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Aan de leden van het 
onderwijzend personee l van de R.U.G. 

"RECTOR BOUCKAERT HAD TOCH GELIJK" 

Twintig jaar geleden keurden regering en parlement een 
eerste reeks universitaire expansie-maatregelen goed, waar
door op diverse plaatsen in het land nieuwe instellingen 
konden worden opgericht. Tegelijk werd het sein op groen 
gezet voor latere expansie-maatregelen, hetgeen vrij 
spoedig zou leiden tot een waarachtige wildgroei. 

De R.U.G. heeft - niettegenstaande heftig verweer - dit 
alles moeten ondergaan en is uiteindelijk de dupe geworden 
van de hele historie. 

Centrale figuur in die periode van permanent R.U.G.-protest 
was rector J.J. Bouckaert, die met een profetische 
blik - onvermoeibaar op de bres stond om de belangen van 
zijn universiteit te behartigen. 



~ ~4 ~.J U. .. CC ... " l\.éire.l. ue \,aerck thans gepubliceerd 
in de reeks "Ui t het ver leden van de R. U • G. " . Om de 
sfeer-van-toen des te beter te kunnen weergeven, is voor 
het eerst een aantal merkwaardige documenten openbaar 
gemaakt. 

De publikatie (107 blz.) kost 150 fr. en draagt als titel: 
"Rector Bouckaert had toch gelijk". 
Bestellingen kunnen, via onderstaande strook, geri.cht wor
den aan het Archief van de R.U.G., Onderbergen 1, 9000 Gent. 

NAAM : 
ADRES: 

bestel t ex. van "RECTOR BOUCKAERT HAD TOCH GELIJK" 
en zal het vereiste bedrag betalen na ontvangst van de 
factuur. 

Datum : 
Handtekening 
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INLEIDING 

Twi nt i g j aar geleden werd i n het Be 1 gi sch par 1 ement 
een wetsontwerp goedgekeurd, waaraan de toenmalige 
regering-Lefèvre en in het bijzonder onderwijsminis
ter Janne maandenlang hadden gedokterd en waarmee 
zij op de valreep (want verkiezingen stonden voor 
de deur) poogden tegemoet te komen aan een i n ons 
1 and (net als i n het buiten 1 and) groei end verlangen 
naar democratisering van het universitair onderwijs. 
Toen de koning op 9 april 1965 zijn handtekening 
plaatste onder die wet, werd een voorlopig punt ge
zet achter een verwoede strijd tussen voor- en 
tegenstanders van de zgn. lIuniversitaire expansie ll

• 

De nieuwe wet richtte twee rijksuniversitaire centra 
op (te Antwerpen en te Bergen), maakte het de Leu
vense universiteit mogel ijk lIuit te zwermen 11 naar 
Waver, Kortrijk en St.-Lambrechts-Woluwe, en regel
de de toekenning van universitaire graden door de 
faculteiten 11 Notre-Dame de 1 a Pai XII te Namen, de 
faculteiten St. - Ignati us te Antwerpen, de faculteit 
St.-Louis te Brussel en de katholieke faculteit 
te Bergen. 

We zegden wel : daarmee werd een IIvoorlopig"- punt 
gezet; want het rumoer rond de lIuniversitaire ex
pansie ll was nauwelijks geluwd, of de regionale 
touwtrekkerij begon opnieuw. Resultaat regering 
én parlement bleven ook in de jaren na 1965 met 
milde hand maatregelen treffen om voor de student 
de afstand tussen huisdeur en universiteitspoort 
steeds maar kleiner te maken. De Leuvense univer
siteit werd gesplitst in een IIKatholieke Universi
teit Leuven ll en een IIUniversité Catholique de Lou
vain ll

, de Brusselse universiteit ging dezelfde weg 
op met een IIVrije Universiteit Brussel 11 en een 
"Uni versité Libre de Bruxe 11 es" . Antwerpen kreeg 
als bovenbouw van R.U.C.A. en U.F.S.I.A. een pluralis
tische IIUniversitaire Instelling Antwerpen ll

• Hasselt 
(het zou eigenlijk Diepenbeek worden) zag zijn "lim
burgs Universitair Centrum ll tot stand komen. Het 



6 

ri jksuni versitai r centrum te Bergen werd uitge
breid tot een volledige rijksuniversiteit. Nieuwe 
studierichtingen werden ingevoerd in de Kortrijk
se afdeling van de Leuvense universiteit, in de 
uni versitai re faculteiten "Notre-Dame de 1 a Pai x" 
te Namen en in de universitaire faculteiten St.-Louis 
en St.-Aloysius te Brussel. En opdat geen enkele 
provincie zich veronachtzaamd zou voelen, werd 
Luxemburg bedacht met een postuni versitai r cen
trum ... 

