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	 	 Inleiding

In 2015 zal de Kulak, de Kortrijkse campus van de KU Leuven, vijftig jaar 
bestaan. Die verjaardag zal niet ongemerkt voorbij gaan. Campusrector Jan Beirlant 
begon al in 2012 met de voorbereidende festiviteiten. Regisseur en ster van het 
moment, Michaël R. Roskam, kwam een lezing geven voor de alumni die tussen 
1965 en 1991 aan de Kulak studeerden. De lezing vormde het startschot van een 
hele reeks activiteiten met als doel alle studenten en oud-studenten in 2015 bij 
elkaar te krijgen. De blik is daarbij vooral op de toekomst gericht. De Kulak is 
volop in beweging. Bij een jubileum wordt echter ook graag teruggeblikt naar het 
verleden. Dat is wat dit artikel wil doen. Het verleden heeft de Kulak gebracht waar 
ze nu staat. Dat verleden zal ook mee bepalen waar de Kulak naartoe zal gaan.

Dit artikel heeft zelf ook een verleden. In het academiejaar 2009-2010 schreef ik 
voor het studententijdschrift Obscuur vier bijdragen waarin ik de geschiedenis van 
de Kulak besprak. Ik maakte het geheel achteraf ook online toegankelijk. Dit artikel 
is grotendeels gelijk aan die online versie. Enkel de inleiding en het slot werden 
volledig herwerkt. Daarnaast werden enkele kleinere aanpassingen aan de volledige 
tekst gedaan. 

Het lag niet in mijn bedoeling een alomvattende of definitieve geschiedenis van 
de Kortrijkse campus te schrijven. Dit artikel vormt slechts een beperkte aanzet. De 
titel verwijst naar de geschiedenis van de KU Leuven sinds 1968 onder redactie van 
Jo Tollebeek en Liesbet Nys, De stad op de berg. Verdere gelijkenissen met dat werk 
zijn ver te zoeken: terwijl De stad op de berg een brede blik op alle aspecten van 
de universitaire samenleving wil werpen, een thematische aanpak hanteert en zich 
baseert op uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek, moet Het Dorp achter de Heuvel 
het met beperktere ambities stellen. Deze geschiedenis blijft vooral institutioneel, 
chronologisch en baseert zich vooral op de schaarse vroegere literatuur, aangevuld 
met wat krantenartikels en jaarverslagen. Toch denk ik dat dit artikel zijn merites 
heeft: er is voorheen immers bitter weinig geschreven over de geschiedenis van de 
Kulak, zeker over de recentere periode, en wat toch werd geschreven, was moeilijk 
toegankelijk. Daaraan wil ik iets verhelpen. Wat volgt is dan ook geschreven in een 
vrij luchtige stijl, zonder onderbrekingen door voetnoten. Wie meer wil weten over 
de bronnen en literatuur, kan terecht aan het einde van het artikel.

H e t  d o r p  a c h t e r  d e  h e u v e l .  

E e n  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  K u l a k

E lw i n  H o f m a n
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	 1 . 	 Universi taire  Expansie  (1965-1975)

Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal studenten in België snel toe, vooral 
door de bevolkingsgroei, maar ook door de stijgende welvaart en de veranderende 
positie van de vrouw. In vergelijking met de periode voor de Tweede Wereldoorlog 
was de jaarlijkse toename aan studenten vertienvoudigd. De studentenaantallen 
waren echter niet evenredig verdeeld: zowel op sociaal als geografisch gebied 
waren er ondervertegenwoordigde groepen. Vlaanderen als geheel kende een sterke 
achterstand op Wallonië. Binnen Vlaanderen had West-Vlaanderen, traditioneel 
economisch zwakker en vrij conservatief, heel wat minder studenten. De voorkeur 
ging meestal uit naar de katholieke universiteit in Leuven, maar de verre ligging van 

Eerste stoet der togati, 1965 (Foto Kulak)
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deze stad maakte de drempel nog groter. Sommigen vroegen zich af op de tijd niet 
rijp was voor een universiteit in de eigen provincie. Het Brugse bisdom was een van 
de instanties die al snel om een dergelijke universiteit vroegen. Toen vanaf 1960 ook 
vanuit Antwerpen de roep om eigen (rijks)-universitair onderwijs weerklonk, werd het 
plan gesterkt. Gaandeweg raakte ook de CVP (de katholieke partij) voor het initiatief 
gewonnen, en ze besloten een project tot spreiding van kandidaturen te steunen. 

