de	vrouw	op	één	lijn	met	het	vulgaire	

gepeupel	 dat	 uit	 de	 tempels	 moest	 worden	 verjaagd.400	Maar	 wie	 hieruit	 wil	 besluiten	 dat	 de	

vrijmetselarij	 steeds	 een	 besloten	 genootschap	 van	 mannenbroeders	 is	 geweest	 dat	 nooit	

debatteerde	 over	 maatschappelijke	 onderwerpen	 zoals	 vrouwenemancipatie,	 slaat	 de	 bal	 grondig	

mis.	 Sinds	 het	 midden	 van	 de	 18e	 eeuw	 stond	 het	 debat	 over	 vrouwen	 in	 vrijmetselaarskringen	

steeds	op	de	maçonnieke	agenda.401	Vanaf	dan	ontstonden	de	zogenaamde	adoptieloges	waar	vanaf	

de	 jaren	 1740-1750	 honderden	 vrouwen	 tot	 toetraden.	Het	 egalitarisme	was	 in	 deze	 adoptieloges	

een	 belangrijk	 ideaal:	 het	 waren	 vrijplaatsen	 van	 gelijkheid	 onder	 mannen	 en	 vrouwen	 waarin	

seksuele	exclusiviteit	geen	plaats	had.	Daardoor	droeg	deze	eerste	soort	gemengde	loges	een	vroege	

vorm	van	feminisme	uit.402	Toch	waren	deze	adoptieloges	het	onderwerp	van	discussie,	zowel	intern	

als	 bij	 tegenstanders.	 Binnen	 de	 maçonnerie	 heerste	 kritiek	 aangezien	 deze	 loges	 zouden	 ingaan	

tegen	 de	 Constitutie	 van	 Anderson.403	Vrouwen	 werden	 intellectueel	 en	 emotioneel	 niet	 geschikt	

geacht	om	toegelaten	te	worden	tot	de	tempels.404	Deze	traditionele	vrouwbeelden	leefden	tot	diep	

in	de	19e	en	20e	eeuw	door.405		

Rond	de	vorige	eeuwwisseling	stak	het	debat	over	de	plaats	van	de	vrouw	binnen	de	maçonnerie	de	

kop	op.	Vooral	 toen	 in	1893	de	eerste	gemengde	vrijmetselaarsorganisatie	 ‘Le	Droit	Humain’	werd	

opgericht	 in	 Frankrijk,	 schrokken	de	mannenloges	wakker.	De	 loges	 van	Le	Droit	Humain	 trokken	

niet	 verwonderlijk	 veel	 vrouwen	 aan.406	Deze	 vrijmetselaarsorde	 voerde	 gelijke	 rechten	 voor	

																																																																				
399	Interview	met	Rita	Hamerlynck	door	Lore	Goovaerts,	09.03.16,	Melle.	
400	Gita	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap.	Vrouw	en	vrijmetselarij	in	historisch	
perspectief,”	Tijdschrift	voor	Genderstudies	nr.	3	(2008),	6.	
401	Hans	Moors,	“’Hulde	alleen	is	onvoldoende’.	Denken	over	vrouwen	en	vrouwelijkheid	in	vrijmetselaarskringen,”	in	‘Een	stille	
leerschool	van	deugd	en	goede	zeden’.	Vrijmetselarij	in	Nederland	in	de	18e	en	19e	eeuw,	eds.	Anton	van	de	Sande	en	Joost	Rosendaal	
(Hilversum:	Verloren,	1995),	99-100.		
402	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap,”	8.	
403	Het	woord	‘maçonnerie’	komt	van	het	Franse	woord	‘maçon’,	wat	(vrij)metselaar	betekent.	Ook	in	het	Nederlands	wordt	het	
woord	veelvuldig	gebruikt	om	de	vrijmetselarij	in	het	algemeen	aan	te	duiden.	(Anton	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen.	
Een	mysterieuze	broederschap	zonder	geheimen	(Zutphen:	Wallburg	Pers,	2001),	9.)	
404	Moors,	“’Hulde	alleen	is	onvoldoende’”,	105-07.	
405	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap,”	7.		
406	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	133-37.	
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mannen	en	vrouwen	hoog	in	het	vaandel.407	Ook	in	België	kreeg	Le	Droit	Humain	voet	aan	de	grond	

met	 de	 oprichting	 van	 de	 gemengde	 loge	 L’Egalité	 in	 1911.	 Deze	 loges	 werden	 uiteraard	 niet	

goedgekeurd	 door	 de	 verschillende	 reguliere	 obediënties.408	In	 de	 periode	 1905-1908	 was	 de	

discussie	 of	 de	 vrouw	 al	 dan	 niet	 mocht	 ingewijd	 worden	 binnen	 het	 Grootoosten	 het	 eerste	

agendapunt.409	De	 meeste	 vrijmetselaars	 waren	 van	 mening	 dat	 het	 onverantwoord	 en	 dus	 niet	

wenselijk	zou	zijn	om	vrouwen	in	te	wijden	aangezien	zij	de	harmonie	onder	de	broeders	in	gevaar	

zouden	 kunnen	 brengen.	 De	 vrouw	was	 intellectueel	 nog	 niet	 capabel	 genoeg	 om	 in	 te	 treden	 en	

werd	bovendien	beheerst	 door	 gevoelens	 van	 verbeelding	 en	passie.	De	 vrijmetselarij	moest	 eerst	

werk	maken	van	de	verheffing	van	de	vrouw,	alvorens	haar	toe	te	laten	tot	de	Orde.410	Na	de	Eerste	

Wereldoorlog	breidden	de	Droit	Humain-loges	zich	uit.411	Maar	toch	is	het	pas	vanaf	de	 jaren	1960	

dat	er	een	ommekeer	kwam	in	de	houding	van	het	Grootoosten	van	België	tegenover	de	gemengde	

maçonnerie.	Het	houden	van	gemeenschappelijke	zittingen	met	werkplaatsen	van	Le	Droit	Humain	

was	voortaan	toegelaten.	Het	duurde	nog	tot	het	jaar	2001	alvorens	de	statuten	van	het	Grootoosten	

aangepast	werden.	Vanaf	dat	moment	beslisten	de	loges	autonoom	over	de	toelating	van	vrouwen	tot	

de	werkplaatsen.412	Toch	zijn	de	meeste	vrijmetselaarsloges	vandaag	nog	steeds	exclusief	mannelijk	

en	de	vraag	of	maçonnieke	ontmoetingen	tussen	mannen	en	vrouwen	mogelijk	moeten	zijn,	zorgt	in	

heel	wat	van	deze	 loges	voor	spanningen.	Het	 is	uiterst	merkwaardig	en	vooral	paradoxaal	dat	een	

orde	die	zo	hoog	opliep	met	de	Verlichtingsidealen	van	vrijheid,	gelijkheid	en	broederschap	zo	lang	

geen	vrouwen	duldde.413		

	

Maar	hoe	uitte	deze	problematiek	zich	aan	de	Universiteit	Gent?	Een	aantal	respondenten	geven	aan	

dat	de	loges	toch	vooral	een	mannenzaak	waren.	Vrouwen	namen	volgens	hen	in	mindere	mate	deel	

aan	deze	vorm	van	netwerken.		

“In	Gent	heb	je	de	loge	natuurlijk	waar	veel	beslist	wordt	achter	de	schermen.	In	die	wereld	

wordt	 er	meer	 aan	de	 toog	beslist	dan	op	officiële	 vergaderingen.	De	 loge	 speelde	bij	mijn	

																																																																				
407	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap,”	10.	
408	van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	135-37.		
Meer	 uitleg	 over	 het	woord	 ‘obediëntie’	 staat	 te	 lezen	 in:	 Gita	Deneckere,	 “’Le	Droit	Humain’	 en	 de	 paradoxen	 van	de	 universele	
broederschap.	 Vrouw	 en	 vrijmetselarij	 in	 historisch	 perspectief,”	 Tijdschrift	 voor	 Genderstudies	 nr.	 3	 (2008),	 17.	 Deneckere	
definieert	het	woord	als	volgt:	 ‘Een	 ‘obediëntie’	 is	een	maçonnieke	koepelorganisatie	waaronder	de	verschillende	autonome	 loges	
ressorteren.	Toch	bepaalt	de	obediëntie	waartoe	men	behoort	wat	kan	en	niet	kan	in	een	werkplaats,	met	name	of	er	over	politiek	
gediscussieerd	mag	worden,	of	vrouwen	ingewijd	kunnen	worden,	of	zusters	op	bezoek	mogen	komen.	Voorbeelden	van	obediënties:	
de	Grand	Lodge	of	England,	het	Grootoosten	(van	België,	van	Frankrijk)	en	de	internationale	gemengde	vrijmetselaarsorde	Le	Droit	
Humain.		
409	Het	Grootoosten	van	België	is	de	reguliere	koepelorganisatie	of	obediëntie	waaronder	de	meeste	loges	in	België	ressorteren.	Elke	
Grootloge	 of	 Grootoosten	 ziet	 toe	 op	 de	 juiste	 naleving	 van	 de	 maçonnieke	 wetten.	 Elke	 obediëntie	 is	 een	 onafhankelijke	
‘Grootmacht’	die	geen	hogere	instantie	boven	zich	heeft.	(van	de	Sande,	Vrijmetselarij	in	de	lage	landen,	17).		
410	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap,”	12-3.	
411	Deneckere,	“Een	vrouwenvoet	tussen	de	tempeldeur,”	133-35.	
412	Deneckere,	“Een	vrouwenvoet	tussen	de	tempeldeur,”	136-37.	
413	Deneckere,	“’Le	Droit	Humain’	en	de	paradoxen	van	de	universele	broederschap,”	7.	
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mannelijke	 oudere	 collega’s	 zeker	 een	 rol,	 maar	 bij	 mij	 zelf	 niet.	 De	 loge	 was	 vooral	

netwerken	op	een	mannelijke	manier,	vrouwen	zijn	anders.”414	

Of	dit	ook	altijd	het	geval	was,	is	moeilijker	te	achterhalen.	De	perceptie	van	de	vrouwelijke	emeriti	is	

evenwel	 interessant:	 zij	 associëren	 de	 vrijmetselarij	 veel	 sneller	met	mannelijkheid	 en	mannelijke	

netwerken	 dan	 met	 vrouwelijkheid.	 Hieruit	 besluiten	 dat	 vrouwelijke	 professoren	 geen	 deel	

uitmaakten	van	vrijzinnige	netwerken,	is	veel	te	voorbarig.	Het	blijkt	ook	niet	te	kloppen:	meerdere	

respondenten	werden	tijdens	hun	carrière	benaderd	door	vrijzinnige	academici	met	de	vraag	of	ze	

deel	wilden	uitmaken	van	de	vrijmetselarij	aan	de	UGent.	Een	respondent	werd	zelfs	verschillende	

keren	gevraagd,	net	zoals	haar	echtgenoot.	Hoewel	veel	van	haar	vrienden	tot	een	 loge	behoorden,	

weigerde	ze	keer	op	keer	om	vrijmetselaar	te	worden.415	Een	andere	vrouw	vertelt	het	volgende:		

“Ik	wilde	mij	niet	scharen	bij	de	 loge	of	bij	die	kliek.	Want	 je	had	verschillende	groepen	hé,	

meer	 levensbeschouwlijk	dan	politiek.	Op	een	bepaald	moment	zei	zo’n	kliekske	 tegen	mij:	

‘op	vrijdag	na	de	lessen,	dan	wordt	er	hier	geaperitiefd,	dan	gaan	we	eten	en	dan	bespreken	

we	de	strategie	hoe	we	ze	allemaal	gaan	hebben.’	Ik	zeg:	‘ik	ga	niet	komen.’	(…)	Dat	was	dus	

de	 loge	hé.	En	 ik	 zei	dan	dat	 ik	niet	 ging	komen,	 en	dan	waren	die	kwaad	op	mij!	Dus	dan	

steunden	die	mij	ook	niet	meer	hé,	ik	was	een	afvallige	(lacht).”416	

Een	aantal	vrouwelijke	professoren	werd	dus	gevraagd	om	lid	te	zijn	van	deze	vrijmetselaarsloges.	