De Gentse ri jksuni versiteit heeft - ni ettegenstaan
de permanent verweer en 1 ui dkee 1 se protesten 
dit alles moeten ondergaan. Compensaties of tege
moetkomingen waren voor haar niet weggelegd. In
tegendeel, zij moet nu boeten voor de toenmaals 
gevoerde politiek. Twintig jaar na de eerste wet 
op de universitaire expansie wordt ook zij gedwon
gen haar bijdrage te leve"ren tot de "algemene sa
nering" en dient zij op alle niveaus duchtig "in 
te leveren". 

Voor zo'n situatie had de R.U.G. indertijd gevreesd. 
Meer bepaald in de jaren 1964 en 1965 had zij her
haaldelijk waarschuwingen geformuleerd, voorname
lijk bij monde van rector J.J. Bouckaert, die
met een profetische blik - alles in het werk stel
de om de belangen van zijn universiteit te behar
tigen. Ofschoon zijn inspanningen niet hebben mogen 
baten, kan dit voor ons (bijzonderlijk in de tegen
woordige omstandigheden) geen reden zijn om die 
offensieve" periode te vergeten. Moge daarom deze 
publikatie in de reeks "Uit het verleden van de 
R.U.G." beschouwd worden als een verdiende hulde 
&an de man die zijn universiteit wilde beschermen 
en ons de huidige problemen wilde besparen. 

Door het i ntegraa 1 opnemen i n chrono 1 ogi sche 
orde - van een aantal representatieve teksten (bri e
ven, mot i es, vers 1 agen, ... ) hebben we gemeend 
beter de sfeer-van-toen te kunnen weergeven. De 
hier openbaar gemaakte documenten wijken niet af 
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van de originele stukken; m.a.w. er is nergens in"
gekort en er zijn geen verbeteringen (van welke 
aard ook) aangebracht. Al de gepubliceerde docu
menten worden bewaard in het Archief van de R.U.G., 
waar ze - samen met ander bronnenmateri aal uit di e 
tijd - kunnen worden geraadpleegd. 
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VOORGESCHIEDENIS 

De universitaire structuur in België vindt voor 
een deel haar oorsprong in de beslissing van koning 
Willem lom in 1817 drie universiteiten te openen 
in de zuidelijke gewesten van zijn verenigd konink:" 
rijk, met name te Gent, te Luik en te Leuven (waar 
sedert 1425 weliswaar een universiteit was geves
tigd, maar die in 1797 door de Fransen was gesloten). 
Wi11em I gaf - in tegenstelling tot de adviezen die 
hem in 1815 en 1816 verstrekt waren - de voorkeur 
aan drie universiteiten, omdat hij het zuiden op 
gelijke voet wenste te behandelen als het noorden 
(dààr waren immers ook drie universiteiten : Leiden, 
Utrecht, Groningen). Het dient onderstreept, dat 
het Latijn als onderwijstaal werd genomen (niet 
a 11 een omdat het Lat ij n toen i n de meeste Europese 
universiteiten nog het voornaamste communicatiemid
del was, maar ook omdat een deel van het profes
sorenkorps in het buitenland gerekruteerd was en 

om spraakverwarring te vermijden een inter-
nationale taal dus het meest aangewezen leek). 

Toen in 1830 een ei nd kwam aan het veren i gd koni nk
rijk, werd meteen ook een punt gezet achter de 
heerschappij van het Latijn de onderwijstaal in 
Gent, Luik en Leuven werd het Frans. Tegelijk schaf
te het jonge bewi nd een paar f acu lteiten af en ste 1-
de een hieuwe universitaire regeling ·in het vooruit
zicht. Daar die regeling blijkbaar te lang op zich 
liet wachten, besloten de bisschoppen in 1834 een 
k atho 1 i eke un i vers iteit op te ri chten . te Mechelen. 
Daarop werd, in hetzelfde jaar, gereageerd met de 
oprichting van een vrije universiteit te Brussel. 
Op dat ogenblik telde België dus vijf universitaire 
i nste 11 i ngen, nl. te Gent, Lu ik, Leuven, Mechelen 
en Brussel . 

Om de chaos niet te doen toenemen zorgde de regering 
dan in 1835 voor een eerste wet op het universitair 
onderwijs. Als rijksuniversiteiten bleven Gent en 
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Luik bestaan; Leuven kreeg weer zijn katholieke 
universiteit, zodat Mechelen overbodig werd; Brus
sel behield zijn vrije universiteit. Examens moch
ten echter ni et afgenomen worden door de uni vers i
teiten zelf, maar door een centrale examencommissie. 