Het nieuwe plan hield een uitbreiding van het universitair onderwijs in, 
onder leiding van de bestaande universiteiten. Voor West-Vlaanderen werd dit de 
katholieke Leuvense universiteit, die tot dusver niet bijster veel interesse getoond 
had voor de kwestie. Het kwam tot een voorakkoord, waarin een Brugse afdeling 
van de Leuvense universiteit in het vooruitzicht gesteld werd. De KULAB kon 
geboren worden… Ware het niet dat er bergen kritiek op het voorakkoord kwam, 
onder meer uit de Leuvense universiteit. Bij de nieuwe onderhandelingen werd om 
politieke redenen de locatie van de nieuwe universiteit van Brugge naar Kortrijk 
verlegd. Het Kortrijkse stadsbestuur spaarde immers kosten noch moeite om zichzelf 
als beste locatie naar voren te schuiven, daarin gesteund door de Vlaamsgezinde 
Kortrijkzaan dr. Karel Goddeeris. De katholieke partij zag er bovendien een kans in 
om de tegenstand van de socialistische Bruggeling Achiel Van Acker, die de Gentse 
universiteit steunde, te breken. Met succes: vooral door de uiteindelijke steun van 
de Antwerpse socialisten werd de wet tot de universitaire expansie goedgekeurd en 
konden in Kortrijk de voorbereidingen voor het eerste academiejaar aangevat worden.

Na enige voorbereidende vergaderingen werd op 12 oktober 1965 het academiejaar 
voor de eerste keer plechtig geopend. De dag nadien konden de colleges starten in 
de lokalen van het Vormingsinstituut. In dat allereerste academiejaar waren er 175 

Het Kulakbal in 1965 in de bierkelder van café Belfort op de Grote Markt (Foto Kulak)
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studenten, gespreid over vijf richtingen in de faculteit Wijsbegeerte en Letteren: 
Wijsbegeerte, Geschiedenis en Klassieke, Romaanse en Germaanse filologie. Voor elk 
van deze richtingen konden de kandidatuurjaren gevolgd worden (voor de Bologna-
hervormde lezer: meestal twee). Er was ook een kandidatuur voorbereidend op de 
rechten, sinds ’69 werd dat een volwaardige kandidatuur in een aparte faculteit 
Rechtsgeleerdheid. Een vicerector werd nog niet aangesteld, voorlopig werd Kortrijk 
vanuit Leuven bestuurd. Er was wel een prodecaan, Piet Gorissen, die overkwam 
uit Lovanium, de Leuvense afdeling in Kongo. In 1968 zou Lode Wils het roer in 
handen krijgen.

Het is al gevallen: de interesse voor Kortrijk was vanuit Leuven niet bij iedereen 
even groot. Blijke hiervan alleen al de vele geschriften ter verdediging van het 
Kortrijkse project – nooit meer is zoveel literatuur over de Kulak verschenen als 
tijdens die allervroegste periode. De Leuvense Alma Mater had echter haar eigen 
problemen. Niet lang na 1965 kwam immers het jaar ’68: de unitaire Leuvense 
universiteit hield op te bestaan, de Franstaligen werden naar Louvain-la-neuve 
verbannen en Kortrijk werd deel van de nieuwe KU Leuven. Tijdens de strijd voor 
Leuven-Vlaams konden velen Kortrijk missen als kiespijn. Nu wij voor Leuven-
Vlaams aan het vechten zijn, is dat voor een Katholieke Universiteit van Leuven en te 
Leuven. Een versplintering van de slagorde werd niet opportuun geacht. De Kulak 
werd soms smalend Kortrijk-Dutsel genoemd door zeergeleerde heren met dubieuze 
glimlachjes. Toch waren er ook heel wat voorstanders van het Kortrijkse project. Na 
de splitsing dreigde Leuven immers af te zakken tot een provincie-universiteit, mede 
door de secularisering: het katholieke project volstond niet langer om studenten te 
winnen. De Kortrijkse campus kon daar verandering in brengen: katholieke zieltjes 
winnen én de Leuvense impact in West-Vlaanderen vergroten. Vanuit die optiek 
bleven velen de Kulak dan ook steunen en ijveren voor verdere uitbreiding.

Intussen was het aantal studenten al flink toe-
genomen: in 1970-1971 liepen al zo’n 300 stu-
denten college aan de Kulak. Dat aantal zou kort 
nadien nog sterk toenemen, want de politieke 
wereld besloot het Kortrijkse experiment uit te 
breiden: vanaf 1971-1972 zouden aan de Kulak ook 
kandidaturen in de geneeskunde en in de weten-
schappen opgericht mogen worden. In het licht van 
deze uitbreiding werd voor het eerst ook een echte 
vicerector aangesteld voor de campus Kortrijk,  
Mgr. Guido Maertens. Hij nam het Kortrijkse 
 rectoraat waar tot 1991.

Ook op materieel gebied was het een tijd van 
uitbreiding: de campus Kortrijk zou binnenkort 
een échte campus worden, met eigen gebouwen. 
Er werd gekozen voor een vestiging buiten de 

Mgr. Guido Maertens, rector tot 1991

(Foto Kulak)
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stadskern, op ’t Hoge. Het plan voorzag in ruimte voor 5000 studenten en een hele 
reeks faculteiten en diensten. In strikt modernistische stijl werd voor een rasterplan 
geopteerd. Om de interdisciplinariteit te bevorderen werd ervoor gekozen om de 
verschillende faculteitsgebouwen met elkaar te verbinden door een ‘spine’ (er is 
niets nieuws onder de zon). In de eerste fase werden alleen het gebouw voor de 
Wijsbegeerte en Letteren en Rechten (nu gebouw A) en dat voor de Geneeskunde 
(nu gebouw E) en een aantal studentenvoorzieningen gebouwd. 