Het	valt	echter	te	vermoeden	dat	er	verhoudingsgewijs	meer	mannen	waren	die	deel	uitmaakten	van	

deze	 vrijzinnige	 netwerken	 dan	 vrouwen.	 Vrouwelijke	 academici	 hadden	 algemeen	 beschouwd	

gewoon	 minder	 informele	 netwerken	 dan	 mannen.	 Het	 M/V	 Rapport	 onderzocht	 hoeveel	

medewerkers	beschikten	over	 ‘politieke	of	 ideologische	netwerken’.	Uit	de	resultaten	blijkt	dat	een	

minderheid	van	het	wetenschappelijk	personeel	beschikte	over	zo’n	netwerken:	slechts	10%.	Pyck,	

Lievens	 en	 Demoor	 constateerden	 wel	 een	 significant	 genderverschil:	 het	 ging	 om	 7%	 van	 de	

vrouwen	en	12%	van	de	mannen.	Nog	opvallender	is	de	vaststelling	dat	hoe	hoger	op	de	academische	

ladder,	 hoe	meer	mannen	 beschikten	 over	 zo’n	 politiek/ideologisch	 netwerk.	 Binnen	 het	 ZAP	 had	

17%	 van	 de	 mannen	 een	 dergelijk	 netwerk	 tegenover	 maar	 8%	 van	 de	 vrouwen.	 26%	 van	 het	

wetenschappelijk	 personeel	 dat	 beschikte	 over	 dit	 soort	 netwerken,	 gaf	 vervolgens	 aan	 dat	 deze	

netwerken	een	positieve	invloed	gehad	hebben	op	hun	loopbaan.	33%	van	diegenen	die	een	politiek	

netwerk	 hadden,	 gaf	 toe	 regelmatig	 tot	 af	 en	 toe	 gebruik	 te	 maken	 van	 deze	 netwerken	 voor	 de	

uitbouw	 van	 hun	 carrière.417	Dat	 de	 loges	 gebruikt	werden	 om	 loopbanen	 positief	 (of	 negatief)	 te	

beïnvloeden,	valt	niet	te	ontkennen.		

																																																																				
414	Interview	met	Marcella	Holsters	door	Lore	Goovaerts,	25.02.16,	Gent.	
415	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
416	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
417	Pyck,	Lievens	en	Demoor,	Het	M/V	rapport,	60-61.	
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Het	 geringer	 aandeel	 vrouwen	 in	 vrijmetselaarsloges	 aan	 de	 UGent	 had,	 naast	 de	 vermoedelijke	

invloed	van	de	historische	erfenis	van	de	traditionele	vrouwbeelden	die	heersten	in	de	vrijmetselarij,	

hoofdzakelijk	 te	 maken	 met	 de	 mindere	 uitbouw	 van	 duurzame	 informele	 netwerken	 door	

vrouwelijk	 academici.	 Of	 het	 nu	 ging	 om	 levensbeschouwelijke,	 politieke	 of	 sociale	 en	 informele	

netwerken:	 vrouwen	 waren	 verhoudingsgewijs	 steeds	 in	 de	 minderheid	 in	 dit	 soort	 duurzame	

verbintenissen.	 Netwerken	 aan	 de	 UGent	 was	 voornamelijk	 een	 kwestie	 van	 old	 boys	 netwerken,	

vrouwen	 speelden	 in	 dit	 verhaal	 een	 veel	 kleinere	 rol.	 Mannen	 hadden	 meer	 de	 gewoonte	 om	

informele	netwerken	op	te	bouwen	met	seksegenoten	en	namen	het	daardoor	sneller	voor	elkaar	op.	

Vrouwen	hadden	minder	tijd	voor	het	aangaan	van	dit	soort	relaties	door	de	moeilijkere	combinatie	

met	hun	gezin.	Deze	manier	van	netwerken	waartoe	vrouwen	een	veel	beperktere	toegang	hadden,	

was	één	van	de	factoren	die	ervoor	zorgden	dat	het	glazen	plafond	zo	lang	standhield	en	nog	steeds	

in	stand	gehouden	wordt.		
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6. Het	glazen	plafond	doorbroken?		

In	 de	 voorgaande	 hoofdstukken	 werd	 besproken	 hoe	 vrouwelijke	 professoren	 een	 academische	

carrière	 uitbouwden	 en	 welke	 hindernissen	 ze	 hierbij	 tegenkwamen.	 De	 interviews	 bieden	 een	

genuanceerd	beeld	op	de	situatie	voor	vrouwen	aan	de	Universiteit	Gent	tijdens	de	tweede	helft	van	

de	20e	eeuw.	 In	dit	 laatste	hoofdstuk	analyseer	 ik	de	meningen	van	mijn	 respondenten	 in	verband	

met	de	genderproblematiek	en	onderzoek	ik	de	genderproblematiek	aan	de	UGent	in	de	diepte.	Maar	

eerst	 wordt	 nagegaan	 in	 welke	 mate	 mijn	 respondenten	 er	 echt	 in	 geslaagd	 zijn	 om	 het	 glazen	

plafond	 te	 doorbreken.	 Was	 er	 nog	 steeds	 sprake	 van	 bepaalde	 onzichtbare	 barrières	 voor	

vrouwelijke	professoren	of	hebben	ze	het	glazen	plafond	volledig	doorbroken?		

6.1 	Blijvende	hindernissen		

Het	 ‘glazen	 plafond’	 is	 als	 term	 gangbaar	 sinds	Morrison,	White	 en	 Van	 Velsor	 in	 1987	 de	 studie	

Breaking	the	Glass	Ceiling:	Can	Women	reach	the	Top	of	America?	publiceerden.418	Door	het	gebruik	

van	de	metafoor	‘glass	ceiling’	wilden	ze	verklaren	waarom	zo	weinig	vrouwen	doorstroomden	naar	

leidinggevende	posities	en	waarom	vrouwen	geconfronteerd	werden	met	meer	stringente	eisen	voor	

promotie.	 Het	 beeld	 van	 het	 ‘glazen	 plafond’	 symboliseert	 een	 onzichtbare	 barrière	 die	 vrouwen	

tegenhoudt	 om	 hogerop	 te	 geraken.	Morrison,	White	 en	 Van	 Velsor	 benadrukten	 dat	 de	metafoor	

wijst	op	hindernissen	die	vrouwen	als	groep	raakten,	en	dat	het	glazen	plafond	dus	niet	zo	maar	een	

barrière	was	 in	de	 individuele	 loopbaan	van	vrouwen.419	Na	de	publicatie	van	deze	studie	werd	de	

term	 in	 diverse	 andere	 onderzoeken	 overgenomen	 en	 ook	 buiten	 de	 bedrijfscontext	 gebruikt.	 Het	

besluit	 van	 al	 deze	 onderzoeken	 was	 alarmerend:	 de	 metafoor	 ‘glass	 ceiling’	 was	 in	 zowat	 alle	

sectoren	 bruikbaar	 als	 analyse-concept.	 Vrouwen	 werden	 op	 verschillende	 niveaus	 en	 in	

verschillende	 organisaties	 geconfronteerd	 met	 deze	 onzichtbare	 barrière.420	Naast	 deze	 metafoor	

werden	 ook	 andere	 beelden	 in	 het	 leven	 geroepen.	 De	 ‘lekkende	 pijplijn’,	 het	 ‘schaardiagram’,	 de	

‘plakkende	 vloer’	 en	 de	 ‘ivoren	 toren’:	 het	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	 beelden	 die	 trending	 zijn	 om	 de	

ongelijkheden	 die	 vrouwen	 op	 de	 werkvloer	 ondervinden,	 te	 beschrijven.421	Toch	 wordt	 de	

accuraatheid	van	de	metafoor	van	het	‘glazen	plafond’	ook	in	vraag	gesteld.	Greta	Noordenbos	vindt	

deze	beeldspraak	misleidend	voor	universiteiten.	Een	‘plafond’	impliceert	een	stabiele	top,	net	zoals	

het	 beeld	 van	 de	 ‘ivoren	 toren’.	 Deze	 beelden	 veronderstellen	 een	 historische	 continuïteit	 of	 een	

nooit	 veranderende	 situatie.	 Het	 tegendeel	 is	 waar	 in	 de	 realiteit:	 de	 structuren	 aan	 de	 top	 van	

universiteiten	zijn	in	de	laatste	decennia	aan	verandering	onderhevig.	Noordenbos	pleit	daarom	voor	

																																																																				
418	Ann	Morrison,	Randall	White	en	Ellen	Van	Velsor,	Breaking	the	Glass	Ceiling:	Can	Women	reach	the	Top	of	America?	(Reading:	
MA:	Addison-Wesley,	1987).		
419	Veerle	Draulans,	“Glazen	plafond:	realiteit	of	mythe?	Een	genderanalyse	van	leidinggevenden,”	Uitgelezen	8,	nr.	4	(2005),	1.		
420	Draulans,	“Glazen	plafond:	realiteit	of	mythe?”,	2.	
421	Nadine	Plateau,	“Voorwoord,”	in	Akten	van	de	studiedag:	Gelijkheid	m/v	aan	de	universiteit.	Pleidooi	voor	verandering	(Brussel:	
Sophia,	2003),	5.	



	122	

de	metafoor	van	het	 ‘brandweerladder-model’	om	de	situatie	correcter	weer	te	geven.422	Hoewel	er	

iets	te	zeggen	valt	voor	haar	argumenten,	blijf	ik	toch	bij	het	gebruik	van	de	term	‘glazen	plafond’.	Het	

concept	 illustreert	de	vaak	onzichtbare	hindernissen	waarmee	vrouwen	geconfronteerd	werden	en	

nog	 steeds	 worden.	 Hoewel	 het	 glazen	 plafond	 er	 vandaag	 misschien	 anders	 uitziet	 dan	 enkele	

decennia	geleden,	blijft	het	een	realiteit	voor	veel	vrouwelijke	academici.	Dat	mijn	respondenten	het	

glazen	 plafond	 doorbroken	 hebben,	 staat	 buiten	 kijf.	 Mijn	 respondenten	 hebben	 allen	 een	 mooie	

carrière	uitgebouwd	en	zijn	erin	geslaagd	om	professor	 te	worden.	De	meesten	combineerden	hun	

carrière	met	de	 zorg	voor	hun	gezin	en	het	huishouden.	Deze	vrouwen	bouwden	 indrukwekkende	

professionele	 netwerken	 uit	 en	 genoten	 een	 enorme	 uitstraling	 in	 hun	 vakgebied.	 Vandaag	 zijn	

verschillende	 respondenten	 nog	 steeds	 zeer	 actief	 in	 de	 academische	 wereld	 en	 gelden	 ze	 als	

autoriteit	in	hun	domein.	Ze	slaagden	erin	om	door	te	groeien	naar	de	top	van	de	Universiteit	Gent	en	

hebben	daarom	het	glazen	plafond	mooi	doorbroken.		