Jarenlang stelden de universiteiten geen enkele toe
latingsvoorwaarde. Pas in 1849 (nadat heel wat 
klachten waren gerezen over het steeds lager wor
dend peil van de studenten) werd een eerste beperking 
ingevoerd : de toe 1 at i ng werd toen afh anke 1 ijk ge
maakt van het slagen voor een speciale examencom
missie, die de graad van "élève universitaire" kon 
toekennen. Deze maatregel werd evenwel spoedig be
schouwd als een "aanslag op de vrijheid" (nauwe
lijks tweederden van de kandidaten slaagden), zo
dat in 1855 de graad van "élève universitaire" 
werd afgeschaft en er weer een onbeperkte toel ati ng 
kwam. Daarmee was het probleem niet opgelost; het 
bleef nog vele jaren een punt van discussie (in 
1857 werd een getuigschrift van middelbaar onder
wijs vereist; in 1861 werd een "graduaatsexamen" 
ingevoerd; in 1876 triomfeerde weer de vrijheid). 
Ongeveer parallel zocht men naar een oplossing 
voor de universitaire examens zelf, die - tegen de 
zi n van de uni versiteiten - nog steeds centraal wer
den afgenomen. Autonomie op dat gebied werd pas 
verleend in 1876 van dan af mochten zowel de 
rijksuniversiteiten als de vrlJe universiteiten 
zelf de academische graden toekennen; hetgeen o.m. 
betekende, dat de studenten nu eindelijk door hun 
eigen professoren geëxamineerd werden. 

Een belangrijke stap in de evolutie van het univer
sitair onderwijs werd gezet in 1890, toen nieuwe 
programmals werden opgesteld, nieuwe studierichtingen 
tot stand kwamen en een nieuwe regeling werd ge
troffen inzake toel ati ng tot de uni versiteit. Voor
taan diende elke student in het bezit te zijn van 
een getuigschrift van volledig middelbaar onder
wijs; dit getuigschift moest niet alleen bewijzen 
dat de student met goed resultaat zijn middelbare 
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studie had doorlopen, maar moest ook vermelden dat 
hij bekwaam werd geacht om universitair onderwijs 
te volgen. Alleen bij de aanvang van de ingenieurs
opleiding moest een toelatingsexamen afgelegd wor
den. Hiermee werd voor lange tijd de discussie ge
sloten over de toelatingsvoorwaarden het nieuwe 
stelsel zou vijfenzeventig jaar standhouden. 

Inmiddels was echter een andere discussie losge
komen. Van Vlaamse zijde werd namelijk steeds ster
ker aangedrongen op geleidelijke vernederlandsing 
van het onderwijs. In 1883 had het parlement reeds 
een paar maatregelen goedgekeurd om het Nederlands 
een rui mere p1 aats toe te kennen i n het ri jksmi d
del baar onderwijs, maar op de universiteiten was 
alles Frans gebleven. Rond de eeuwwisseling werd 
via congressen, pub1ikaties, commissies en acties 
herhaaldelijk de wens geformuleerd tot verneder
landsing van de Gentse rijksuniversiteit, maar het 
par1~ment achtte de kwestie nog niet rijp en schoof 
het voorstel op de lange baan. Toen eindelijk enige 
bereidheid aanwezig was om voor het probleem een 
oplossing te zoeken, brak de wereldoorlog uit. De 
universiteiten gingen tijdelijk dicht en de Vlamingen 
~agen hun hoop andermaal verzwinden. In 1916 be
sloten de Duitsers evenwel tot de oprichting van 
een \lV1 aamsche Hoogeschoo 1\1 te Gent. Zo kreeg V1 aan
deren toch een universiteit-in-de-eigen-taa1, maar 
dan uit handen van de bezetter en niet voor 
lang: eind 1918, na afloop van de oorlog, telde Be1- ' 
gië weer vier Franstalige universiteiten. 

Een paar jaar later gingen echter opnieuw stemmen 
op (zowel binnen als buiten het parlement) om te

"gemoet te komen aan het rechtmatig verlangen van 
de Vlamingen. Een (in 1923 ingevoerd) tweeslachtig 
systeem met keuzemogelijkheid voor de Gentse stu
dent bleek een ongel ukk i ge overgangsmaatregel te 
zijn, zodat uiteindelijk in 1930 de knoop werd door
gehakt : vanaf dat j aar kon de Gentse uni versiteit 
trapsgewijze vernederlandsen. Een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging, maar ook in de 
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geschiedenis van ons universitair onderwijs. Te meer 
daar het Gentse voorbeeld weldra stimulerend werkte 
te Leuven en te Brussel. 

~ieuwe universitaire problemen rezen eigenlijk pas 
na de tweede wereldoorlog, toen - zoals overig~ns 
ook in het buitenland - een groeiende drang naar 
democratisering van het hoger onderwijs viel waar 
te nemen. Onder het motto "gelijke kansen voor al
len" werd in de jaren 1950-1960 van diverse zijden 
gepleit voor een ruimere toelating tot de universi
teit, voor een oprichting van nieuwe universiteiten 
en voor méér overheidsfinanciering. 