In 1970 werd het eerste gebouw van de definitieve campus geopend: het 
studentenhuis. Het is een teken van onze tijd, dat het eerste gebouw van de Kortrijkse 
afdeling precies een Studentenhuis is, aldus rector Pieter De Somer. Bij het begin van 
het academiejaar 1971-1972 kon ook het faculteitsgebouw voor de Wijsbegeerte en 
Letteren in gebruik genomen worden, twee jaar later dat van de Geneeskunde. Nog 
in 1971 werd het Universitair Meisjescentrum geboren. Vandaag de dag huisvest 

Plan van de universiteitsgebouwen. Slechts een klein gedeelte werd gerealiseerd  (Foto Kulak)
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het meer dan alleen meisjes en is het beter bekend onder de naam De Groene Mote. 
In de vroege zeventiger jaren was mannelijk bezoek er echter hoogst ongewenst.

	 2. 	 De jaren Maertens (1975-1990)

In 1971 verscheen Guido Maertens ten tonele in de Kulak. Maertens was als 
geestelijke door de bisschoppen naar voren geschoven om vanaf 1962 deel uit 
te maken van het bestuur van de Leuvense universiteit. Hij werd er vicerector 
studentenaangelegenheden en maakte vanuit die functie de studentenperikelen 
in ’68 van nabij mee. Vanaf 1971 werd hij naar Kortrijk afgevaardigd, waar hij 

Het studentenhuis en de studentenresidentie De Groene Mote in 1975 (Foto Kulak)
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vanaf ’76 de titel van campusrector mocht voeren. Toen in 1981 voor het eerst 
rectorsverkiezingen georganiseerd werden voor de Kulak, werd hij met grote 
meerderheid verkozen en vijf jaar later nog eens herkozen. Maertens bleef ook 
zitting hebben in de Academische Raad en het Dagelijks Bureau van de KU Leuven 
en kon daar de Kortrijkse belangen behartigen.

Als rector wilde Maertens van de Kulak vooral een universitaire gemeenschap op 
mensenmaat maken. Terwijl zijn voorganger Lode Wils feestjes onder de docenten 
niet tolereerde (Met Wils geen pils, scandeerden sommigen), was er bij Maertens 
wel ruimte voor gezelligheid. Over het Guesthouse, de ontmoetingsplaats voor 
docenten bij uitstek, schreef hij: Kom niet altijd, maar kom ook niet nooit.  Die 
campus op mensenmaat wilde hij ook verder uitbouwen. In zijn visie moesten kleine 
instellingen als de Kulak een veel breder onderwijsaanbod hebben dan totnogtoe 
het geval was. Hij pleitte nooit voor eigen licenties (het equivalent van de huidige 
masteropleidingen) aan de Kulak, maar wel voor een groter aantal studierichtingen, 
wat de democratisering volgens hem alleen maar ten goede kon komen. Hij stond 
dan ook negatief tegenover de weifelende overheid, die niet echt wist wat ze met 
de kleine universitaire instellingen moest aanvangen. In 1991 nam Guido Maertens 
afscheid van het campusrectoraat. Hij bleef nog drie jaar ethiek doceren en ging 
daarna op emeritaat. Hij overleed in 2002.

Nog als uitloper van de vorige bouwcampagne werd in 1975 het Interdisciplinair 
Research Centrum (IRC) geopend. In Kortrijk resideerden heel wat onderzoekers 
uit laboratoria met een totaal verschillende achtergrond en het was onmogelijk 
om voor elk een eigen laboratorium te bouwen. Daarom werd besloten om 
een interdisciplinair lab te bouwen, waar verschillende groepen rond een ruim 
onderwerp konden werken. Dat onderwerp werd ‘de celmembraan’ en er werd heel 
wat baanbrekend wetenschappelijk onderzoek rond verricht door zowel positieve 
als biomedische wetenschappers.

Na de voltooiing van het IRC verdwenen de betonmolens een tijdje van de 
campus. In 1982 stonden ze er echter opnieuw, deze keer voor de bouw van een 
studentendorp, bestaande uit negen modules van 8 kamers. Voor de bouw van dit 
dorp werd gebroken met de modernistische stijl van de vroegere gebouwen, het 
gaf met zijn rode daken wat ‘kleur’ aan de campus. Een jaartje later werden ook 
de faculteitsgebouwen uitgebreid: de faculteit Wetenschappen, die voordien in het 
gebouw van de Letteren en Wijsbegeerte huisde, kreeg een eigen gebouw en ook 
voor het rectoraat en het algemeen beheer werd een nieuwe module neergepoot. 
In de kelder daarvan was ook ruimte voor een magazijn van de bibliotheek. Na de 
voltooiing daarvan lieten de bouwvakkers zich een tien jaar niet op de campus zien.