Toch	ben	ik	van	mening	dat	er	voor	deze	vrouwelijke	professoren	nog	steeds	heel	wat	onzichtbare	

barrières	bestonden.	Dat	wordt	duidelijk	in	het	aantal	vrouwen	dat	doorstroomde	tot	het	niveau	van	

gewoon	 hoogleraar.	 Slechts	 24	 vrouwen	 op	 de	 totale	 groep	 van	 81	 vrouwelijke	 emeriti	 slaagden	

hierin,	ofwel	30%.	Volgend	citaat	zegt	voldoende:		

“De	waardering	heb	ik	altijd	gevoeld,	maar	dat	is	niet	uitgedrukt	geweest	in	een	titel.”423		

Meer	dan	de	helft	(53%)	van	alle	vrouwelijke	emeriti	van	de	Universiteit	Gent	geraakte	niet	tot	het	

tweede	deelkader	in	het	ZAP	en	bleef	dus	‘hangen’	op	het	niveau	van	docent	of	hoofddocent.	Mannen	

stroomden	 wel	 veel	 gemakkelijker	 door	 naar	 het	 niveau	 van	 hoogleraar	 en	 gewoon	 hoogleraar:	

verhoudingsgewijs	 zijn	 er	 veel	meer	mannelijke	 (gewoon)	 hoogleraren.	 Hoewel	 vrouwen	 dus	wel	

door	het	glazen	plafond	geraakten	in	die	zin	dat	ze	erin	slaagden	om	professor	te	worden,	lukte	het	

hen	 veel	minder	 om	 de	 hoogste	 niveaus	 te	 bereiken.	 Het	 glazen	 plafond	 bleek	 voor	 deze	 hoogste	

graden	dus	nog	‘dikker’	te	zijn.		

Een	tweede	barrière	die	het	glazen	plafond	voor	vrouwelijke	professoren	 in	stand	hield,	uit	zich	 in	

het	 feit	 dat	 slechts	 enkele	 respondenten	 in	 bestuursraden	 zetelden	 of	 beleidsfuncties	 uitoefenden.	

Drie	vrouwen	waren	tijdens	hun	carrière	lid	van	de	Raad	van	Bestuur.	Twee	van	hen	zetelden	in	het	

Bestuurscollege.	 De	 Universiteit	 Gent	 heeft	 bovendien	 slechts	 vijf	 vrouwelijke	 decanen	 gekend,	

waarvan	 de	 laatste	 alweer	 16	 jaar	 geleden	 aftrad.	 Voor	 vrouwen	was	 het	 dus	 veel	 moeilijker	 om	

toegang	te	krijgen	tot	deze	bestuursfuncties.	Het	lage	aandeel	vrouwen	is	voor	een	deel	te	verklaren	

door	 de	 wanverhoudingen	 in	 het	 professorenkorps	 wat	 betreft	 gender.	 Critici	 kunnen	 hiertegen	

inbrengen	 dat	 vrouwen	 nu	 eenmaal	minder	 geïnteresseerd	waren	 in	 deze	 beleidstaken.	Meerdere	

respondenten	getuigen	dat	ze	zich	niet	aangesproken	voelden	om	deze	functies	uit	te	oefenen.	Toch	

																																																																				
422	Greta	Noordenbos,	“Seksestrijd	om	de	ivoren	toren.	Verklaringen	voor	de	marginale	positie	van	vrouwen	aan	de	universiteit,”	in	
De	universiteit	als	modern	mannenklooster,	eds.	Barbara	Van	Balen	en	Agneta	Fischer	(Amsterdam:	Het	Spinhuis,	1998),	88.	
423	Interview	met	Antonia	Aelterman	door	Lore	Goovaerts,	27.01.16,	Destelbergen.	
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kon	het	lage	aandeel	vrouwen	niet	enkel	veroorzaakt	zijn	door	toeval	of	een	gebrek	aan	interesse.	De	

organisatiecultuur	 van	 de	 Universiteit	 Gent	 was	 geënt	 op	 mannen:	 vrouwen	 werden	 vaak	

(onbewust)	 minder	 geschikt	 geacht	 om	 te	 besturen	 en	 daardoor	 ook	minder	 gevraagd	 voor	 deze	

functies.	 Het	 glazen	 plafond	 was	 op	 bestuursniveau	 opnieuw	 veel	 moeilijker	 te	 doorbreken.	 Een	

evenwichtige	 samenstelling	 van	 bestuursraden	 is	 evenwel	 belangrijk	 om	 vrouwen	 te	 doen	

doorstromen	naar	hogere	niveaus	en	naar	bestuursfuncties.	De	genderquota	die	de	UGent	sinds	2014	

hanteert,	zijn	daarom	een	doeltreffend	instrument	om	meer	vrouwen	aan	de	top	te	krijgen.		

Tot	 slot	 is	 het	 opvallend	 dat	 bijna	 alle	 respondenten	 tijdens	 hun	 carrière	 steevast	 werden	

aangesproken	met	‘mevrouw’	in	plaats	van	‘professor’.	Dit	is	een	belangrijk	‘detail’	dat	meer	gevolgen	

heeft	 dan	 we	 op	 het	 eerste	 gezicht	 zouden	 denken.	 In	 het	 deel	 over	 tegenkanting	 haalde	 ik	 de	

anekdotes	 van	 mijn	 respondenten	 hierover	 al	 aan.	 Het	 waren	 vooral	 studenten	 die	 deze	 fout	

maakten.	De	meeste	emeritae	geven	aan	dat	ze	hier	niet	zoveel	belang	aan	hechtten.		

“Ja,	een	student	zegt	tegen	mij:	 ‘mevrouw’	en	tegen	een	man	misschien	‘professor,	maar	dat	

kan	mij	niet	bommen.	Dat	is	dan	de	jonge	generatie	die	het	fout	zei.”424	

Deze	vaststelling	wijst	erop	dat	het	stereotype	van	de	man	als	professor	diep	 ingebakken	zat	 in	de	

maatschappij.	 Deze	 ogenschijnlijke	 details	 zorgden	 er	 mee	 voor	 dat	 het	 glazen	 plafond,	 ook	 voor	

vrouwelijke	 professoren,	 in	 stand	 werd	 gehouden.	 Anderzijds	 kan	 ook	 gewezen	 worden	 op	 de	

moeilijkheden,	 dewelke	 ik	 in	 de	 vorige	 hoofdstukken	 uit	 de	 doeken	 deed,	 die	 vrouwen	 met	 een	

carrière	aan	de	universiteit	ondervonden.	Het	glazen	plafond	was	in	al	deze	opzichten	nog	steeds	een	

harde	realiteit	voor	vrouwelijke	professoren,	ook	al	hadden	ze	reeds	het	docentschap	bereikt	en	op	

die	manier	wel	het	glazen	plafond	doorbroken.		

6.2 	Eigen	houding	als	ultiem	wapen?		

De	interviews	gaven	interessante	informatie	bloot	omtrent	de	eigen	mening	van	de	vrouwen	over	de	

genderproblematiek.	In	onderstaand	deel	analyseer	ik	deze	meningen	en	eigen	houding	in	de	diepte.	

Welke	 impact	 had	 hun	 houding	 ten	 aanzien	 van	 genderkwesties	 op	 hun	 carrière?	 Stelden	 ze	 zich	

feministisch	op?	Ik	ga	uitgebreid	in	op	hun	oordeel	over	genderquota	en	positieve	discriminatie.	Kan	

de	 ingesteldheid	 van	 vrouwelijke	 professoren	 ten	 aanzien	 van	 de	 genderproblematiek	 het	 ultiem	

wapen	zijn	in	de	strijd	tegen	genderongelijkheid?		

	 	

																																																																				
424	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
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6.2.1 Feminisme,	levenshouding	en	visie:	“ik	wilde	geen	rolmodel	zijn	van	het	feminisme”		

Het	 analyseren	 van	 de	 ingesteldheid	 van	 mijn	 respondenten	 tegenover	 het	 feminisme	 en	

genderkwesties	 kan	 waardevolle	 inzichten	 opleveren	 over	 de	 genderproblematiek	 aan	 de	

Universiteit	Gent	zelf.	Die	ingesteldheid	manifesteert	zich	ten	eerste	in	het	zich	al	dan	niet	opstellen	

als	 rolmodel	 naar	 jonge	 vrouwen.	 Uit	 de	 gesprekken	 blijkt	 dat	 slechts	 zes	 respondenten	 het	

belangrijk	vonden	om	een	voorbeeldfunctie	uit	te	oefenen	en	dit	ook	echt	deden.	Op	de	vraag	of	ze	

zich	beschouwde	als	een	rolmodel	voor	jonge	vrouwen,	reageert	een	respondent:		

“Goh,	 een	beetje	wel.	 (…)	 Ik	probeerde	altijd	 iedereen	 te	 stimuleren	en	evenveel	kansen	 te	

geven.	 En	 af	 en	 toe	 hoorde	 ik	 van	 mijn	 vroegere	 (vrouwelijke)	 assistenten	 dat	 ze	 dat	

geapprecieerd	 hebben.	 Ik	 was	 daar	 toch	 sensitief	 voor	 als	 vrouwen	 zin	 hadden	 in	 een	

wetenschappelijke	carrière.”425	

Merkwaardig	is	dat	de	respondenten	die	zich	opstelden	als	rolmodel,	dit	maar	schoorvoetend	durven	

toegeven.	Het	 lijkt	alsof	ze	het	er	moeilijk	mee	hadden	om	zichzelf	als	voorbeeld	te	zien	voor	jonge	

vrouwen.	 Deze	 houding	 komt	 ook	 terug	 bij	 diegenen	 die	 zich	 niet	 bewust	 opstelden	 als	 rolmodel.	

Meerdere	 emeritae	 getuigen	 dat	 ze	 nooit	 bij	 deze	 voorbeeldfunctie	 hebben	 stilgestaan.	Het	woord	

‘rolmodel’	vinden	sommigen	een	veel	te	sterk	woord.	Anderzijds	vonden	ze	het	wel	leuk	om	te	horen	

dat	studenten	hen	als	rolmodel	zagen:		

“Ik	heb	mijzelf	nooit	zo	beschouwd	en	ik	heb	nooit	die	intentie	gehad.	Maar	op	mijn	emeritaat	

heeft	 mij	 dat	 wel	 plezier	 gedaan	 dat	 ex-collega’s	 zeiden	 van	 ‘ja,	 je	 was	 voor	 ons	 toch	 een	

rolmodel	als	vrouw,	als	zij	dat	kan,	dan	kan	ik	dat	ook’.	Dat	vond	ik	plezant	om	te	horen.	Maar	

ik	heb	dat	nooit	bewust	gedaan.”426		

Deze	vrouwen	leken	zichzelf	te	onderschatten	en	stelden	zich	daardoor	(te?)	bescheiden	op.	Zichzelf	

niet	durven	zien	als	rolmodel,	sluit	hierbij	aan.	Deze	vaststelling	mag	echter	niet	gebruikt	worden	om	

de	opvattingen	van	het	zogenaamde	verschilfeminisme	te	staven.	Mannen	en	vrouwen	zijn	volgens	

deze	 visie	 gelijkwaardig,	 maar	 niet	 gelijk.	 Beide	 seksen	 vullen	 elkaar	 volgens	 deze	 visie	 qua	

eigenschappen	 juist	 aan.	 Mannen	 zijn	 geboren	 leiders	 en	 meer	 macho,	 vrouwen	 zijn	 zachter	 en	

hebben	 een	 groter	 empatisch	 vermogen.	 Vrouwen	 worden	 door	 deze	 ingebakken	 denkbeelden	

minder	 snel	 geassocieerd	 met	 macht	 en	 leiderschap.	 Het	 verschilfeminisme	 wordt	 door	 velen	 als	

problematisch	beschouwd	aangezien	het	vrouwen	in	een	sfeer	van	ongeschiktheid	plaatst.	Bovendien	

blijkt	uit	 verschillende	psychologische	 studies	naar	man-vrouwverschillen	dat	 vrouwen	nauwelijks	

andere	eigenschappen	vertonen	dan	mannen.427	De	oorzaken	van	de	grote(re)	bescheidenheid	en	het	

zichzelf	 onderschatten	 van	 mijn	 respondenten	 mogen	 dus	 niet	 gezocht	 worden	 in	 het	 zogezegde	

