
Sidonie Verhelst
De eerste studente aan de Gentse unief

1859 - 1906

‘Meisjes aan de universiteit? Belachelijk! De her-
senen van een vrouw zijn niet gemaakt om aan 
wetenschap te doen. Hun aanwezigheid zal de 
hoofden van hun mannelijke collega’s op hol bren-
gen, zodat er ook van hun studie niets terechtkomt.’ 
Zo werd tot een goede eeuw geleden gesproken 
over vrouwelijke studenten aan de universiteit.

Eeuwenlang kennen vrouwen hun plaats 
in de maatschappij: in de keuken, bij de 
kinderen en in de kerk. Als meisjes al naar 
school gaan, krijgen ze bij voorkeur een 
praktische opleiding. Nette manieren leren. 
Lekker koken. Efficiënt een gezin runnen. 
Kleren naaien.
Pas tijdens de 19de eeuw komt hierin ge-
leidelijk verandering. De democratie breekt 
langzaam door. En de industrie heeft zowel 
mannelijk als vrouwelijk personeel nodig.
Tijdens  oorlogen blijken vrouwen perfect 
in staat om thuis de plaats van hun man 
in te nemen. Tegelijkertijd toont de ont-
luikende biologie aan dat de verschillen 
tussen man en vrouw in feite toch niet zo 
groot zijn. 

Vanaf 1870 groeit er in Europa en Amerika 
een eerste feministische golf. Vrouwen 
menen dat ze evenveel recht hebben om 
te stemmen als hun echtgenoten. Ze vin-
den bovendien dat ook zij mogen studeren. 
Zelfs aan de universiteit !
In 1859, de Belgische staat bestaat dan 
29 jaar,  wordt in Gentbrugge Sidonie Ver-
helst geboren in een kruideniersgezin. En 
ze schopt het toch wel tot onderwijzeres 
zeker. Maar Sidonie weet dat ze meer aan-
kan. In 1882 schrijft ze zich in voor de rich-
ting natuurwetenschappen aan de Gentse 
universiteit. ‘Du jamais vu’, een meisje aan 

de unief, maak zoiets mee…
En ja, er bestaat inderdaad geen enkele 
wettekst die de inschrijving van meisjes  
verbiedt. En dus wordt Sidonie, na wat 
aarzelen, toegelaten.
Ze krijgt de beste plaats in het auditorium. 
Op de eerste rij! Goed in het zicht van de 
profs.

 

Aanvankelijk zien de mannelijke studenten 
van Gent die regeling niet zitten. Zij menen 
dat Sidonie overal moet kunnen plaatsne-
men. Geregeld wordt er op de collegeban-
ken zelfs gevochten... Vooral wanneer de 

Roemeense student Emile Buzerao 
in de buurt is. Later blijkt Emile een 
beetje verliefd te zijn op Sidonie. Hij 
is duidelijk niet de enige.
Sidonie Verhelst haalt met onder-
scheiding haar kandidaatsdiploma. 
Dan houdt ze het voor bekeken en 
trouwt ze met de pianoleraar van 
haar zus.
Buzerano blijft dus verweesd achter. 
De overige medestudenten ook.
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Tot in de jaren zestig van vorige eeuw blijven 
de eerste rijen in de collegezalen trouwens 
steevast voorbehouden voor meisjes. Hele-
maal vooraan zitten ze. Vlak daarachter de 
nonnen. Die vormen een neutrale zone tus-
sen de jongens en meisjes.