Aan de in 1959 opgeri chte "Nat i ona 1 e Raad voor 
Wetenschapsbeleid" werd over deze en andere aange-
1 egenhedeh telkens advi es gevraagd door de regeri ng. 
Zo bezorgde de Raad in 1961 een uitgebreide nota, 
waarin o.m. te lezen stond: 

- "Een werkelijk universitaire sfeer, met haar 
vele mogelijkheden tot verrijking voor de student, 
kan slechts ten volle tot ontwikkeling komen in 
een volledige universiteit, waar alle takken van 
de menselijke kennis met elkaar worden gecon
fronteerd." 

- "Een spreiding van gespecialiseerde hogere scholen 
in ons land zou leiden tot een vermenigvuldiging 
van op zichzelf staande faculteiten of kandidaturen 
waarvan qe meeste slechts een zeer klein aantal 
studenten zouden tellen." 

- "De universiteiten van een zekere omvang kunnen, 
dank Z1J hun prestige en hun invloed, gemakke
lijker goede professoren aantrekken; zij kunnen, 
ingevolge het aantal professoren, sommige alge
mene cursussen gemakkelijker splitsen naargelpng 
van de vereisten der faculteiten; zij kunnen 
bovendien voor een omvangrijker uitrusting . zor
gen om aan de spits van de wetenschappel ijke voor
uitgang te blijven." 
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.. 'iHet ger; nger , aantal studenten ; n bepaal de streken 
van het 1 and ; s vooral te wi jten aan de maatschap
pelijke structuur van de bevolking, die een beslis
sende invloed uitoefent op de aantrekkingskracht 
van de universitaire studies. In dit opzicht 
heeft het geen zin uni vers ita i re i nste 11 i ngen 
op te richten in de provincies waar er thans geen 
zijn gevestigd, indien niet tegelijkertijd be-
1 angri jke soci aa l-economi sche maatregelen worden 
genomen. 11 

- 11 Er treedt tegenwoordi g een zeker regi ona 1 isme 
aan de dag, wanneer er sprake is van de problemen 
van het hoger onderwijs; dat schijnt veeleer 
te wijzen op een neiging tot sektarisme dan op 
een streven naar een harmonisch cultureel even
wicht tussen de verschillende streken. Het ligt 
echter voor de hand, dat de Europese economie 
en de Europese onderwijsstelsels tijdens dit decen
ni um steeds nauwer zull en geïntegreerd worden 
en dat de jeugd zelf over tien jaar niet meer 
zal begrijpen waarom sommigen er tegen op zien 
hen i neen 1 and met een bi j zonder dicht vervoer
net op 50 of 100 km van het ouderlijk huis te 
laten studeren. 1I 

- 11 Terecht kan men zi ch afvragen hoe er, . zonder 
de wetenschappelijke waarde van het onderwijzend 
en wetenschappelijk personeel te verminderen, 
veel meer personen kunnen gevonden worden die 
ten volle bekwaam zijn om eventuele nieuwe taken 
op zich te nemen. De maatregelen tot aanpassing 
van de bestaande universiteiten aan de toekomstige 
ontwikkeling vergen van de staat zowel als van 
qe particuliere instellingen reeds zware finan
ciële offers. Deze financiële last zou nog aan
zienlijker stijgen door de gevolgen welke een 
decentralisatie van het hoger onderwijs met zich 
zou brengen. 1I 

Kortom, de IINationale Raad voor WetenschapsbeleidIl 
kwam tot de conclusie, dat de oprichting van nieuwe 
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universiteiten in België niet opportuun was en 
dat het evenmin aanbeveling verdiende autonome facul
teiten en kandi daturen i n het 1 even te roepen. Het 
werd integendeel verkieslijker geacht "het bestaan
de instrumentarium te verstevigen". 

Regering en parlement 
gevraagd. Het antwoord 
puntje bij paaltje kwam, 
mee gehouden worden ... 

hadden de Raad om advies 
was duidelijk. Maar toen 
zou er nauwelijks rekening 
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RECTOR BOUCKAERT 

In hetzelfde jaar waarin de "Nationale Raad voor 
Wetenschapsbeleid" Z1Jn adviezen verstrekte i.v.m. 
de toekomst van het universitair onderwijs in ons 
land, werd aan de Gentse universiteit Prof. Dr. 
J. J. Bouckaert door de Academieraad verkozen tot rec~ 
tor voor de periode 1961-1965. Hij behaalde de ver
eiste tweederde meerderheid reeds bij de éérste 
stemming (hetgeen vrlJ uitzonderlijk is) en werd 
nadien zonder enig probleem door de Koning 
benoemd. Hoezeer zijn collega's hem waardeerden, 
moge o.m. blijken uit het feit dat een groep van 
dertig professoren (overwegend van vrijzinnige 
strekking) op 1 juni 1961 een gezamenlijke brief 
schreven, respectievelijk aan volksvertegenwoor
diger Anseele en senator Crommen, met een inhoud 
die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: 
11 De ondergetekenden, hoogl eraren en docenten aan 
de Rijksuniversiteit te Gent, nemen de vrijheid 
bi j U aan te dri ngen opdat U van Uw i nvl oed zoudt 
wi 11 en gebrui k maken om de Heer Professor Dr. J. J. 
Bouckaert, kandidaat voor het rectoraat 1961-1965 
aan onze Universiteit te doen benoemen voor deze 
funktie. 
Wij delen allen de innige overtuiging dat Professor 
J. J. Bouckaert alle eigenschappen bezit om een 
uiterst succesvol rector te zijn, gezien zijn al
gemeen erkende hoge morele, wetenschappelijke en 
administratieve hoedanigheden. 
Zijn filosofische overtuigingen zijn niet de onze, 
maar niemand van ons twijfelt aan zijn volstrekte 
objectiviteit in alle universitaire aange1egen
heden." 