																																																																				
425	Interview	met	Myriam	Van	Moffaert	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Sint-Martens-Latem.	
426	Interview	met	Margarita	Craen	door	Lore	Goovaerts,	27.02.16,	Gent.	
427	Asha	ten	Broeke,	“Ik	ben	klaar	met	het	verschilfeminisme”,	geraadpleegd	11.06.16,	http://ashatenbroeke.nl/2012/11/20/ik-ben-
klaar-met-het-verschilfeminisme/.		
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verschillende	karakter	van	mannen	en	vrouwen.	Hun	houding	 is	wel	een	self	 fulfilling	prophecy	en	

het	 gevolg	 van	 de	 verschillende	 opvoeding	 van	 jongens	 en	 meisjes.	 Terwijl	 jongens	 vanaf	 hun	

geboorte	wordt	 aangeleerd	 dat	 een	 beetje	 opscheppen	 best	 oké	 is,	wordt	 aan	meisjes	 geleerd	 dat	

bescheidenheid	de	vrouw	siert	en	dat	te	veel	ambitie	gevaarlijk	kan	zijn	omdat	de	maatschappij	dat	

als	 arrogant	 bestempelt.428	Een	 respondent	 bevestigt	 deze	 gevoelens.	 Zij	 vertelt	 dat	 macht	 bij	

mannen	 altijd	 meer	 als	 sexy	 en	 bewonderenswaardig	 bestempeld	 wordt.	 Bij	 vrouwen	 is	 het	

tegengestelde	waar.429		

Een	noemenswaardig	aantal	respondenten	wilde	zich	heel	bewust	niet	als	voorbeeld	opstellen.	Deze	

vrouwen	wilden	met	opzet	niet	gezien	worden	als	voorbeeld	voor	 jonge	vrouwen.	Een	respondent	

was	van	mening	dat	 iedereen	zijn	eigen	keuzes	moest	maken:	een	voorbeeldfunctie	uitoefenen	was	

daarom	niet	 nodig.430	Verschillende	 vrouwen	 koppelen	 hun	 overtuiging	 van	 niet-rolmodel	 aan	 een	

eerder	anti-feministische		ingesteldheid.	Op	de	vraag	of	ze	zich	als	rolmodel	opstelde	tegenover	jonge	

vrouwelijke	onderzoekers,	antwoordt	iemand	het	volgende:		

“Wat	ik	heel	belangrijk	vond,	ik	wilde	geen	rolmodel	zijn	van	het	feminisme.”431	

Hoewel	 ik	 niet	 peilde	 naar	 haar	 houding	 tegenover	 het	 feminisme,	 legde	 ze	 toch	 zelf	 deze	 link.	

Voordien	 vertelde	 ze	 dat	 het	 gebrek	 aan	 rolmodellen	 tijdens	 haar	 studies	 een	 grote	 impact	 heeft	

gehad	 op	 haar	 keuzes.	 De	 enige	 vrouwelijke	 artsen	 die	 ze	 kende,	 waren	 oogartsen	 en	 dat	 beroep	

sprak	haar	niet	aan.	Dat	is	één	van	de	redenen	geweest	waarom	ze	niet	voor	geneeskunde	koos	als	

studie.	 Het	 is	 uiterst	 merkwaardig	 dat	 ze	 zelf	 geen	 rolmodel	 wilde	 zijn.	 Andere	 respondenten	

vertellen	het	volgende:		

“Zelf	heb	ik	mij	nooit	zo	gevoeld.	Ik	was	geen	feministe,	ik	had	helemaal	geen	ambitie	om	de	

situatie	van	vrouwen	te	veranderen.”432	

“Ik	 stelde	mij	 niet	 zo	 op.	 Ik	 ben	 daarin	 geen	 feministe.	 (…)	 Ik	 ben	 altijd	 uitgegaan	 van	 de	

mening:	als	je	hetzelfde	wilt	doen,	dan	moet	je	het	ook	doen.	Je	moet	geen	gunstmaatregelen	

vragen.”433	

Ook	zij	leggen	meteen	de	link	met	het	feminisme.	Deze	vrouwen	wilden	zich	niet	associëren	met	het	

feminisme	 of	 het	 bereiken	 van	 gendergelijkheid	 aan	 de	 UGent.	 Het	 weigeren	 van	 de	 functie	 van	

rolmodel	 is	 een	 duidelijke	 weerspiegeling	 van	 de	 eigen	mening	 ten	 opzichte	 van	 genderkwesties.	

Deze	vrouwen	hechtten	weinig	of	 geen	belang	aan	de	 situatie	 van	vrouwen	aan	de	universiteit.	 Ze	

stelden	zich	eerder	‘mannelijk’	op	in	die	zin	dat	ze	meenden	dat	andere	vrouwen	ook	maar	hetzelfde	

																																																																				
428	Asha	ten	Broeke,	“Waarom	zwemmen	vrouwen	de	academische	fuik	in?”	UT	Nieuws	Special	(2014),	7.	
429	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
430	Interview	met	Gilberte	Schuyten	door	Lore	Goovaerts,	01.03.16,	Gent.	
431	Interview	met	Maria	Grypdonck	door	Lore	Goovaerts,	17.02.16,	Gent.	
432	Interview	met	Hilde	Symoens	door	Lore	Goovaerts,	24.02.16,	Gent.	
433	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
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moesten	 doen	 om	 aan	 de	 top	 te	 geraken,	 aangezien	 deze	 respondenten	 daar	 zelf	 ook	 in	 geslaagd	

waren.	Hun	redenering	ging	als	volgt:	 ‘waarom	zouden	andere	vrouwen	geholpen	moeten	worden?	

Ik	heb	die	hulp	ook	niet	gehad	en	het	is	mij	wel	gelukt’.	Anderen	stelden	zich	niet	op	als	feministe	of	

als	voorvechtster	van	gendergelijkheid	omdat	ze	nooit	moeilijkheden	ondervonden	hadden	doorheen	

hun	carrière.		

“Ik	ben	ook	niet	de	feministische	persoon.	Niet	dat	ik	iets	ertegen	heb.	Maar	ik	wou	mij	daar	

niet	voor	inzetten,	want	ik	vond	dat	er	dan	hetzelfde	zou	moeten	bestaan	voor	een	man.	(…)	

Er	was	geen	reden	om	feministisch	te	zijn,	dat	was	zelf	een	contradictio	in	terminis.	Niet	dat	

ik	iets	tegen	die	beweging	had,	maar	ik	voelde	mij	daar	niet	goed	in.	Ik	voelde	dat	niet	als	iets	

heel	 normaals.	 Ik	 begrijp	wel	 dat	 vrouwen	 die	 in	 de	 problemen	 zaten,	 daar	wel	 nood	 aan	

hadden.”	

Dit	 sluit	 aan	 bij	 de	 conclusies	 van	 Mariuccia	 Baranelli	 in	 haar	 onderzoek	 naar	 vrouwelijke	

promovendae	van	de	Universiteit	 van	Amsterdam.	Deze	vrouwen	vonden	het	 feminisme	enkel	 een	

strijdbare	ideologie	voor	die	vrouwen	die	problemen	ondervonden	of	nog	iets	te	winnen	hadden.	Als	

ze	zelf	geen	problemen	ondervonden,	had	de	 ideologie	geen	betrekking	op	hen.434	Dat	was	ook	het	

geval	 bij	 de	 voorgaande	 respondent.	 Pas	 als	 deze	 vrouwen	 op	 de	 grenzen	 stuitten	 van	 de	

verwachtingen	waarmee	 ze	 opgevoed	werden,	 kwam	het	 feminisme	 ook	 voor	 hen	 als	 ideologie	 in	

aanmerking.435	Een	 respondent	 van	 Baranelli,	 hoogleraar	 in	 vrouwenstudies	 Christien	 Brinkgreve,	

had	 aan	het	 begin	 van	haar	 carrière	 ook	 zo’n	houding.	 “Ik	 had	persoonlijk	 nu	 eenmaal	 niet	 zoveel	

meegemaakt	om	verschrikkelijk	verontwaardigd	over	te	zijn.	Ik	heb	te	weinig	onrecht	ervaren	om	die	

pure	woede	 te	voelen,	dat	 toch	de	motor	 is	van	die	beweging	 [het	 feminisme].”436	Pas	 toen	ze	 zich	

realiseerde	 dat	 het	 krijgen	 van	 kinderen	 haar	 mogelijkheden	 op	 een	 succesvolle	 carrière	 kon	

verkleinen,	begon	het	feminisme	haar	meer	en	meer	aan	te	spreken.437		

De	eerder	‘mannelijke’	houding	van	deze	vrouwelijke	emeriti	kan	geïnterpreteerd	worden	in	het	licht	

van	 de	 cultuur	 aan	 universiteiten,	 waar	 mannelijke	 waarden	 een	 dominante	 rol	 speelden.	 Ook	

vandaag	 is	de	manier	waarop	de	academische	wereld	georganiseerd	 is,	 volgens	Van	den	Brink	erg	

traditioneel.	Doordat	de	universiteiten	van	oudsher	bevolkt	werden	door	mannen	zonder	zorgtaken	

in	 de	 periode	 dat	 het	 klassieke	 kostwinnermodel	 hoogtij	 vierde,	 werd	 de	 organisatiecultuur	

gekenmerkt	 door	 mannelijke	 waarden.	 Mannelijke	 academici	 konden	 steevast	 rekenen	 op	 hun	

echtgenotes	 die	 de	 rol	 van	 perfecte	 huisvrouw	 vervulden.	 In	 zo’n	 systeem	was	 voltijds	werken	 en	

veel	 buitenlandse	 ervaring	 opdoen,	 helemaal	 niet	 problematisch.	Wat	wel	 problematisch	was,	was	

het	 feit	 dat	 deze	 cultuur	 nauwelijks	 mee	 evolueerde	 met	 de	 opkomst	 van	 nieuwe	 idealen	 en	 het	

																																																																				
434	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	93.	
435	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	93.	
436	Citaat	van	hoogleraar	Christien	Brinkgreve	in	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	91.	
437	Baranelli	et	al.,	Geachte	promovenda,	91.	
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tweeverdienersmodel.438	In	 zo’n	 mannelijke	 cultuur	 is	 het	 niet	 verwonderlijk	 dat	 vrouwen	 zich	

aanpasten:	 ze	 probeerden	 hun	 vrouwelijkheid	 zo	 onzichtbaar	mogelijk	 te	maken	 en	 eigenden	 zich	

mannelijke	waarden	toe.	Valgaeren	stelde	dit	 fenomeen	vast	voor	vrouwelijke	managers	 in	de	 ICT-

sector.	Vrouwen	die	vooruit	wilden	komen,	pasten	zich	aan	aan	het	stereotype	beeld	van	mannelijke	

managers.439	Voor	de	hierboven	besproken	vrouwelijke	professoren	blijken	deze	vaststellingen	ook	

te	kloppen.		

Een	 andere	 groep	 van	 respondenten	 heeft	 een	 specifieke	 visie	 op	 gendergelijkheid	 en	 het	 glazen	

plafond	 die	 kan	 gekoppeld	 worden	 aan	 het	 hierboven	 beschreven	 verschil-denken.	 Meerdere	

emeritae	hebben	het	over	de	verschillende	eigenschappen	van	mannen	en	vrouwen.	Deze	vrouwen	

stellen	zich	serieuze	vragen	bij	de	mogelijkheid	om	het	glazen	plafond	volledig	weg	te	werken.	Een	

respondent	stelt	dat	het	biologisch	voorbepaald	is	dat	vrouwen	voor	de	kinderen	zorgen	en	instaan	

voor	het	huishouden.		