Dat had alles te maken met de studentenaantallen. In 1975 kende de Kulak 
zo’n 900 studenten. Dat aantal bleef lichtjes stijgen, om in 1980 uiteindelijk de 
symbolische kaap van 1000 studenten te overschrijden. Na nog een tijdje rond dat 
aantal te hebben geschommeld, begon het aantal studenten vanaf het midden van 
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de jaren ’80 weer af te nemen. Die afname werd onder meer verklaard door de 
demografische situatie, maar vooral door het feit dat studierichtingen in Letteren 
en Wijsbegeerte en Geneeskunde minder populair werden. In 1986 waren er nog 
ongeveer 900 studenten en naar het einde van de jaren tachtig bleef dat aantal 
sterk dalen. Om die negatieve evolutie te kenteren deed de Kulak wat ze nog altijd 
doet: nieuwe studierichtingen starten. In 1984 werd een eerste kandidatuur in de 
informatica aangeboden, in ’85 ontstond de richting scheikunde, optie farmacie en 
in ’86 de richtingen biologie en biologie, optie bio-ingenieur. Hoewel Mgr. Maertens 
ijverde voor een kandidatuur in de toegepaste economische wetenschappen, kwam 
die er voorlopig niet door tegenkanting van de overheid. Veel gunstige effecten 
hadden die nieuwe richtingen voorlopig niet: pas vanaf het midden van de jaren 
’90 zou de studentenpopulatie aan de Kulak weer beginnen toe te nemen. 

 
De Kulak werd, zo zagen we al, vanuit Leuven al eens stiefmoederlijk behandeld. 

De band met Leuven bleef nochtans erg hecht: de meerderheid van het academisch 
personeel was immers uit Leuven afkomstig en maakte elke keer de trip naar de 
Far West. Daardoor, en door de goede academische en didactische prestaties van 
de campus (ook toen al lagen de slaagcijfers hoger dan in Leuven, ook toen de 
Kulakkers verder studeerden), verbeterden de verhoudingen wel. Al gold dat niet 
universeel: vanuit de academische overheid werd de Kulak steeds correct behandeld, 
op informeler vlak werd nog vaak meewarig gedaan over het universiteitje in 
Kortrijk. Vooral ongegronde kritiek van leken die de campus totaal niet kenden, 
kon al eens in het verkeerde keelgat schieten. Met de terugloop van het aantal 
studenten vanaf ’85 stak de Leuvense arrogantie weer meer de kop op: Breng toch al 
die studenten uit Kortrijk per helikopter naar Leuven, dat zal beter zijn, scandeerden 
sommigen.

Van een breuk met Leuven was er echter totaal geen sprake. Zowel Maertens 
als de voorzitter van de raad van bestuur, K. Goddeeris, benadrukten het belang 
van de band met Leuven. Ze verdedigden sterk de Kortrijkse zaak en voeren 
zeker een eigen koers, zonder al te veel inmenging van de moederuniversiteit te 
dulden, maar wanneer het idee van onafhankelijkheid ter sprake kwam, schoten 
ze dat onmiddellijk af. Volgens hen kon enkel door de band met Leuven het 
kwaliteitsonderwijs in Kortrijk verzekerd blijven. Zo stelde Maertens bij de opening 
van het academiejaar ’89-’90: Leuven speelt hier thuis, en toch op verplaatsing.

	 3 . 	 Door  het  dal  (1991-2001)

Aan het einde van het academiejaar ’90-’91 nam Mgr. Maertens afscheid van 
het rectoraat dat hij twintig jaar bezet had. Bij de verkiezingen voor een nieuwe 
campusrector werd gekozen voor verandering: na een ethicus was het nu eens 
de beurt aan een positieve wetenschapper. De ingenieur Frans Van Cauwelaert 
werd dan ook met een grote meerderheid verkozen. Op 1 augustus 1991 trad hij 
in dienst en op 4 oktober kon hij voor de eerste maal het academiejaar openen. 



	 223

Diezelfde avond sloeg het noodlot echter toe: geheel onverwacht kwam de kersverse 
campusrector te overlijden.

De Kulak was geschokt. Het lichaam van Van Cauwelaert werd opgebaard op 
het rectoraat en de campus verkeerde in staat van rouw. Het bestuur werd tijdelijk 
overgenomen door de medicus Herman Verresen, een man die hield van de mens 
en enige controversiële uitspraken niet schuwde. Er werden nieuwe verkiezingen 
georganiseerd en de romanist Vic Nachtergaele werd tot rector verkozen. Hij volgde 
grotendeels het beleid dat Van Cauwelaert uitgestippeld had, maar legde uiteraard 
eigen accenten. Zijn belangrijkste punt was de integratie van de Kulak in de regio: 
de stad Kortrijk, de middelbare scholen en de bedrijven. Het grote probleem dat 
hij daarbij zag, was dat te weinig docenten daadwerkelijk in Kortrijk woonden. De 
meesten kwamen zo nu en dan eens hun les geven en vertrokken daarna snel weer 
naar de Leuvense thuisbasis. Daarnaast wilde hij ook de kleinschaligheid van de 
Kulak als een troef uitspelen: het persoonlijk contact tussen studenten en professoren 
en interactieve lesmethodes droegen bij tot slaagpercentages die gemiddeld zo’n 
5 procent hoger lagen dan in Leuven. Het bewind van Nachtergaele verliep niet 
geheel zonder kritiek: toen in Leuven besloten werd om condoomautomaten te 
plaatsen, zou de campusrector gesteld hebben (al ontkende hij dat later zelf) dat die 
in Kortrijk niet nodig waren, omdat hem nog geen gevallen van seropositieven aan 
de Kulak bekend waren en omdat er slechts twee Afrikaanse studenten aan de Kulak 
studeerden. In de media werd enig ophef over dit incident gemaakt.