Professor Bouckaert had in de loop der jaren in
derdaad een erkenning en een sympathie verworven, 
die velen hem mochten benijden. In 1932 (op der
tigjarige leeftijd) behoorde hij reeds tot het 
onderwijzend personeel van de faculteit genees
kunde. In een minimum van tijd wist hij daar zijn 
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wetenschappelijk gezag te laten gelden, maar tege
lijk gaf hij blijk van organisatorische en admi
nistratieve talenten. In 1935 was hij al secre
taris van Z1Jn faculteit; het jaar daarop werd 
hij verkozen tot decaan. Die functie zou hem op
nieuw worden toegewezen in 1949 en telkens weer 
(twaalf jaar lang!) zou hem worden gevraagd aan 
te blijven. Inmiddels - sedert 1948 - maakte hij 
deel uit van de Beheerscommissie van het Univer
siteitsvermogen en vanaf 1953 zou hij ook onaf
gebroken zitting hebben i n de Raad van Beheer van 
de R.U.G. 

Buiten de universiteit getuigde hij evenzeer van 
werkkracht en doorzettingsvermogen. In tal van 
wetenschappelijke verenigingen, raden en commis
sies trad hij op de voorgrond, speelde een domi
nerende rol, nam allerlei initiatieven en was - waar 
nodig - steeds de bemiddelaär. 

De aldus opgedane ervaringen, de veelzijdige ac
tiviteiten en de alom verspreide faam maakten van 
hem de gedroomde rector van een universiteit in 
volle ontplooiing. De economische crlS1S van de 
jaren dertig, de daaropvolgende oorlogsomstandig
heden en de lange nasleep ervan waren er immers 
oorzaak van, dat pas rond 1960 geleidelijk kon 
verwezenlijkt worden wat in 1930 - bij de verneder
landsing van de Gentse alma mater - door rector 
A. Vermeylen was aangekondigd "Het machtigste 
georganiseerde werktuig ter verheffing van ons 
volk, de Vlaamsche Hoogeschool , zij is er nu, en 
zij leeft, en kan niet meer neergehaald worden, 
- een Hoogeschool, die zich niet richt tegen wel
ken beschavingskring ook maar, zoals alle hooge
scho 1 en ter wereld, i n de eerste plaats beschavi ng 
bevorderen wil van het ei gen volk. 11 

Die boodschap heeft rector Bouckaert in 1961 bij 
zijn ambtsaanvaarding overgenomen. Van meet af aan 
streefde hij ernaar méér bekendheid te geven aan 
zijn instelling, zowel in binnen- als buitenland. 
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De Gentse universiteit mocht niet ter plaatse blij
ven trappelen, ze moest méér prestige krijgen, 
ze moest groeien, ze moest uitstralen. Rector 
Bouckaert rekende daarvoor op de medewerking van 
de hele universitaire gemeenschap, voornamelijk 
ook van de studenten met wie hij nauwe contacten 
wilde leggen. Vrij spoedig zou blijken, dat hij 
erin slaagde eensgezindheid en samenwerking tot 
stand te brengen. Geen gelegenhei d 1 i et hi j voorbi j
gaan om zich daarover te verheugen en er tevens 
op aan te dringen de banden nog sterker toe te 
halen. Eendracht en waakzaamheid waren immers ge
boden, want in de verte dreigden onweerswolken ... 
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DE REGERING-LEFEVRE 

Een paar weken vOOr de verkiezing van J.J. Bouckaert 
tot rector van de R.U.G. had België een nieuwe 
regering gekregen. Ze was samengesteld uit chris
tendemocraten en socialisten en werd geleid door 
de Gentenaar Th. Lefèvre. Deze 1 aatste volgde 
G. Eyskens op, di e als eerste mi ni ster sedert novem
ber 1958 moeilijke tijden had doorgemaakt hij 
was immers geconfronteerd geworden met de Kongo
crlS1S, met de problematiek van de talentelling, 
met sociale spanningen, maar vooral met massale 
reacties tegen de zgn. "eenheidswet" (een reeks 
van maatregelen, waarbi j de 1 i bera 1 e regeri ngs
partner een verzwaring van de fiscale druk gekop
peld wilde zien aan een forse bezuiniging op de 
overheidsuitgaven). Dit alles had geleid tot woelige 
discussies, tot felle betogingen en wekenlange 
stakingen, met uiteindelijk het ontslag van de 
regering en vervroegde verkiezingen in maart 1961. 