“Men	zegt	dan	dikwijls:	‘die	mannen	moeten	dat	ook	maar	gewoon	doen.’	Maar	ik	vraag	mij	af	

of	het	niet	gewoon	biologisch	of	hormonaal	 is	dat	die	mannen	dat	beter	van	zich	af	kunnen	

zetten.	(…)	Het	is	de	vrouw	die	de	kinderen	baart	en	er	zorg	voor	draagt,	dus	dan	vraag	ik	mij	

af	of	het	niet	gewoon	in	de	vrouw	zit	om	daar	veel	meer	mee	bezig	te	zijn.	(…)	Ik	denk	dat	

men	er	niet	zomaar	van	kan	uitgaan	dat	er	geen	biologische	verschillen	zijn	 tussen	man	en	

vrouw.	Zoals	 je	ook	ziet	 in	manieren	van	onderhandelen	en	met	mensen	omgaan,	daar	zijn	

ook	 enorme	 verschillen	 in.	 Men	 tracht	 dat	 allemaal	 te	 egaliseren,	 maar	 is	 dat	 wel	 zo	

eenvoudig?	Als	je	in	discussies	bent	met	mannen	en	vrouwen,	zijn	mannen	veel	harder.”440	

Ook	anderen	zijn	dezelfde	mening	toegedaan.	Eén	van	mijn	getuigen	is	ervan	overtuigd	dat	het	glazen	

plafond	 inherent	 is	 aan	 het	 vrouw-zijn.	 Vrouwen	 hebben	 volgens	 haar	 ‘andere	 hersenen’	 en	 het	

glazen	plafond	zal	nooit	volledig	weggewerkt	kunnen	worden.	Deze	visie	is	zeer	extreem	en	getuigt	

van	 een	 sterk	 verschil-denken.	 Een	 andere	 professor	 zag	 eerder	 verschillen	 in	 de	 houding	 en	 het	

karakter	 van	 mannen	 en	 vrouwen.	 Vrouwen	 en	 mannen	 zijn	 volgens	 deze	 respondenten	 wel	

gelijkwaardig	 aan	 elkaar,	 maar	 niet	 gelijk.	 Zoals	 hierboven	 al	 verduidelijkt,	 is	 dit	 standpunt	

problematisch	 –	 zeker	 wanneer	 ze	 door	 vrouwen	 zelf	 uitgedragen	 wordt.	 Deze	 respondenten	

beseffen	niet	dat	de	verschillende	eigenschappen	tussen	man	en	vrouw	niet	alleen	biologisch	bepaald	

zijn,	maar	ook	het	gevolg	zijn	van	verschillende	opvoedingswaarden	en	rolpatronen.	Aan	het	einde	

van	dit	hoofdstuk	zal	ik	argumenteren	waarom	een	feministische	ingesteldheid	niet	alleen	van	groot	

belang	 is	 om	 aan	 de	 top	 te	 geraken	 en	 het	 glazen	 plafond	 te	 doorbreken,	 maar	 ook	 om	 jongere	

generaties	vrouwen	aan	de	top	van	de	universiteit	te	krijgen.		

	 	

																																																																				
438	ten	Broeke,	“Waarom	zwemmen	vrouwen	de	academische	fuik	in?”	5-7.	
439	Valgaeren,	“Loopbanen	van	vrouwen	in	management	en	ICT,”	14-5.	
440	Interview	met	Monique	Gillis	door	Lore	Goovaerts,	22.03.16,	Gent.	
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6.2.2 Het	(on)nut	van	genderquota	en	positieve	discriminatie	

Samenhangend	 met	 hun	 opinie	 over	 het	 glazen	 plafond	 en	 het	 feminisme	 doen	 verschillende	

respondenten	 tijdens	 de	 interviews	 hun	 zegje	 over	 genderquota	 en	 positieve	 discriminatie	 aan	 de	

Universiteit	Gent.	Deze	quota	werden	door	het	bijzondere	decreet	van	13	juli	2012	opgelegd	voor	de	

UGent.	 Het	 decreet	 bepaalde	 dat	 na	 1	 oktober	 2013	 alle	 advies-	 en	 bestuursorganen	

genderevenwichtig	moesten	worden	samengesteld.441	Dat	wil	zeggen	dat	maximum	twee	derde	van	

de	 stemgerechtigde	 leden	 van	 hetzelfde	 geslacht	mogen	 zijn.	 Dit	 geldt	 voor	 alle	 centrale	 raden	 en	

commissies,	 zoals	de	Raad	van	Bestuur,	het	Bestuurscollege,	de	Sociale	Raad,	de	Onderwijsraad	en	

ook	 alle	 faculteitsraden.442	De	 Gentse	 universiteit	 implementeerde	 sinds	 dan	 ook	 het	 principe	 van	

gender	 mainstreaming	 in	 haar	 beleid.	 De	 Europese	 Commissie	 definieert	 het	 concept	 als	 volgt:	

“Gender	mainstreaming	is	the	(re)organisation,	improvement,	development	and	evaluation	of	policy	

processes	so	that	a	gender	equality	perspective	is	incorporated	in	all	policies	and	at	all	stages	by	the	

actors	 normally	 involved	 in	 policy-making.” 443 	Gender	 mainstreaming	 is	 een	 integrale	

beleidsstrategie	 die	 voorziet	 in	 structuren,	 processen,	 waarden	 en	 maatregelen	 waardoor	 de	

capaciteiten	van	zowel	mannen	als	vrouwen	maximaal	benut	worden.	Het	doel	van	de	strategie	is	om	

subtiele	 vormen	 van	 discriminatie	weg	 te	werken.	 Alle	 beleidsprocedures	 en	maatregelen	worden	

onderworpen	 aan	 een	 kritische	 test	 op	 basis	 van	 de	 vraag	 of	 de	 impact	 van	 deze	 processen	

verschillend	is	voor	mannen	en	vrouwen.444	Zo	ontwikkelde	de	beleidscel	Diversiteit	en	Gender	van	

de	UGent	een	screeningsinstrument	dat	auteurs	van	teksten	en	vacatureberichten	bewust	maakt	van	

mogelijke	gendervalkuilen.445		

Een	 aantal	 respondenten	 geeft	 tijdens	 de	 interviews	 hun	 specifieke	 mening	 over	 deze	 recent	

opgelegde	quota,	zonder	dat	ik	er	expliciet	naar	vroeg.	Verschillende	emeritae	steken	een	fel	betoog	

af	tegen	deze	maatregelen	en	vinden	dat	de	quota	afgeschaft	moeten	worden.	Een	respondent	vertelt	

het	volgende:		

“Ik	 ben	 zo	 blij	 dat	 ik	 nooit	 in	 een	 quota	 systeem	 heb	 gezeten.	 Want	 dat	 wil	 ik	 heel	

nadrukkelijk	 zeggen:	 ik	 ben	 absoluut	 tegen	 zo’n	 quota	 systeem.	 Die	 vrouwen	 zijn	 sowieso	

even	goed	of	beter	hé.	En	nu	zijn	dat	excuustrutten,	dat	is	schandelijk.”446	

Het	 argument	 dat	 vrouwen	 die	 door	 quota	 in	 bepaalde	 raden	 mogen	 zetelen	 zogenaamde	

‘excuustrutten’	zijn,	wordt	vaak	gebruikt.	Voorzitster	van	de	Boerenbond	en	regent	van	de	Nationale	

Bank,	 Sonja	 De	 Becker,	 neemt	 eenzelfde	 standpunt	 in	 in	 een	 interview	met	De	 Standaard.	 “Ik	 ben	

																																																																				
441	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	5.	
442	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	12.	
443	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport	KU	Leuven,”	18.	
444	S.n.,	“Tweede	Gelijke	Kansen	Rapport	KU	Leuven,”	18.	
445	S.n.,	“Organisatiecultuur,”	Universiteit	Gent,	geraadpleegd	12.06.16,	http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-
ugent/diversiteit-en-gender/genderneutraal.		
446	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
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tegen	 quota.	 Ze	 zijn	 denigrerend.	 (…)	 Het	 gevaar	 bestaat	 dat	 die	 vrouwen	 als	 excuustruzen	

bestempeld	worden.	Ik	vind	dat	erg	pijnlijk.”447	Verschillende	respondenten	delen	deze	mening.		

“Ik	vind	dat	een	vorm	van	misprijzen	tegenover	de	vrouw.	Want	dan	krijg	je	onmiddellijk	van	

‘ahja	zij	gaat	in	die	commissie	puur	om	het	feit	dat	er	een	vrouw	moet	zijn,	en	niet	omwille	

van	de	competentie’.	En	dat	vind	ik	een	heel	verkeerd	signaal.”448	

Een	 andere	 respondent	 vond	 het	 lastig	 dat	 ze	 aan	 het	 einde	 van	 haar	 carrière	 voor	 allerlei	 raden	

gevraagd	werd	omwille	van	de	quota.		

“Een	ander	punt	waar	ik	van	geleden	heb	in	mijn	carrière:	 ik	ben	overal	gestuurd	omdat	ze	

vrouwen	nodig	hadden.	 In	de	commissie	van	dit,	 in	de	commissie	van	dat,	 in	de	commissie	

van	wetenschapsbeleid	en	weet	ik	waar	nog.	Ze	hadden	vrouwen	nodig	en	ik	was	erbij.	(…)	

Dat	 kwam	door	 die	 genderquota	 hé.	Maar	 dat	 neemt	 je	 van	 je	 onderzoek	weg,	 van	 andere	

taken,	van	je	vrije	tijd.”449	

Ook	 andere	 respondenten	 klagen	 het	 feit	 aan	 dat	 vrouwen	 in	 een	 quotasysteem	 het	 slachtoffer	

werden	van	 te	moeten	zetelen	 in	alle	soorten	raden	en	commissies	en	geen	 tijd	meer	hadden	voor	

hun	wetenschappelijk	onderzoek.	Deze	vrouwen	kregen	niet	ten	onrechte	het	gevoel	dat	ze	enkel	en	

alleen	gevraagd	werden	omdat	ze	vrouw	waren.	Velen	voelden	dit	aan	als	een	vorm	van	misprijzen.	

Ze	wilden	logisch	genoeg	enkel	gewaardeerd	worden	omwille	van	hun	competenties	en	kwaliteiten.	

Quota	hebben	daardoor	soms	een	tegengesteld	effect:		

“Ik	weet	zeker	dat	ik	gevraagd	ben	omdat	ik	een	vrouw	was.	Maar	op	het	moment	dat	ik	dat	

gewaar	werd,	heb	ik	dat	geweigerd.	(…)	Neem	mij	voor	wat	ik	ben,	niet	omdat	ik	een	vrouw	

ben.	Ik	heb	dan	ook	een	paar	keer	nee	gezegd.”450		

Deze	vrouw	weigerde	 lid	 te	 zijn	van	een	aantal	 raden	uit	 angst	om	het	 ‘slachtoffer’	 te	worden	van	

quota.	De	angst	om	als	‘excuustruus’	bestempeld	te	worden,	is	niet	ongegrond.	Quota	zijn	niet	alleen	

daarom	zeer	omstreden.	Zo	wordt	al	eens	beweerd	dat	men	moet	oppassen	dat	de	kwaliteit	niet	daalt	

bij	quota	en	wordt	de	vraag	gesteld	of	de	meest	bekwame	kandidaten	wel	aangeboord	worden.	Deze	

argumenten	 onderwaarderen	 de	 kwaliteiten	 van	 vrouwen	 en	 impliceren	 dat	 de	 kwaliteit	 van	

vrouwen	 lager	 zou	 zijn.	 Dat	 genderquota	 altijd	wel	 een	 ‘wrang	 gevoel	 nalaten’	 –	 zoals	 Gwendolyn	

Rutten	 het	 verwoordt	 in	 De	 Standaard451-	 valt	 niet	 te	 ontkennen.	 Quota	 kunnen	 soms	 de	 indruk	

wekken	dat	vrouwen	enkel	en	alleen	omwille	van	hun	vrouw-zijn	gevraagd	worden	om	te	zetelen	in	

commissies	en	bestuursraden.	Het	gevoel	dat	sommige	van	de	emeritae	bij	quota	hebben,	is	dan	ook	

