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Symposium “de Faculteit Geneeskunde van de 
Rijksuniversiteit Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog” 
De groep van collaborerende professoren geneeskunde blijft ook 
nog heden ten dage een smet op de faculteit geneeskunde en de 
Universiteit. 

Deze ‘intellectuelen’ zijn mede verantwoordelijk voor de misdaden 
van de nazi’s door hun politieke collaboratie. 

Het is te gemakkelijk om dit als een tijdelijke dwaling te beschouwen. 

Reeds in 1933 verscheen in Antwerpen het boek ’het III° Rijk en de Joden’ 
door het comité tot verdediging van de rechten der Joden, waarvan talrijke 
universiteitsprofessoren deel uitmaakten. 

We kunnen niet instemmen met de uiteenzetting van professor Luc Calliauw 
op dit symposium 

In zijn referaat wordt een extreem geval van collaboratie uitgepikt namelijk Dr 
Roger Soenen professor van Rassenkunde, verklikker van joodse studenten en 
wordt de politieke collaboratie verzwegen. 

Prof Calliauw citeert een brief gericht aan de rector op 23 september 1944 
(zie hieronder) ondertekend door 18 professoren waaronder de gewezen 
rector A. Bessemans die vragen dat de collaborerende hoogleraren zouden 
geschorst worden, dit betekent in geen geval recht in eigen handen nemen 
maar enkel dat gerechtigheid zou geschieden tijdens de meest dramatische 
periode die ons land gekend heeft.                                                                                                                                              

Na kennismaking en nader inzien van de brief van de 18 professoren van de 
faculteit Geneeskunde vinden wij dat hun bezorgdheid om aan de voorlopige 
schorsing van de collaborerende professoren een definitief karakter te geven 
meer dan gegrond was. 

In het referaat  worden deze 18 professoren gediscrediteerd. 

Als kleinzoon van 1 der ondertekenaars (V. De Wilde) vind ik hun initiatief 
meer dan gewettigd, gezien de ernst van de misdrijven. 

In geen geval mogen wij de collaboratie met het naziregime en het 
landverraad relativeren, direct of indirect, door o.a. de groep van professoren 
die in 1944 terecht duidelijke straffen vragen in een slecht daglicht te 
plaatsen. 



Meer dan dertig artsen in België die een andere moedige keuze hebben 
gemaakt zijn door de nazi's geëxecuteerd, waarvan drie onthoofd, of 
overleden in de concentratiekampen. 

Het gaat hier niet zomaar om een passage of een detail in onze geschiedenis. 

Des te meer dat het volksnationalisme, het antisemitisme, het extreem rechts 
gedachtengoed en andere extreme ideologieën opnieuw opgang maken in 
Europa. 

Het document van Frans Daels (zie hieronder) met zijn misprijzend karakter 
naar zijn collega's professoren toe en met zijn antisemitische ondertoon 
spreekt meer boekdelen dan het citeren van een brief gericht tegen de 
collaborerende artsen. 

 

Dr Philippe De Wilde                                 Dr Yves louis                                           
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