In 1996 verliep het mandaat van Nachtergaele en hij kon zich wegens zijn leeftijd 
geen kandidaat meer stellen. In wat de laatste Kortrijkse rectorverkiezingen zouden 
blijken was scheikundige Marcel Joniau de enige kandidaat. Niet geheel onverwacht 
werd deze dus met 80% van de stemmen tot nieuwe campusrector verkozen. 
Joniau wilde van de Kulak een meer studentvriendelijke universiteit maken, waar 
medezeggenschap van de student meer dan een formaliteit zou zijn. Verder sloot 
Joniau vrij goed aan bij de lijn van zijn voorganger. In 2001 liep zijn ambtstermijn  
ten einde en omdat hij al te oud was, kwam hij niet in aanmerking om zichzelf op 
te volgen. Er zou dus alweer een nieuwe rector aan het roer van het Kortrijkse schip 
komen te staan.

Aan het eind van de jaren ’80 ging het met de Kulak niet zo goed wat 
studentenaantallen betrof: van de duizend studenten die de Kulak te midden van 
de jaren ’80 telde, bleven er begin de negentiger jaren nog slechts een goede 800 
over. Nochtans werden er verwoede pogingen ondernomen om het tij te keren: Mgr. 
Maertens had tijdens zijn bestuursperiode geijverd om aan de Kulak kandidaturen 
in de Toegepaste Economische Wetenschappen te mogen oprichten, een richting 
die sinds enkele jaren aan vele universiteiten boomde. Na veel gelobby kwam er in 
’91 uiteindelijk dan toch een nieuw decreet waarbij het de Kulak toegestaan werd 
kandidaturen in de TEW op te richten in samenwerking met UFSIA, tegenwoordig 
deel van de Universiteit Antwerpen (in ruil voor de toch weinig populaire opleiding 
Klassieke filologie). De nieuwe richting bracht echter niet de verhoopte toename 
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aan studenten: hoewel er de eerste jaren een lichte stijging van het totale aantal 
Kulakstudenten plaatsvond, zaten de aantallen al snel weer in dalende lijn. Wat 
moest eraan gedaan worden? De Kulak wist het niet meer.

In Leuven wist men het wel. De tijden waren veranderd sinds in ’65 de spreiding 
van de kandidaturen ingezet was. Aan het einde van de jaren ’90 waren woorden als 
rationaliseren en optimaliseren steeds meer de orde van de dag. Oud-rector Roger 
Dillemans kreeg van de minister van onderwijs de taak om die rationalisering van 
het hoger onderwijs uit te werken. Doel was een betere taakverdeling tussen de 
verschillende universitaire instellingen en een globale kwalitatieve verbetering van 
het onderwijsaanbod in Vlaanderen. Regionale verspreiding of levensbeschouwelijke 
verscheidenheid konden niet langer doorslaggevend zijn om dezelfde opleidingen 
aan verschillende universiteiten toe te kennen. Het hoeft niet te verbazen dat de 
Kulak geschokt was. De afschaffing van een of meerdere opleidingen zou serieus 
gezichtsverlies betekenen. En toch geschiedde het. Het eerste slachtoffer van het Plan 
Dillemans werd de opleiding Wijsbegeerte, die al jaren met een tekort aan studenten 
kampte. Ze werd in ’99 nog even als doorstroomoptie in de opleiding Geschiedenis 
ingebed, maar zou al snel een stille dood sterven.

Er was ook beter nieuws voor de Campus Kortrijk: de opleiding Biologie werd 
van 1998 uitgebreid met een tweede kandidatuur en in 1999 werd de opleiding 
Biomedische Wetenschappen ingevoerd. Dat laatste had alles te maken met de 
toegangsproef in de opleiding Geneeskunde die sinds 1996-1997 van kracht was. 
Hoewel de afname van het aantal Geneeskundestudenten vergeleken met andere 

Marcel Joniau, rector 1996-2001 

(Foto Kulak)
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universiteiten aan de Kulak het kleinst was, was ook hier een sterke daling merkbaar. 
Met de richting Biomedische Wetenschappen konden de andere studenten 
opgevangen worden. En toch hielp het allemaal niet: in het academiejaar 2000-2001 
haalde de Kulak geen 700 studenten meer en het jaar erop bleef dat aantal stabiel. 
Pas vanaf 2002 zouden de studentenaantallen weer de hoogte ingaan.