																																																																				
447	Maxie	Eckert,	“Topvrouwen	over	gelijke	kansen:	‘Met	quota	alleen	geraken	we	er	niet’,”	De	Standaard,	13.05.16,	
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160512_02286183.		
448	Interview	met	Yvette	Merchiers	door	Lore	Goovaerts,	21.01.16,	Gent.	
449	Interview	met	Dominique	Willems	door	Lore	Goovaerts,	10.02.16,	Gent.	
450	Interview	met	Anne-Marie	Musschoot	door	Lore	Goovaerts,	08.03.16,	Mariakerke.		
451	Eckert,	“Topvrouwen	over	gelijke	kansen,”	De	Standaard,	13.05.16.	
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niet	volledig	onterecht.	Toch	zijn	genderquota	geen	overbodige	maatregel.	Ten	eerste	bieden	ze	een	

antwoord	 op	 het	 onbewuste	 similar-to-me-effect	 dat	 optreedt	wanneer	 benoemingscommissies	 en	

bestuursraden	enkel	uit	leden	van	één	geslacht	bestaan.	Dat	wil	zeggen	dat	leden	van	dezelfde	groep	

onbewust	hoger	worden	gewaardeerd.	Benoemingscommissies	met	enkel	mannelijke	 leden	hebben	

daardoor	de	neiging	om	minder	vrouwelijke	hoogleraren	te	benoemen.	Genderquota	zorgen	ervoor	

dat	commissies	en	raden	een	meer	diverse	samenstelling	krijgen,	wat	het	risico	op	dit	similar-to-me-

effect	 aanzienlijk	 verkleint.	 Een	 onderzoek	 van	 Marieke	 van	 den	 Brink	 over	 Nederlandse	

universiteiten	toonde	dit	effect	aan.	Commissies	met	enkel	mannelijke	leden	benoemden	slechts	7%	

vrouwen	 tot	 hoogleraren.	 Bij	 één	 vrouw	 in	 de	 commissie	 verdubbelde	 dit	 percentage,	 bij	 twee	 of	

meer	vrouwen	steeg	het	aantal	benoemde	vrouwen	naar	22%.452		Ten	 tweede	zorgen	genderquota	

voor	een	snelle	en	efficiënte	overbrugging	naar	een	periode	waarin	het	logisch	is	dat	vrouwen	meer	

macht	hebben.	Vaak	wordt	beweerd	dat	het	slechts	een	kwestie	van	tijd	 is	vooraleer	vrouwen	zich	

een	weg	banen	naar	bestuursraden	en	beleidsfuncties,	net	zoals	ook	geargumenteerd	wordt	dat	het	

aantal	vrouwelijke	hoogleraren	binnen	afzienbare	tijd	omhoog	zal	gaan.	Die	laatste	bewering	sprak	ik	

al	 tegen	 in	 vorig	 hoofdstuk.	 Maar	 ook	 voor	 bestuursraden	 en	 commissies	 is	 het	 niet	 louter	 een	

‘kwestie	van	tijd’.	Een	respondent	is	het	op	dat	vlak	niet	met	mij	eens:		

“Je	mag	er	gerust	van	zijn,	binnen	10	of	15	jaar	gaan	ze	positieve	discriminatie	voor	mannen	

moeten	doen.	Echt	waar,	ik	kan	mij	zo	ergeren	aan	die	quota.	Dat	is	echt	niet	nodig.	Vrouwen	

zullen	het	wel	halen.”453	

Een	andere	respondent	weerlegt	dit	argument.	Vrouwen	zullen	niet	vanzelf	of	slechts	na	een	kwestie	

van	 tijd	 aan	 de	 top	 geraken.	 Een	 bevriende	 collega	 uit	 Zweden	 vertelde	 haar	 dat	 ze	 daar	 al	 lang	

werken	met	genderquota	en	positieve	discriminatie.	Volgens	deze	vrouw	zijn	dit	soort	maatregelen	

een	 absolute	 noodzaak,	 aangezien	 vrouwen	 uit	 zichzelf	 minder	 de	 neiging	 hebben	 om	 zich	 op	 de	

voorgrond	te	zetten	of	zich	kandidaat	te	stellen	voor	bestuursraden	en	commissies.	Deze	houding	is	

niet	te	wijten	aan	een	verschil	in	eigenschappen	tussen	man	en	vrouw.	Wel	is	het	zo	dat	vrouwen	af	

te	 rekenen	 krijgen	met	 bepaalde	 verwachtingspatronen	 en	 dubbele	 standaarden	 en	 zich	 daardoor	

minder	 ambitieus	 opstellen.	 Dat	 betekent	 niet	 dat	 vrouwen	 daarom	 minder	 ambitieus	 zijn	 dan	

mannen.	 De	 collega	 van	mijn	 respondent	 vond	 genderquota	 daarom	 een	 zeer	 efficiënt	middel	 om	

vrouwen	aan	de	top	te	krijgen.	Bovendien	is	het	opvallend	dat	de	verkiesbare	functies	waarvoor	geen	

genderquota	gelden,	zoals	het	decanaat,	gedomineerd	blijven	door	mannen.	Zo	hebben	vandaag	alle	

faculteiten	van	de	UGent	een	mannelijke	decaan.	Rector	Anne	De	Paepe	vertelt	het	volgende	over	de	

genderquota	in	een	interview	met	De	Standaard:		

																																																																				
452	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	8.	
453	Interview	met	Els	De	Bens	door	Lore	Goovaerts,	18.02.16,	Zwijnaarde.	
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“Gendermaatregelen	 zijn	 geen	 overbodige	 luxe.	 Er	 gaapt	 een	 kloof	 tussen	 het	 grote	 aantal	

vrouwelijke	studenten	en	het	lage	aandeel	van	vrouwen	onder	professoren.	Die	achterstand	

moeten	we	wegwerken.	Het	strookt	niet	met	het	potentieel	aan	vrouwelijk	talent	dat	er	is.”454	

Dit	soort	maatregelen	moeten	overigens	niet	voor	eeuwig	opgelegd	worden.	Genderquota	gedurende	

een	 afgebakende	 periode	 van	 een	 aantal	 jaren	 invoeren,	 is	 voldoende	 om	 op	 korte	 termijn	 een	

representatief	 aantal	vrouwen	 in	bestuursraden	 te	krijgen.	Een	andere	maatregel	die	 zeer	efficiënt	

zou	kunnen	zijn	maar	helaas	nog	niet	is	doorgedrongen	aan	de	Universiteit	Gent,	is	het	principe	van	

positieve	 discriminatie.	 Het	 gebruik	 van	 positieve	 acties	 heeft	 als	 doel	 om	 de	

ondervertegenwoordigde	groep,	in	dit	geval	de	vrouwen,	een	voordeel	te	geven	ten	opzichte	van	de	

oververtegenwoordigde	 groep,	 de	 mannen.	 Positieve	 discriminatie	 houdt	 in	 dat	 bij	 gelijke	

geschiktheid	 de	 voorkeur	 wordt	 gegeven	 aan	 een	 vrouw.	 Op	 die	 manier	 kan	 de	 doorstroom	 van	

vrouwelijke	wetenschappers	naar	hogere	niveaus	sterk	bevorderd	worden.	Ook	hier	mag	het	enkel	

de	bedoeling	zijn	om	positieve	discriminatie	voor	een	beperkte	 tijd	 toe	 te	passen	om	discriminatie	

tegen	mannen	te	voorkomen.455		

De	 negatieve	 houding	 van	 de	 aangehaalde	 emeritae	 tegenover	 dit	 soort	 maatregelen,	 is	 dus	

onterecht.	 Toch	 is	 hun	 mening	 interessant	 en	 toont	 het	 aan	 dat	 verschillende	 vrouwelijke	

professoren	zich	niet	bewust	waren	van	een	genderproblematiek	aan	de	Gentse	universiteit.	Hoewel	

het	 glazen	 plafond	 zelfs	 voor	 hen	 nog	 steeds	 zeer	 aanwezig	 was	 tijdens	 hun	 carrière,	 hadden	 de	

meesten	 geen	 intentie	 om	 te	 strijden	 voor	 meer	 gendergelijkheid.	 Een	 bewust	 feministische	

ingesteldheid	kan	naar	mijn	mening	 evenwel	 een	verschil	maken.	Als	 alle	 vrouwelijke	professoren	

zich	 zo	 zouden	 opstellen	 en	 samen	 zouden	 ‘strijden’	 voor	 meer	 gendergelijkheid,	 zou	 de	

genderproblematiek	 zichtbaarder	 worden	 voor	 het	 universitaire	 establishment,	 mannelijke	

professoren	én	voor	de	buitenwereld.		

	

	 	

																																																																				
454	Ysebaert,	“’Onze	aula’s	zijn	nog	te	blank’,”	De	Standaard,	23.05.16.	
455	Isa	Schön,	“Quota	en	positieve	actie	als	medicijn	tegen	het	glazen	plafond!”	Tijdschrift	voor	Genderstudies	15,	nr.	3	(2012):	53-4.	
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7. Conclusie	

Deze	masterscriptie	 onderzocht	de	 ervaringen	en	 levensverhalen	van	vrouwelijke	professoren	van	

de	UGent	tijdens	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw.	Hiervoor	interviewde	ik	dertig	vrouwelijke	emeriti	

of	 vrouwelijke	 professoren	 op	 rust.	 Ik	 ging	 na	 welke	 tegenslagen	 en	 hindernissen	 deze	 vrouwen	

ondervonden	 tijdens	 hun	 carrière	 en	 probeerde	 verschillende	 aspecten	 van	 hun	 loopbaan	 en	 hun	

leven	in	de	diepte	te	analyseren.	Hoe	verging	het	vrouwelijke	professoren	tijdens	de	tweede	helft	van	

de	20e	eeuw	aan	de	UGent?		

De	UGent	was	lange	tijd	een	mannenbastion:	vanaf	de	opening	in	1817	duurde	het	maar	liefst	65	jaar	

vooraleer	 de	 eerste	 vrouwelijke	 studente,	 Sidonie	 Verelst,	 zich	 inschreef.	Maar	 dat	 betekende	 nog	

niet	 dat	 de	 weg	 openlag	 voor	 vrouwelijke	 studenten.	 In	 de	 decennia	 daarna	 bleef	 het	 aantal	

vrouwelijke	 studenten	 bijzonder	 laag.	 Het	 was	 pas	 vanaf	 de	 jaren	 50	 en	 60	 dat	 de	 deelname	 van	

vrouwen	 aan	 het	 universitair	 onderwijs	 in	 een	 stroomversnelling	 trad.	 Het	 algemeen	

genderevenwicht	 in	 de	 studentenpopulatie	werd	 bereikt	 in	 1996.	 De	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	

studenten	werd	hoofdzakelijk	gerekruteerd	uit	de	 intellectuele	middenklasse	en	het	was	pas	vanaf	

het	midden	van	de	20e	eeuw	dat	er	een	grotere	diversiteit	aan	milieus	vast	te	stellen	was.	Horizontale	

segregatie	of	het	 feit	dat	mannen	en	vrouwen	voor	verschillende	richtingen	kiezen,	was	bovendien	

een	 fenomeen	dat	zowel	 in	het	verleden	als	vandaag	aanwezig	blijft.	Paradoxaal	genoeg	betekende	

het	hoog	aantal	vrouwelijke	studenten	geen	vrijgeleide	voor	meer	vrouwen	op	de	hoogste	treden	van	

de	academische	 ladder.	Na	de	eerste	assistente	 in	1903	en	de	eerste	docente	 in	1913	was	het	nog	

wachten	tot	1965	vooraleer	de	UGent	met	Marthe	Versichelen-Terryn	de	eerste	vrouwelijke	gewoon	

hoogleraar	op	haar	conto	mocht	schrijven.	Met	Gerda	De	Bock	had	de	Gentse	universiteit	vanaf	1978	

ook	een	allereerste	vrouwelijke	decaan.	Toch	bleven	de	vrouwen	die	het	doorheen	de	20e	eeuw	tot	

professor	schopten	dun	gezaaid.	Die	vrouwen	vormden	de	hoofdfocus	van	deze	thesis.		

