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(° Poperinge 1920)

1949-50: Foyer Social in Matadi, 50-55 Leopoldville verantw. MADIC
Après une interruption en février 1955 pour raisons de santé (une malaria soignée dans un hôpital de Bruges pendant
un an), elle fut chargée entre 1956 et 1958 de faire connaître le travail de l’ASAC/MADIC en Flandre (Flandre
occidentale et orientale, Anvers, Brabant, Limbourg): elle donna des conférences dans les écoles sociales, les écoles
d’infirmières et les écoles normales préparant des régentes professionnelles et ménagères. De 1958 à 1960, à la
demande de Melles M. Baers (secrétaire générale des OSFC) et Philippine Van de Putte (de la Kristelijke Arbeiders
Vrouwengilde), elle partit pour Thysville afin d’y mettre en place le Mouvement familial, une émanation des KAV. En
1960, elle rentra en Belgique.
Anne Cornet http://www.cegesoma.be/docs/Invent/Boudry_Martha_AA2154.pdf

foto jaren vijftig (vermoedelijk Boudry)

Toelichting: Historisch situering van Koloniale Hogeschool
Aan het ontstaan van de Koloniale Hogeschool gaat een hele voorgeschiedenis vooraf die rechtstreeks verband houdt met
het koloniale verleden van België.
Het bestaan van Congo-Vrijstaat, een persoonlijk initiatief van koning Leopold II, werd in 1885 op de Conferentie van Berlijn
bevestigd. Door het annexatieverdrag van 18/10/1908 werd dit een Belgische kolonie en op 15/11/1908 nam België het
bestuur over. Al vanaf de jaren 1894 werden in Brussel cursussen georganiseerd voor iedereen die naar de kolonie wilde
vertrekken. De opleiding stond echter niet in verhouding tot het belang van de functie en de verantwoordelijkheden, die de
toekomstige ambtenaren zouden moeten opnemen. Als enig onderricht werden enkele rudimentaire grondbeginselen van
de bestuurlijke organisatie, van een inlandse taal, van etnografie, gezondheidsleer en boekhouding gegeven. De noodzaak
de vorming van hoger leidinggevend personeel voor het territoriale bestuur te verzekeren stelde zich bijzonder scherp op
het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar het zou nog tot 1920 duren eer het hoger koloniaal onderwijs in België zou
worden ingericht.
Ondertussen waren de bestaande hogescholen alsook sommige universiteiten overgegaan tot het inlassen van een aantal
vakken m.b.t. de koloniale problematiek. Veelal was dit een cursus tropische hygiëne. Een initiatief van Leopold II voor de
oprichting van een Ecole Mondial te Tervuren, bedoeld als centrum voor onderzoek en postuniversitair onderwijs, leidde in
juli 1905 wel tot een eerstesteenlegging maar werd na het overlijden van de vorst afgeblazen.
Een bijzondere opleiding in tropische geneeskunde kwam in België maar aarzelend van de grond. Van 1906 tot 1932 was er
in Brussel een School voor Tropische Geneeskunde actief die medici en veeartsen op de uitoefening van hun beroep in
Kongo voorbereidde. In 1923 werd op het Ministerie van Koloniën beslist in Antwerpen een Instituut voor Tropische
geneeskunde op te richten waardoor de school in Brussel overbodig zou worden. Van de drie faculteiten van de
ondertussen opgerichte Koloniale Hogeschool (cf. infra), zou er één de faculteit voor tropische geneeskunde worden.
Architect Walter Van Kuyck, die in 1921 de plannen van voornoemde hogeschool had getekend, ontfermde zich over het
ontwerp dat in 1925 op het ministerie belandde doch zonder gevolg bleef. Het nieuw op te richten Instituut voor Tropische
Geneeskunde werd niet bij de Koloniale Hogeschool opgericht doch in een nieuwbouw aan de Nationalestraat
geïntegreerd. Architecten waren Marcel Spittael en Paul Le Bon. Op 11/02/1931 was de instelling tot openbaar nut onder
de naam Instituut voor tropische geneeskunde Prins Leopold een feit. De plechtige inhuldiging van de nieuwe gebouwen
dateert van 4/11/1933.
De Hogere Koloniale School, die dank zij de financiële steun van de Commission for Relief in Belgium bij KB van 11/02/1920
in Antwerpen werd opgericht - bij KB van 8/03/1923 werd ze omgedoopt in Koloniale Hogeschool van België en bij wet van
4/05/1949 in Universitair Instituut voor de Overzeese Gebieden (UNIVOG) - was bestemd voor de vorming van toekomstige
kolonisten, vnl. om de hogere administratieve kaders voor te bereiden op hun verblijf in Belgisch Afrika. Initiatiefnemer was
Minister van Koloniën Louis Franck. De plechtige opening, op 20/10/1920, vond plaats in voorlopige constructies. De
officiële inwijding van de definitieve gebouwen n.o.v. Walter Van Kuyck ging door op 22/11/1923 in aanwezigheid van Z.M.
Koning Albert I, die in zijn gelegenheidstoespraak de promotie tot universiteit toejuichte.
De school moest drie afdelingen omvatten: de Faculteit van de Administratieve en Politieke Wetenschappen, het Instituut
voor Tropische Geneeskunde en ze moest de aan het Museum van Belgisch Kongo te Tervuren verbonden laboratoria
groeperen. De bij KB van 21/11/1923 bepaalde coördinatie werd echter nooit effectief en het Instituut voor Tropische
Geneeskunde werd losgekoppeld van de Koloniale Hogeschool (cf. supra).
De Koloniale Hogeschool kende het diploma van kandidaat en licentiaat in de koloniale en de administratieve
wetenschappen toe. De titel werd wettelijk beschermd. Ze had haar zetel in Antwerpen en werd bestuurd door een raad
van bestuur en een academische raad. Aan het hoofd ervan stond de directeur. De instelling beschikte over professoren,
docenten, lectoren en repetitoren. Voor haar werking had zij administratieve medewerkers en ondergeschikte bedienden in
dienst. Ze beoogde het bijzonder onderricht van theoretische en toegepaste wetenschappen met betrekking tot Belgisch
Afrika. Het probleem dat het onderwijs stelde was tweevoudige: dat van de bestuurstechniek en dat van de politiek, die
gevolgd diende te worden en omgezet in de Afrikaanse realiteit. Het specifieke karakter van de instelling die aan de
studenten een vorming zonder weerga moest bezorgen, komt duidelijk naar voren in volgende punten:
1) Vanaf het begin gold een strenge selectie, die haar neerslag vond in het uitgebreid toegangsexamen, dat - op basis van
een door de Minister van Koloniën vastgesteld contingent - slechts een beperkt aantal kandidaten toeliet; vanaf 1933 werd
er na het eerste studiejaar nog een tweede selectie ingesteld.
2) De instelling paste de Angelsaksische methode van groepsonderwijs toe, die sterk de nadruk legde op het ontwikkelen
van de corpsgeest.
3) Het verstrekte onderwijs diende karaktervormend te zijn en de morele voorbereiding te verzekeren van de toekomstige
functionaris in een midden dat sterk doordrongen was van de koloniale geest.