C.V.P.-voorzitter Th. Lefèvre kreeg in april 1961 
de opdracht een ni euwe regeri ng te vormen. Dezelfde 
maand nog wist hij christendemocraten en socialis
ten in een kabinet bijeen te brengen. Vice-premier 
en minister van buitenlandse zaken werd P.H. Spaak. 
Er zou - blijkens de regeringsverklaring van 2 mei 
1961 een vooruitstrevende sociaal-economische 
pol iti ek gevoerd worden. Zul ks hi el d o.m. in: 
een verhoging van de pensioenen en van de werk
loosheidsvergoedingen, een hervorming van de ziek
te- en i nva 1 i diteitsverzekeri ng, een democrati seri n~ 
van het hoger onderwijs. Met het oog op dit laatste 
punt werden concrete voorstellen verwacht van de 
minister van nationale opvoeding, de franstalige 
socialist V. Larock, die (om de Vlaams-Waalse samen
werking te bevorderen) een adjunct-minister toege
wezen kreeg : de C.V.P.-er R. Van Elslande. De
mocratisering van het hoger onderwijs (= "gelijke 
kansen voor allen") was - zoal s we reeds in een 
vorig hoofdstuk aanstipten geen nieuwe slogan. 
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Na de' tweede wereldoor log waren ; n toenemende mate 
stemmen opgegaan (voornamelijk van Vlaamse zijde) 
om de jeugd meer mogelijkheden te bieden tot het 
volgen van hqger onderwijs. Een belangrijke tege
moetkoming in die zin mag de oprichting van het 
Nati onaal Studi efonds genoemd worden, dat vanaf 
1954 beurzen verl eende aan 11 begaafde en mi nver
mogende studenten". I n dezelfde opt i ek moeten de 
wettelijke maatregelen van 1960 gezien worden, 
waarbij niet alleen bouwkredieten maar ook sociale 
toelagen aan de universiteiten toegekend werden. 
Evenmin mogen hier de acties onvermeld blijven, 
die ' vanuit de Scheldestad ondernomen werden om 
een "Universiteit Antwerpen" in het leven te roepen. 

De regering-Lefêvre kon zich echter niet onmid
dellijk buigen over de ' universitaire problematiek. 
Er waren spanningen in de voormalige koloniale 
gebieden, die moeizame en langdurige onderhandelingen 
vergden. Er waren de betwistingen in eigen land 
rond het afbakenen van de taalgrens en het vast
leggen van het taalstatuut in de Brusselse agglo
merati e. Er waren de ei sen tot grondwetsherzi eni ng. 
Er waren de discussies betreffende de hervorming 
van de directe inkomstenbelasting. Er waren de 
botsingen met het ' geneesherenkorps naar aanleiding 
van de ni euwe wet op de zi ekte- en i nva 1 i diteits
verzekering. 

Pas wanneer al deze problemen een (definitieve of 
voorlopige) oplossing hadden gekregen, vond de re
gering tijd om de ,universitaire desiderata te beluis
t 'eren en een eerste pl an te ontwerpen voor "univer
sitaire expansie". De concrete opdracht werd toever
trouwd aan de Brusselse hoogleraar en senator H. Jan
ne, die in juli 1963 zijn partijgenoot V. Larock had 
opgevolgd als minister van nationale opvoeding. 
Zijn voorbereidende besprekingen droegen blijk
baar een nogal vertrouwelijk karakter, want er 
werd geen ruchtbaarhei d aan gegeven, zodat men 
maandenlang in het duister tastte. In de pers en 
in de academische wereld gaf zulks uiteraard aan-
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leiding tot de meest uiteenlopende gissingen. Toen 
de regering merkte dat de sfeer daardoor steeds 
maar vertroebelde, liet ze in juni 1964 eindelijk 
in haar kaarten zien : de vrije universiteiten 
zouden mogen "uitzwermen", te Antwerpen en te Bergen 
zouden rijksuniversitaire centra worden opgericht, 
de katholieke instellingen St.-Ignatius te Ant
werpen en Notre-Dame de la Paix te Namen zouden 
meer armslag krijgen. Bovendien - zo kon men tussen 
de regels door lezen - zou het hierbij niet blijven. 
Na een eerste "experimentele" fase zou een tweede 
fase van expansie overwogen worden. Er waren im
mers nóg gegadigden 
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DE R.U.G. CONTRA DE UNIVERSITAIRE EXPANSIE 