Van	1817	tot	2015	telde	de	Universiteit	Gent	slechts	81	vrouwelijke	emeriti,	waarvan	er	58	nog	 in	

leven	 zijn.	 Van	 hen	 interviewde	 ik	 er	 dertig.	 De	 interviews	 brachten	 heel	 wat	 inzichten	 over	 de	

situatie	voor	vrouwen	aan	de	UGent	tijdens	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw.	In	tegenstelling	tot	de	

vrouwelijke	 studenten	 die	 hoofdzakelijk	 gerekruteerd	 werden	 uit	 de	 middenklasse,	 waren	 mijn	

respondenten	 zowel	 afkomstig	 uit	 de	 middenklasse	 als	 uit	 de	 hogere	 inkomensklassen.	 Een	

intellectuele	achtergrond	liep	als	een	rode	draad	door	de	verhalen	van	zo	goed	als	alle	geïnterviewde	

vrouwelijke	 emeriti.	 Dat	 lijkt	 meer	 dan	 toeval	 te	 zijn.	 Zelfs	 de	 enkelingen	 uit	 arbeidersgezinnen	

werden	 aangemoedigd	 om	 te	 gaan	 studeren	 en	 behoorden	 zoals	 ze	 het	 zelf	 noemden	 tot	 een	

‘geschoolde	arbeidersklasse’.	De	horizontale	segregatie	is	ook	bij	de	emeritae	duidelijk	aanwezig.	Ze	

zijn	 oververtegenwoordigd	 in	 de	 faculteiten	 Geneeskunde	 en	 Letteren	 en	 Wijsbegeerte,	 maar	

ondervertegenwoordigd	 in	 de	 faculteiten	 Diergeneeskunde,	 Farmaceutische	 Wetenschappen,	

Economie	 en	 Bedrijfskunde	 en	 Ingenieurswetenschappen.	 Vooral	 in	 de	 Diergeneeskunde	 en	
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Farmacie	 is	 dat	 gezien	 de	 dominantie	 van	 de	 vrouwelijke	 studenten	 uiterst	 merkwaardig.	 Het	

carrièreverloop	vertoonde	bij	de	meeste	respondenten	een	normaal	patroon.	Direct	of	kort	na	hun	

studies	gingen	ze	aan	de	slag	als	assistent	bij	een	professor,	waarna	ze	begonnen	aan	een	doctoraat.	

De	 relatie	 prof-assistent	 zag	 er	 evenwel	 volledig	 anders	 uit	 dan	 vandaag.	 Sommige	 proffen	

beschouwden	 hun	 assistenten	 inderdaad	 als	 een	 slaaf,	 zoals	 een	 respondent	 fijntjes	 opmerkte.	

Bevorderingen	verliepen	vlot	 tot	de	bestuurlijke	hervormingen	van	1991	en	de	verzapping	van	het	

professorenkorps.	De	strenge	eisen	waaraan	men	vanaf	dat	moment	moest	voldoen	om	bevorderd	te	

worden,	 werden	 door	 veel	 respondenten	 als	 oorzaak	 naar	 voor	 geschoven	 voor	 het	 feit	 dat	 ze	

‘slechts’	docent	of	hoofddocent	werden.	De	publicatiedruk	en	strenge	concurrentiesfeer	woog	door	

de	combinatie	arbeid/gezin	altijd	zwaarder	door	voor	vrouwen	dan	voor	mannen.	Slechts	30%	van	

alle	vrouwelijke	emeriti	slaagde	erin	om	het	tot	gewoon	hoogleraar	te	schoppen.	Vrouwen	werden	in	

vergelijking	 met	 hun	 mannelijke	 collega’s	 veel	 minder	 snel	 bevorderd	 tot	 hoogleraar	 en	 gewoon	

hoogleraar.	 Een	 aantal	 respondenten	 had	 niet	 ten	 onrechte	 het	 gevoel	 dat	 in	 verhouding	 meer	

mannen	dan	vrouwen	bevorderd	werden	tot	(gewoon)	hoogleraar.	De	selectieprocedures	bleken	in	

bepaalde	gevallen	onvoldoende	transparant	en	zelfs	ronduit	discriminerend.	Daarbij	komt	nog	dat	er	

een	duidelijk	verband	is	tussen	een	gebrek	aan	transparantie	en	de	geringe	doorstroom	van	vrouwen	

naar	hogere	niveaus.		

Het	combineren	van	hun	werk	met	hun	gezin	bleek	geen	gemakkelijke	opgave.	Zwangere	vrouwen	

werden	 aan	 de	 universiteit	 als	 een	 rariteit	 beschouwd.	 Van	 een	 officiële	 regeling	 van	

zwangerschapsverlof	 en	 moederschapsrust	 was	 nauwelijks	 sprake.	 Vrouwelijke	 hoogleraren	

mochten	wel	 afwezig	 zijn	 na	 hun	 bevalling,	 maar	 hun	werk	moest	 gedaan	worden.	 Er	 werd	 geen	

vervanging	voorzien.	Aangezien	de	zorg	voor	de	kinderen	en	het	huishouden	in	de	meeste	gevallen	

voor	 rekening	waren	 van	 de	 vrouw,	 hadden	mijn	 respondenten	 alle	 baat	 bij	 zowel	 praktische	 als	

emotionele	steun	van	hun	echtgenoot.	Verschillende	vrouwen	ervoeren	hun	gezin	daardoor	soms	als	

een	 rem	 voor	 hun	 wetenschappelijke	 carrière.	 Vrouwelijke	 hoogleraren	 zaten	 op	 een	 duidelijk	

spanningsveld	 tussen	 hun	 rol	 als	 moeder	 en	 hun	 rol	 als	 professor.	 Mannen	 werden	 veel	 minder	

geconfronteerd	met	 dit	 conflict	 tussen	 arbeid	 en	 gezin.	 Vrouwelijke	 professoren	waren	 daarnaast	

veel	minder	 terug	 te	vinden	 in	 leidinggevende	 functies	of	 in	universitaire	bestuursorganen.	Slechts	

drie	 respondenten	 zetelden	 in	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 en	 twee	 onder	 hen	 waren	 ook	 lid	 van	 het	

Bestuurscollege.	 De	 UGent	 kende	 daarnaast	 ook	 maar	 vijf	 vrouwelijke	 decanen.	 De	 traditionele	

beelden	 en	 verwachtingspatronen	 in	 verband	met	 leiderschapskwaliteiten	 liggen	 aan	 de	 basis	 van	

deze	 ondervertegenwoordiging.	 Mannen	 werden	 en	 worden	 veel	 vaker	 met	 leidinggeven	

geassocieerd	dan	vrouwen.	Vandaag	worden	deze	wanverhoudingen	 in	de	bestuursraden	enigszins	

recht	getrokken	door	de	opgelegde	genderquota.		

Naast	al	deze	moeilijkheden	kregen	vrouwelijke	professoren	ook	te	maken	met	allerlei	vormen	van	

impliciete	en	expliciete	tegenkanting.	Zo	bleken	seksistische	opmerkingen	geen	uitzondering	te	zijn	

in	 deze	universitaire	milieus.	Bepaalde	mannelijke	 professoren	wilden	daarnaast	 geen	 vrouwen	 in	
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hun	 dienst	 of	 als	 doctorandus.	 Verschillende	 respondenten	 werden	 bij	 deze	 professoren	 resoluut	

geweigerd	 omwille	 van	 hun	 vrouw-zijn.	 Vrouwen	 hadden	 dikwijls	 het	 gevoel	 dat	 ze	 zich	 harder	

moesten	inzetten	dan	mannen	en	op	vergaderingen	werd	er	meer	geluisterd	naar	mannen.	Sommige	

mannelijke	 collega’s	 hadden	 problemen	met	 bepaalde	 respondenten	 omwille	 van	 hun	 vrouw-zijn.	

Toch	waren	heel	wat	vrouwen	zich	niet	bewust	van	deze	tegenkantingen	en	kwamen	deze	verhalen	

pas	naar	boven	als	ik	op	een	meer	subtiel	niveau	peilde	naar	vormen	van	discriminatie.		

Vrouwelijke	professoren	hadden	daarbij	veel	minder	toegang	tot	informele	netwerken	aan	de	UGent,	

die	hoofdzakelijk	uit	mannen	bestonden.	Maar	het	zijn	net	die	netwerken	die	cruciaal	zijn	voor	het	

loopbaanverloop,	 sociale	 steun	 en	 voor	 het	 verkrijgen	 van	 inside	 information.	 Hoewel	 de	

respondenten	 zich	 bewust	 waren	 van	 de	 macht	 en	 de	 invloed	 die	 dit	 soort	 netwerken	 konden	

uitoefenen,	 stonden	 ze	machteloos	 tegenover	 dit	 fenomeen.	 Slechts	 weinigen	 engageerden	 zich	 in	

specifieke	vrouwennetwerken	die	zich	bezighielden	met	de	doorstroom	van	vrouwen	naar	de	top.	Ze	

hadden	geen	nood	aan	zo’n	netwerk	en	waren	niet	echt	bezig	met	de	genderkwestie	aan	de	UGent.	

Oplossingen	 voor	 de	 geringe	 toegang	 van	 vrouwen	 tot	 informele	 netwerken	 zijn	 onder	 andere	

mentoringprogramma’s	 en	 het	 introduceren	 van	 rolmodellen.	 Een	 specifieke	 vorm	 van	 netwerken	

was	 de	 rol	 en	 de	 invloed	 van	 de	 vrijmetselarij	 aan	 de	 Gentse	 universiteit.	 Verschillende	 vrouwen	

getuigden	 over	 de	 macht	 die	 de	 vrijmetselaarsloges	 hadden	 in	 bepaalde	 faculteiten.	 De	

tegenstellingen	tussen	vrijzinnige	en	katholieke	machtsblokken	laaiden	op	bepaalde	momenten	hoog	

op.	De	loges	waren	volgens	mijn	respondenten	hoofdzakelijk	een	mannenzaak.	Het	geringer	aandeel	

vrouwen	in	vrijmetselaarsloges	aan	de	UGent	had,	naast	de	vermoedelijke	invloed	van	de	historische	

erfenis	 van	de	 traditionele	vrouwbeelden	die	heersten	 in	de	vrijmetselarij,	 hoofdzakelijk	 te	maken	

met	de	beperkte	toegang	van	vrouwen	tot	duurzame	informele	netwerken.	Netwerken	aan	de	UGent	

was	een	kwestie	van	old	boys	netwerken,	vrouwen	speelden	in	dit	verhaal	een	veel	kleinere	rol.		

Een	 centrale	 vraag	 in	deze	 scriptie	was	hoe	deze	 vrouwen	erin	 slaagden	om	het	 glazen	plafond	 te	

doorbreken.	 Het	 antwoord	 is	 uiteraard	 niet	 eenduidig.	 Een	 rode	 draad	 doorheen	 alle	 interviews	

bevindt	zich	op	vlak	van	de	balans	werk/privé.	Zo	goed	als	alle	respondenten	moesten	de	tijd	voor	

hun	 werk	 en	 de	 tijd	 voor	 hun	 gezin	 zorgvuldig	 op	 elkaar	 afstemmen.	 Heel	 wat	 vrouwen	 hadden	

daarom	 een	 huishoudhulp	 en	 steun	 van	 hun	 echtgenoot	 was	 niet	 onontbeerlijk,	 maar	 toch	 zeer	

wenselijk.	Een	volledige	overgave	aan	hun	werk	bleek	een	noodzakelijke	voorwaarde	om	het	glazen	

plafond	 te	 doorbreken.	 Zo’n	 toewijding	werd	 uiteraard	 ook	 gevraagd	 van	mannelijke	 professoren.	