Het was al een tijdje rustig op de campus, maar met het oprichten van 
kandidaturen in de TEW was er behoefte aan een nieuwe ruimte. Architect Stéphane 
Beel kreeg de opdracht een nieuw gebouw voor de Kulak te ontwerpen en zou 
daarmee breken met de streng modernistische stijl van de vroegere gebouwen. Toch 
haalde hij een aantal elementen van het oorspronkelijke plan, die geleidelijk aan 
vervaagd waren, weer naar boven: het idee van een Spina die alle gebouwen zou 
verbinden werd nieuw leven ingeblazen. Terwijl de vroegere bijgebouwen zich als 
een ‘olievlek’ over de campus verspreidden, wilde Beel met de Spina een nieuwe, 
organische structuur aan het gebouw geven.  Rond die Spina konden wanneer nodig 
nieuwe gebouwen bijgevoegd worden, afgewisseld met open ruimte. Het B-gebouw 
kon in 1994 geopend worden en bood plaats aan de faculteit TEW, de receptie en 
een aantal andere diensten.

Ook onder Nachtergaele en Joniau bleef de Kortrijkse campus een koers varen 
die vrij onafhankelijk stond van Leuven. Daar werd de stiefmoederlijke behandeling 
er niet beter op naarmate de studentenaantallen daalden. Meestal werd de Kortrijkse 
campus gewoon genegeerd, als iets dat er nu eenmaal was. De onderwijsfunctie van 
de Kulak mocht dan meestal niet ter discussie staan, de onderzoeksfunctie des te 
meer. Bij zijn aantreden als rector van de KU Leuven stelde André Oosterlinck in 
een interview: Dat je aan de kleine universiteiten onderzoek kan doen en doktoraten 
hebt, dat is toch je reinste onzin. In Kortrijk werd die stelling zelf vanzelfsprekend als 
reinste onzin afgedaan, maar ze bleef symptomatisch voor de visie van de Leuvense 
Alma Mater.

	 4. 	 Een nieuwe adem (2001-2009)

In 2001 waren grote veranderingen op komst voor de Kulak. De dramatisch lage 
studentenaantallen moesten gekenterd worden. Bovendien was Leuvens rector André 
Oosterlinck niet te spreken over de al te onafhankelijke koers die de campusrectoren 
voeren. Hij besliste daarom dat het tijd werd om de rectorverkiezingen aan de 
Kulak af te schaffen. Vanaf nu moest de campusrector passen in het team dat de 
Leuvense rector zou samenstellen. Er kwamen ook uitdagingen van buitenaf: het 
semestersysteem moest binnenkort ingevoerd worden en de Bologna-hervormingen 
met hun bachelor-master structuur lagen op tafel. Zo kwam het dat toen de 
ambtstermijn van campusrector Marcel Joniau er in 2001 op zat niet de kandidaat 
die de Kulak zelf voorstelde – Paul Igodt – maar wel econoom Piet Vanden Abeele als 
campusrector aangesteld werd. Met Vanden Abeele kwam er alweer een Bruggeling 
aan het hoofd van de Kulak. Zijn eerste prioriteit was de studentenaantallen weer 
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de hoogte in te krijgen. Daartoe ging hij de nadruk weer op onderwijs leggen: de 
Kulak moest ‘dé’ opstapcampus in Vlaanderen worden.

Om dat ideaal te kunnen realiseren moest het opleidingsaanbod weer uitgebreid 
worden. In ruil van de toch zo goed als ter ziele gegane opleiding Wijsbegeerte 
kreeg de Kulak de toestemming om vanaf 2004 de opleiding Onderwijskunde in te 
voeren. In het kader van verbreding werden binnen de opleiding Onderwijskunde 
meteen ook doorstroomopties in de Psychologie en Pedagogische wetenschappen 
aangeboden – studiedomeinen die erg populair waren. Die flexibilisering werd 
ook in andere opleidingen toegepast: in de richtingen TEW, Natuurkunde en 
Biologie werden doorstroomopties mogelijk naar respectievelijk Handelsingenieur, 
Burgerlijk Ingenieur en Bio-Ingenieur in Leuven.

Een tweede opdracht die Vanden Abeele moest vervullen, was de plaats van 
de Kulak in het veranderende Vlaamse hoger onderwijslandschap bepalen. Bij de 
Bologna-akkoorden van 1999 was immers bepaald dat de bestaande universitaire 
structuren met een tweejarige kandidatuur (die in Kortrijk gevolgd kon worden) 
en een tweejarige licentie (die dan meestal aansluitend in Leuven gevolgd werd) 
zouden veranderen in een driejarige bachelor met een een- of tweejarige master. 
De Kulak kreeg de toestemming om volledige bachelors  te organiseren, maar 
maakte daar toen nog weinig gebruik van: enkel in de bachelors Geneeskunde 
en Onderwijskunde konden de volledige drie jaar doorlopen worden. Voor alle 
andere opleidingen werden aan de Kulak dus geen diploma’s meer uitgereikt. Bij de 
bijbehorende programmahervormingen werd steeds uitgegaan van het principe dat 
Kortrijk hetzelfde programma moest aanbieden als Leuven.