Nu er geen twijfel meer bestond over de regerings
plannen, werd te Gent het sein definitief op rood 
gezet. Rector Bouckaert, reeds geruime tijd op zijn 
hoede, had overigens al op 25 februari 1964 een 
persconferentie georganiseerd om aan te tonen dat 
expansie van het universitair onderwijs niet nood
zakelijk diende te gebeuren via een uitzwerming 
van kandidaturen of een stichting van nieuwe instel
lingen . Volgens hem konden de vier bestaande univer
siteiten nog jarenl ang het toenemend studentenaantal 
opvangen, wanneer daartoe van overheidswege de nodige 
middelen ter beschikking werden gesteld . Mocht zulks 
op den duur niet meer kunnen, dan zou men best 
in sommige provincies een propedeutisch jaar inrich
ten en één Vlaamse rijksuniversiteit in stand houden 
met zetels in Gent en Antwerpen. Zoniet zouden we 
regelrecht een schooloorlog op universitair vlak 
ontketenen, waarbij "diverse instellingen met auto
cars de studenten thui s zouden gaan afhalen". In 
gelijkaardige - niet mis te verstane - bewoordingen 
had rector Bouckaert ook al op 22 mei 1964 aan 
eerste mini ster Lefèvre 1 aten weten hoe groot zijn 
bezorgdheid was en hoe sterk hij vreesde voor de 
toekomst van de R. U. G . 11 Wil Gent voortleven, 
dan moet deze Universiteit over het nodig aantal 
studenten beschikken om later de recrutering van 
haar personeel inz ake onderwi j s en wetenschappel ijk 
onderzoek moge 1 ijk te mak en. Het is bovend i en van
ze 1 fsprekend dat het 1 and all een maar beperkte 
kredi eten aan het bekosti gen van het Hoger Onderwijs 
zal kunnen besteden. Worden deze kredieten verspreid 
over de bestaande en de toekomstig op te richten 
Universitaire Centra, dan zal onze Universiteit 
noodzakelijk over totaal onvoldoende kredieten 
voor haar bestaan en haar ontplooiing beschikken. 
Om deze twee redenen zal zij door een trage verstik
king tot een zekere dood door verwurging worden 
gedoemd." Rector Bouckaert had tegelijk de eerste 
minister gewaarschuwd dat hij niet kon borg staan 
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voor de reacties die vanuit de R.U.G. mochten ver
wacht worden, indien het bestaan van de universiteit 
in het gedrang zou komen. Deze en andere verklaringen 
had de rector i nmi dde 1 s ook tegenover journa 1 i sten 
afgelegd, zodat krantekoppen als "Rector Bouckaert : 
1 even of dood" de voorpagi na IS haalden. Het kostte 
de rector alvast een eerste uitbrander vanwege 
de premi er 11 Ik aanvaard i n geen geval dat men 
de eerste mi ni ster ervan beschul di gt de doodgraver 
te zijn van de universiteit van zijn stad, van 
de universiteit waar hij zijn academische vorming 
heeft genoten. Herhaaldelijk ben ik, in de schoot 
van de Regering of door directe interventies bij 
mijn collega's ten gunste van de Rijksuniversiteit 
tussen gekomen in de loop der laatste jaren. En 
i k kan U verzekeren dat ook i n de loop der recente 
discussies de belangen van de Gentse universiteit, 
zoals trouwens deze van de vier bestaande univer
siteiten, klaar en duidelijK voor ogen stonden." 

Rector Bouckaert liet zich evenwel niet in sl~ap 
wiegen. Hij bleef Z1Jn argumenten herhalen, bij 
elke gelegenheid, in brieven en interviews, tijdens 
voordrachten en toespraken, in de raad van beheer 
en de academieraad van Z1Jn instelling. Ook de 
minister van nationale opvoeding en de adjunct-minis
ter van nationale opvoeding werden niet met rust 
gelaten. Op 19 juni 1964 schreef hij aan minister 
Janne, dat hij zich met alle kracht verzette "tegen 
om It even welke vorm van uitzwerming". Niemand 
had hem tot nog toe kunnen overtui gen van het nut 
van die zgn. uitzwerming. 11 Daarom", zo voegde hij 
eraan toe, "kan ik mij ook bij geen 'experimentele ' 
uitzwermi ng neerleggen (di e trouwens bestemd is 
om definitief te worden), zolang mij niet op paeda
gogische, wetenschappelijke of sociale grondslagen 
bewezen wordt dat zij aan een reë 1 e behoefte beant
woordt en dat de thans in het vooruitzicht gestelde 
verhogi ng van het aantal hoogstudenten ni et in 
de bestaande universiteiten kan worden opgevangen. 
Een voorstel tot uitzwerming moet, m.i. op feite
lijke toestanden en cijfers berusten, wat thans 
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niet het geval is. 1I 