Maar	 aangezien	 zij	minder	 geconfronteerd	werden	met	 het	 conflict	 arbeid/gezin,	 hadden	mannen	

meer	ruimte	voor	vrije	tijd	of	bevordering	van	hun	carrière	buiten	de	werkuren,	zoals	het	uitbouwen	

van	 informele	 netwerken.	 Toch	 bestaan	 dé	 ingrediënten	 die	 nodig	 zijn	 om	 het	 glazen	 plafond	 te	

doorbreken	niet.	Deze	scriptie	wierp	eerder	licht	op	de	moeilijkheden	waar	vrouwelijke	professoren	

–	 ook	 al	 leken	 ze	 het	 glazen	plafond	doorbroken	 te	 hebben	 –	 nog	 steeds	mee	 kampten.	Naar	mijn	

mening	bestonden	er	voor	vrouwelijke	professoren	nog	steeds	kleine	en	subtiele	barrières	die	ervoor	

zorgden	 dat	 ze	 minder	 ‘succesvol’	 waren	 dan	 hun	 mannelijke	 collega’s.	 Het	 glazen	 plafond	 was	
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daardoor	nog	lang	niet	doorbroken.	Hoewel	deze	vrouwen	er	allen	in	slaagden	om	op	te	klimmen	op	

de	 academische	 ladder,	werden	 zij	 geconfronteerd	met	 allerlei	 hindernissen	waar	 hun	mannelijke	

collega’s	niet	mee	te	maken	kregen.	Er	was	niet	één	groot	struikelblok	voor	vrouwelijke	professoren	

aan	de	UGent	tijdens	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw.	Het	waren	net	heel	veel	kleine	struikelblokjes	

die	gedurende	de	hele	carrière	een	rol	speelden.	Op	individueel	vlak	leken	deze	belemmeringen	niet	

eens	de	moeite	of	waren	ze	zelfs	moeilijk	om	bewust	op	te	merken.	Dat	verklaart	ook	waarom	zoveel	

respondenten	 er	 zich	 niet	 bewust	 van	 waren	 dat	 ze,	 hoe	 subtiel	 ook,	 op	 verschillende	 vlakken	

tegengewerkt	 werden.	 Toch	 was	 het	 net	 de	 optelsom	 van	 al	 deze	 kleine,	 onbewuste	 vormen	 van	

tegenkanting	dat	vrouwelijke	professoren	minder	succesvol	maakte.	Met	‘succesvol’	doel	ik	hier	niet	

op	de	kwaliteit	 van	hun	wetenschappelijk	werk	of	hun	academische	verwezenlijkingen.	Het	begrip	

verwijst	hier	naar	het	academische	niveau,	de	toegang	tot	netwerken,	het	zetelen	 in	bestuursraden	

etc.	Op	al	deze	vlakken	behielden	mannelijke	professoren	het	overwicht.		

Een	mentaliteitswijziging,	 zowel	 bij	 vrouwen	 zelf	 als	 aan	 de	 hele	 universiteit	 is	 naar	mijn	mening	

noodzakelijk	 om	het	 glazen	plafond	 verder	 te	 doorbreken.	De	 vijandige	houding	 van	 verschillende	

respondenten	 tegenover	het	 feminisme	en	genderquota,	 lijkt	 eerder	paradoxaal	 en	nefast	 voor	het	

streven	naar	een	genderevenwicht	aan	universiteiten.	Vrouwen	zoeken	veel	minder	steun	bij	elkaar	

dan	 hun	 mannelijke	 collega’s.	 Een	 meer	 feministische	 ingesteldheid	 zou	 het	 publiek	 en	 het	

universitaire	 establishment	 alert	 maken	 voor	 de	 problemen	 waar	 vrouwen	 mee	 geconfronteerd	

werden	 (en	 worden).	 Vrouwen	 zouden	 voor	 elkaar	 moeten	 opkomen	 en	 op	 die	 manier	 eigen	

netwerken	kunnen	uitbouwen.	Een	mentaliteitswijziging	bij	vrouwen	zelf	 is	dus	zeker	aangewezen,	

al	kunnen	ook	vragen	gesteld	worden	bij	de	oorzaken	van	de	ingesteldheid	van	mijn	respondenten.	

Naar	mijn	mening	was	het	toch	vooral	de	cultuur	van	de	UGent	zelf	die	bepaalde	hoe	vrouwen	zich	

gedroegen	 en	 hoe	 ze	 zich	 opstelden.	 Die	 cultuur	 bleek	 geënt	 op	mannelijke	waarden	 en	 dat	 blijkt	

vandaag	nog	steeds	het	geval	 te	 zijn.	Vrouwen	moesten	zich	aanpassen	en	zich	 inschrijven	 in	deze	

mannelijke	 organisatiecultuur.	 Een	 feministische	 ingesteldheid	 was	 hierin	 logischerwijs	 geen	

gemakkelijke	opgave.	Het	recente	beleidsplan	Gender	van	de	UGent	 legt	dan	ook	de	nadruk	op	een	

verandering	van	de	managementscultuur.	Die	moet	veranderen	naar	een	cultuur	waarin	zowel	met	

vrouwelijkheid	als	met	mannelijkheid	verbonden	eigenschappen	tot	hun	recht	komen.456		

De	 recente	 onthullingen	 over	 gevallen	 van	 seksuele	 intimidatie	 aan	 de	 vakgroep	 Letterkunde	

bevestigen	de	conclusie	dat	de	cultuur	gedomineerd	wordt	door	mannelijke	waarden.	In	dit	geval	kan	

zelfs	gesproken	worden	van	een	echte	machocultuur.457	Dat	de	UGent	gedurende	zeer	lange	tijd	een	

mannenbastion	was,	 staat	 vast.	 Langzamerhand	worden	de	barsten	 in	het	 glazen	plafond	duidelijk	

zichtbaar,	maar	toch	is	er	nog	veel	werk	aan	de	winkel.	Diegenen	die	van	mening	zijn	dat	het	slechts	

																																																																				
456	S.n.,	“Beleidsplan	Gender	–	UGent,”	12.	
457	Arthur	Joos	en	Brecht	Vissers,	“Getuigenis	bevestigt	klachten	seksuele	intimidatie	Gentse	professor,”	Schamper,	geraadpleegd	
26.06.16,	http://www.schamper.ugent.be/2016-online/getuigenis-bevestigt-klachten-seksuele-intimidatie-gentse-professor.	
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een	kwestie	van	tijd	is	vooraleer	voldoende	vrouwen	aan	de	top	komen,	zullen	na	het	lezen	van	deze	

masterscriptie	hun	standpunt	moeten	herzien.	
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8. Bijlagen	

8.1 Vragenlijst	interviews		

	

Vragenlijst	vrouwelijke	emeriti	aan	de	UGent		

In	 het	 kader	 van	 scriptie	 “Het	 glazen	 plafond	 doorbroken?	 De	 eerste	 generatie	 vrouwelijke	

hoogleraren	aan	de	UGent,	een	oral	history	project.”	–	Lore	Goovaerts,	Masterstudent	Geschiedenis	

	
1. Algemene	gegevens	

Naam:	…………………………………………………………	Voornaam:……………………………..................................................	

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………...................................................	

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Partner:	ja/nee		 	 Kinderen?	Zo	ja,	hoeveel?...........................................................................................	

Kinderen	ook	op	de	universiteit?..............................................................................................................................................	

	

	

2. Jeugd	

Broers?	Zo	ja,	hoeveel?.....................................................	Zussen?	Zo	ja,	hoeveel?.............................................................	

Rangorde	in	gezin	(oudste,	jongste,…?):…………………………………………………………………....................................	

Beroep	moeder:……………………………………………………………………………………………………………………………….	

Beroep	vader:……………………………………………………………………………………………....................................................	

Omschrijving	milieu	(sociale	afkomst?):…………………………………………………………………....................................	

Hobby’s/interesses	(als	kind/tiener):………………………………………………………………………………………………	

	

	

3. Lidmaatschappen	(indien	mogelijk,	specificatie	van	periode	en	functie)	
	
Jeugdbeweging:		
………………………………………..	van	…………	tot	………			Functie:………………………………………………………………..	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Sociale	beweging:		
………………………………………..	van	…………	tot	………			Functie:………………………………………………………………..	
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................	
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Culturele	vereniging:		
…………………………………………	van	…………	tot	………	Functie:………………………………………………………………..	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Religieuze	vereniging:		
…………………………………………	van	………….	tot	………	Functie:……………………………………………………………….	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
	
Politieke	partij:	
…………………………………………	van	…………	tot	………..	Functie:…………………………...................................................	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Andere:		
…………………………………………	van	………….	tot	………..	Functie:…………………………..................................................	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	

4. Opleiding	

Lager	onderwijs:		 	 Plaats/naam	van	school:………………………………………………………………….	

	 	 	 	 Periode:…………………………………………………………………………………………..	

	

Middelbaar	onderwijs:			 Plaats/naam	van	school:…………………………………………………………………..	

	 	 	 	 Richting:..............................................................................................................................	

	 	 	 	 Periode:...............................................................................................................................	
	
	
Universitair	onderwijs:			 Instelling:………………………………………………………………………………………...	

	 	 	 	 Richting(en):…………………………………………………………………………………...	

	 	 	 	 Periode:………………………………………………………………………………………….	

	

Verder	verloop	academische	carrière?	(doctoraat,	postdoc,	assistentschap,	docent,	hoogleraar,…)	
Graag	ook	de	jaartallen	en	de	mandaten	vermelden.		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Factoren	die	uw	keuze	om	te	studeren/academische	carrière	te	beginnen	beïnvloed	hebben?	Graag	
veel	uitleg.	Waarom	hebt	u	gekozen	voor	die	bepaalde	studierichting?	Uit	interesse	of	andere	
redenen?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	
Ondervond	 u	 steun	 of	 tegenkanting	 bij	 uw	 keuze	 voor	 hogere	 studies/academische	 carrière?	Wat	
was	bv.	het	standpunt	van	uw	ouders?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Hoe	 was	 de	 band	 met	 uw	 promotor	 (doctoraat,	 postdoctoraat,…)?	 Hoe	 behandelden	 andere	
professoren	u?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Tot	welke	milieus	behoorden	de	andere	meisjes	waarmee	u	studeerde?		
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
	

5. Werk/Carrière	
	
Werkte	u	voltijds	of	deeltijds?	Indien	zo,	jaartallen/periodes	vermelden.		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Indien	u	deeltijds	werkte,	was	dit	een	bewuste	keuze?		

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………	

Hoeveel	 ambitie	 had	 u	 om	 prof	 te	 worden	 of	 een	 academische	 carrière	 uit	 te	 bouwen?	 Was	 die	
ambitie	er	al	vanaf	het	begin	van	uw	studies?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Wat	vond	u	van	de	arbeidsvoorwaarden	aan	de	UGent?	(salaris,	vakantie,	pensioen,	tijdsindeling,…?)		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................................................................................	
	

Hoe	zag	een	normale	werkdag	eruit?	(taken,	lengte,	wanneer	kwam	u	’s	avonds	thuis?)	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Heeft	u	als	vrouw	ooit	tegenkanting	ondervonden	in	uw	werk	of	van	uw	werkomgeving?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Beschrijf	de	sfeer	op	uw	faculteit/vakgroep	(competitief,	warm,	gezellig,…).	Hoe	heeft	u	dit	ervaren?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Hoe	was	de	band	met	uw	mannelijke	collega’s?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Hoe	was	de	band	met	andere	vrouwelijke	professoren/	collega’s	aan	de	UGent?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Had	u	contacten	met	vrouwelijke	professoren	aan	andere	universiteiten?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Werd	 u	 beschouwd	 of	 beschouwde	 u	 zichzelf	 als	 rolmodel	 voor	 jonge	 vrouwelijke	
onderzoekers/studentes?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
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6. Balans	werk/gezin	(indien	u	een	gezin	had/heeft)	
	
Indien	u	een	gezin	had/heeft,	hoe	verdeelde	u	de	huishoudelijke	taken	met	uw	man?	Wie	had	welke	
taken	in	het	gezin?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Hoeveel	steun	kreeg	u	van	uw	partner	in	uw	carrière?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Hoe	 combineerde	 u	 uw	 taken	 als	 moeder/echtgenote	 met	 uw	 taken	 als	 professor	 (publicaties,	
internationale	congressen,…)		

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Hoe	zou	u	de	balans	werk/privé	omschrijven	tijdens	uw	academische	carrière?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Hoeveel	vrije	tijd	bleef	er	over	(voor	uzelf	of	met	uw	gezin)?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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