4) Door het internaatssysteem kweekte de instelling bij de studenten een grote persoonlijke discipline aan.
5) De instelling verschafte de studenten een degelijke wetenschappelijke vorming en een technische opleiding, zeer
zorgvuldig aangepast aan de functies die in Midden-Afrika dienden te worden uitgevoerd. De directeur evenals vele
professoren waren ervaren kolonialen.
6) Het onderwijs was tweetalig en beoogde een zeer vlotte kennis en gebruik van zowel het Nederlands als van het Frans.
De totale duur van de studies bedroeg vier jaar. Het programma werd in de loop der jaren herhaalde malen lichtjes
gewijzigd. In principe vertrokken de studenten twee maanden na het beëindigen van hun studies naar Belgisch Afrika. Het
aantal werd echter bepaald door de Minister van Koloniën. Het cijfer verschilde van jaar tot jaar en schommelde tussen de
10 en de 25. Van 1925 tot 1949 werd aan de Koloniale Hogeschool de Handelsafdeling Bunge toegevoegd. De middelen van
de stichting werden aangewend om een praktisch, speciaal aangepast onderwijs te subsidiëren voor de vorming van het
personeel van de handels-, industriële en landbouwondernemingen in Belgisch Afrika en om jonge elementen in staat te
stellen een positie op te bouwen in de zakenwereld van de kolonie.
De Tweede Wereldoorlog was voor de instelling een erg onrustig tijdperk. Bij het begin van de mobilisatieperiode van het
Belgische leger, m.n. van 26/08 tot 12/09/1939, werden de lokalen van de Koloniale Hogeschool door de militaire
overheden bezet. Zes professoren werden onder de wapens geroepen. Ondanks talrijke moeilijkheden werd het onderwijs
voortgezet. De Koloniale Hogeschool werd een burcht van verzet met binnen haar muren een actieve groep van het
Geheime Leger. Vele studenten en oud-studenten maakten ten persoonlijken titel deel uit van over gans het land
verspreide verzetsorganisaties. In 1944 werd binnen de universiteit het coördinatiecomité van alle Antwerpse
verzetsgroepen gevestigd. Drie professoren en elf studenten en oud-studenten overleefden de oorlog niet. Hun namen
staan in brons vereeuwigd op het monument dat zich nog steeds op de campus bevindt.
De laatste jaren van Belgisch bestuur in Afrika kenden een gevoelige politieke en sociale evolutie, die onvermijdelijk invloed
hadden op het onderwijs in het universitaire instituut. Het programma van de cursussen en de evolutie ervan
weerspiegelden de dubbele problematiek van enerzijds de bestuurstechniek, anderzijds de politiek die in Afrika diende te
worden gevolgd. Gedurende lange tijd haalde de techniek het op de politiek. Gedurende de laatste jaren die aan 1960
voorafgingen, werd het politiek probleem nijpender en was een grondige structuurwijziging van het UNIVOG noodzakelijk.
Deze werd al sinds 1958 overwogen maar de gebeurtenissen volgden elkaar hoe langer hoe sneller op. Op 30/06/1960 werd
Belgisch Kongo onafhankelijk, Ruanda en Burundi op 1/07/1962. Om de studenten die in 1957 en 1958 hun studies hadden
aangevat in staat te stellen deze te voltooien en het wettelijk diploma te behalen, werden de academische activiteiten nog
tot 1962 voortgezet. Het jaar daarop, in 1963 verkocht het Instituut zijn volledige bibliotheek. Daar de instelling haar
bestaansreden had verloren, werd ze bij wet van 9/04/1965 op de universitaire expansie opgeheven en werd het
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) opgericht. Het patrimonium werd door dit centrum overgenomen,
professoren en personeel werden in de nieuwe instelling geïntegreerd.
Uit de fusie van het Instituut met de afdeling Internationale Samenwerking van de Rijkshandelshogeschool is het College
voor Ontwikkelingslanden ontstaan, dat nog steeds een plaats heeft op de Campus Middelheim.
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Voor hieronder
UBSSAC (Union Belge du Service Social au Congo)
Gerda De Bock was belast met de inrichting en de direktie te Gent van een Instituut voor Koloniale Sociale Vorming voor
ubssac Brussel. Ze was ook aangesteld als gastdocent officiële univ. Van Belg. Congo en Ruanda Burundi te Elisabethstad