Tijdens de tweede ambtstermijn 
van Vanden Abeele, die in 2005 
inging, verschoven de accenten. De 
ideale opstapcampus worden leek 
een verworvenheid en er kwam meer 
aandacht voor andere aspecten: de 
positie van de Kulak in de Associatie 
KU Leuven, onderzoek, internatio-
nalisering en uitbouw van flexibele 
driejarige bachelors. Het beleid dat 
Vanden Abeele voerde, had zeker 
een gunstig effect op de studenten-
aantallen. In het jaar net na zijn aan-
stelling daalden de aantallen verder, 
maar daarna gingen ze steeds de 
hoogte in, naar ongekende toppen. 
In 2005 werd de symbolische kaap 
van 1000 studenten overschreden en 
het bleef steeds beter gaan.Piet Vanden Abeele, campusrector 2001-2009
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De Kulak barstte bijgevolg uit haar voegen: een nieuwe uitbreiding was nood-
zakelijk. Er waren al plannen om het gebouw van de medici met het hoofdgebouw 
te verbinden met een lange Spina. Op die manier zou het contact tussen de ver-
schillende faculteiten bevorderd kunnen worden. Aan die plannen werd nu ook een 
nieuw gebouw toegevoegd, dat vooral voor Onderwijskundigen bestemd zou zijn. 
Stéphane Beel, die eerder al Gebouw B ontwierp, tekende opnieuw de plannen. 
Spina en Gebouw C konden in 2009 officieel in gebruik genomen worden. Ook 
voor studenten was er behoefte aan meer ruimte. Er werd besloten om een nieuwe 
studentenresidentie te bouwen, die in 2008 werd geopend. De Corona was een feit.

De slechte periode aan het begin van het millennium deed de KU Leuven al 
eens twijfelen aan het nut van de Kulak. Piet Vanden Abeele gaf aan vaak te moeten 
opboksen tegen de Leuvense structuren. Met de stijgende studentenaantallen werd 
het beter. Bovendien merkte de KU Leuven dat haar rekruteringsgebied merkelijk 
kleiner was dan dat van UGent: het doembeeld van een regionale Universiteit 
van het Hageland stak weer de kop op. De Kulak was cruciaal om daar iets aan 
te veranderen. In Leuven besliste men dan ook dat het tijd was om de Kulak af 
te schaffen, althans, de naam Kulak af te schaffen. Het moest duidelijker worden 
dat de Kulak niet de Kortrijkse universiteit was, maar wel de Leuvense universiteit. 
Vanaf 2005 werd de officiële naam van de Kulak dus Katholieke Universiteit Leuven 
Campus Kortrijk. 

Hoewel er dus vanuit de officiële instanties wel een zekere bezorgdheid  om de 
Kortrijkse campus was, hielden veel Leuvense studenten er een mindere positieve 
houding op na. De Kulak was een dure instantie en haar enige bestaansrecht – zieltjes 
winnen voor de katholieke universiteit – was inmiddels uit de tijd. Er ontstond een 
nogal patroniserende houding tegenover de West-Vlaamse inwijkelingen: de Kulak 
was minderwaardig, een gemakkelijke manier om in de eerste twee jaren te slagen. 
Op een Algemene Vergadering van LOKO, de Leuvense studentenraad, eind 2009 
werd aan rector Mark Waer de vraag gesteld of de Kulak niet beter afgeschaft zou 

Gebouwen A, B en C in 2009 (Foto Kulak)
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worden. Neen, zo stelde Waer. Hij gaf daar de klassieke argumenten voor: West-
Vlaanderen was de provincie met de laagste doorstroom naar hoger onderwijs en 
de Campus Kortrijk had een rol te spelen in de concurrentie met UGent.

	 5 . 	 Naar  de toekomst  (2009-2012)

In 2009 zat ook de tweede ambtstermijn van Piet Vanden Abeele erop en moest 
hij plaats ruimen voor een opvolger. Rector Mark Waer koos de wiskundige Jan 
Beirlant om de komende vier jaar aan het roer van de Kulak te staan. Met zijn 
nieuwe beleidsplan legde de nieuwe rector nieuwe accenten: de Kulak wilde uniek 
worden, internationaliseren en meer nadruk leggen op flexibilisering. Vanaf 2010 
werd daar een aanzet toe gegeven: binnen de opleiding Taal- en Letterkunde 
kwam er een doorstroomoptie naar Communicatiewetenschappen, binnen de 
opleidingen Rechten en Geschiedenis een naar Politieke Wetenschappen. Met deze 
twee doorstroomopties breidde de Kulak haar aanbod opnieuw uit, deze keer in de 
richting van Politieke en Sociale wetenschappen.

Om de Kulak verder te kunnen uitbouwen, achtte 
Beirlant de invoering van een driejarige bachelor 
in Kortrijk essentieel. De Kulak zou zo weer eigen 
diploma’s kunnen uitreiken, wat eerder slechts voor een 
enkele opleiding het geval was. Niet iedereen werd wild 
van dat voorstel: een jaar extra aan de Kulak zou volgens 
sommigen een duur grapje worden. Om de kosten te 
drukken werd opnieuw heil gezocht bij verbreding en 
flexibilisering, maar vragen of de kwaliteit gewaarborgd 
zou blijven bleven opduiken, zowel bij studenten als 
docenten. De evolutie lijkt echter onvermijdelijk. Sinds 
2011 had de subfaculteit wetenschappen volledige 
driejarige bacheloropleidingen. De studenten TEW die in 
het academiejaar 2012-2013 startten, zullen eveneens de 
bachelortitel in Kortrijk kunnen behalen. Het uitbreiden 
van de Kortrijkse opleidingen geschiedenis en taal- en 

letterkunde lijkt echter meer voeten in de aarde te hebben.

Met de studentaantallen ging het intussen goed. De records werden elk jaar 
verbrijzeld. In 2011-2012 schreven zich bijna 1400 studenten in. Het werven van 
studenten werd steeds commerciëler: er werden (net als bij andere universiteiten) 
ware marketingcampagnes opgezet om studenten naar de Kulak te halen. Daarbij 
leek het de marketeers aangewezen de naam Kulak opnieuw in te voeren, aangezien 
die nog steeds een grotere naambekendheid had bij het publiek. De band met de 
KU Leuven moest echter ook benadrukt blijven. Dat resulteerde uiteindelijk in de 
officiële naam KU Leuven Kulak, waarbij Kulak niet langer een afkorting was, maar 
gewoon een woord.

Campusrector Jan Beirlant, 2009-… 

(Foto Kulak)
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Daarmee is de cirkel rond. Ik heb het in deze geschiedenis gehad over rectoren 
met hun eigen stijlen en accenten. Studentenaantallen stegen, daalden en gingen de 
hoogte weer in. In de niet aflatende pogingen een ruimer publiek aan te spreken, 
kreeg de Kulak een steeds groter aanbod aan richtingen en doorstroomopties. 
Alleen de Wijsbegeerte en Klassieke filologie werden door de jaren heen op stal 
gezet. Samen met de nieuwe richtingen werden ook nieuwe gebouwen neergepoot. 
Dat alles kostte uiteraard geld. De Leuvense alma mater hield er dan ook een wat 
dubbelzinnige houding op na. Ze weifelde tussen neerbuigendheid, ondersteuning 
en enthousiasme. Desalniettemin ging de Kulak haar eigen weg en kende ze haar 
eigen hoogtes en laagtes. Het dorp achter de heuvel, het dorp in de schaduw  van 
de Leuvense berg, leefde, groeide en bloeide.

	 	 Li teratuur

De literatuur over de Kulak blijft al met al erg beperkt. Over de vroegste periode 
is al enige inkt gevloeid, over de recentere periodes veel minder. Ik geef hierna een 
opsomming van de belangrijkste literatuur die ik geraadpleegd heb. Wie meer wil 
weten over de geschiedenis van de Kulak kan best terecht bij een van deze werken. 
De lijst is geenszins exhaustief.

I. Casselman, De lange weg naar Kortrijkse kandidaturen: universitaire expansie 
1957-1965, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 
departement Geschiedenis, 1985.
M. Janssens, ‘Vijfentwintig jaar KULAK. Een retrospectieve’, Onze Alma Mater, 44 
(1990), p. 163-173.
Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk, Leuven, 1975.

Studentenresidentie De Corona, ingewijd in 2008 (Foto Kulak)
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J. Tollebeek en L. Nys, red., De stad op de berg, Leuven, 2005.
De universiteit te Leuven 1425-1985, Leuven, 1988.
L. Wils, ‘De afdeling kortrijk van onze universiteit in volle expansie’, Onze Alma 
Mater, 24 (1970), 148-155.

	 	 Bronnen

Het bronnenonderzoek voor deze geschiedenis bleef, zoals al in de inleiding 
gesteld, vrij beperkt. Er werd een aantal artikelen uit de universitaire media 
gebruikt, vooral uit Onze Alma Mater, Academische tijdingen, Campuskrant en de 
tijdelijke Kortrijkse tegenhanger daarvan, Campusnieuws. Interessant was vooral de 
rede van rector Albert Descamps bij de opening van het eerste academiejaar van 
de Kulak (A. Descamps, ‘Speciale redenen ten bate van het initiatief te kortrijk’, 
Onze Alma Mater, 19 (1965),  203-207). Ook de studentenpers, met name Veto, 
werd (zij het vooral voor de recentere geschiedenis) geraadpleegd. Zowel in Veto 
als Campuskrant bleken interviews met Kulakprominenten de meeste interessante 
informatie te bevatten. Voor de periode sinds 1990 werd ook gebruik gemaakt van 
artikelen in reguliere kranten, vooral dan uit de regionale secties daarvan. De digitale 
persdatabank Mediargus was een onmisbare hulp bij het opsporen van relevante 
artikelen. Ter aanvulling van de uit kranten en tijdschriften verkregen gegevens 
werden ook enkele jaarverslagen gebruikt, evenals de databank met studentencijfers 
(beide te raadplegen op http://www.kuleuven.be/overons/feitenencijfers.html). 