Met zijn acties stond rector Bouckaert niet alleen. 
Weldra kon hij rekenen op de volle medewerking 
van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel 
van de R.U.G., alsmede op de onvoorwaardelijke 
steun van zijn collega M. Dubuisson, rector van 
de Rijksuniversiteit te Luik. Spoedvergaderingen 
werden gehouden, moties werden verspreid, telegram
men werden gestuurd. Als duidelijke uiting van 
protest tegen de regeringsplannen besloten rector 
Bouckaert en rector Dubuisson het academiejaar 
1964-1965 in hun respectieve universiteiten IIzonder 
de mi nste 1 ui ster ll te 1 aten inzetten; dus : geen 
openingsplechtigheden, geen genodigden, geen rec
torale redevoeringen. Die gezamenlijke beslissing 
verwekte heel wat react i és , zowel i n de pers (" Rec
toren in het strijdperk" was een vaak terugkerende 
titel) als in regeringskringen. Zo zond o.m. minister 
van justitie P. Vermeylen op 18 september 1964 
een brief aan rector Bouckaert om hem erop te wijzen, 
dat de academische overheden zich in geen enkel 
opzicht hadden te mengen "in de prerogatieven van 
de regeringsoverheden en de wetgevende macht". 
Voorts onderst reepte de mi nis ter, dat "eerbi ed 
voor de instellingen aan de grondslag moet . liggen 
van alle staatsburger1 i jke opvoedi ng" en dat thans 
aan de jeugd een voorbeeld wordt gegeven "waarvan 
U de gevolgen zult betreuren". 

Moraliserende taal hielp blijkbaar niet, want tijdens 
de daaropvolgende weken werden steeds scherpere 
standpunten ingenomen. Het heftigste incident deed 
zich voor op 9 oktober 1964, toen minister Janne 
en adjunct-minister Van Elslande de rectoren van 
de vier universiteiten bij zich hadden geroepen 
om de begroting voor 1965 te onderzoeken. Oe menings
verschillen bleken zo groot te zijn, dat rectbr 
Dubuisson weigerde nog verder te onderhandelen 
en bruusk de vergadering verliet. Rector Bouckaert 
deelde onmiddellijk de ministers mee, dat hij de 
zienswijze van zijn Luikse collega volledig bijtrad 
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en dat ze samen solidair zouden blijven optreden. 

Het been werd inderdaad stijf gehouden. Over de 
universitaire begroting was geen gesprek meer moge
lijk. Het probleem werd bovendien nog complexer, 
toen binnen de regering zelf discussies begonnen 
te ri jzen tussen soci al i sten en chri stendemocraten . 
Pas in januari 1965 slaagde men erin de politieke 
gemoederen te bedaren en de universitaire expan
sie-plannen de vorm te geven van een wetsontwerp. 
Bij de bekendmaking daarvan barstten terstond in 
Gent en Luik weer hevige protesten los. Rector 
Bouckaert alarmeerde personee 1 en studenten (die 
tot stak i ng overgi ngen), 1; et journa 1 i sten aanrukken 
en greep zelf opnieuw naar de pen. Aan minister 
Janne vroeg hij op 26 januari 1965 de officiële 
tekst van het wetsontwerp om het aan de academi e
raad te kunnen voorleggen; voJgens de wet van 28 april 
1953 behoorde het immers tot de bevoegdheden van 
de academieraad te beraadslagen "over alle vraag
stukken die betrekking hebben op de Universiteit 
en het hoger onderwijs". Twee dagen later, op 28 janu
ari 1965, gi ng ook een bri ef naar eerste mi ni ster 
Lefèvre, met het uitdrukkelijk verzoek niet overijld 
te werk te gaan, maar integendeel een poging te 
doen om de vier rectoren nog eens rond de tafel 
te brengen "zodat zij binnen afzienbare tijd tot 
conclusies zouden kunnen komen die op een rationele 
basis zouden berusten." 

Een week nadien mocht rector Bouckaert andermaal 
ondervi nden, dat de Wetstraat ni et berei d was naar 
hem te 1 ui steren. De mi ni sterraad keurde het wets
ontwerp op de universitaire expansie goed en zond 
het voor advi es naar de Raad van State. Zodra het 
daar onderzocht was, kon het aan kamer en senaat 
voorgelegd worden. Er mocht nu immers niet langer 
gedraald worden, want in mei 1965 moesten parlements
verkiezingen plaatshebben. 

Het ongeduld van de regering bleek inderdaad groot 
te zijn, vermits minister Janne het advies van 
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de Raad van State ni et afwachtte om de 1 eden van 
de senaatscommissie voor nationale opvoeding in
lichtingen te verstrekken over de tekst van het 
wetsontwerp. Redenen genoeg voor rector Bouckaert 
om de academi eraad van de R. U.G. op 17 februari 1965 
in 11 buitengewone vergaderi ng" bi jeen te roepen 
en te 1 aten beraads 1 agen over het bewuste ontwerp. 
Na uitvoerige gedachtenwisseling werd door de aca
demi eraad een gedegen document goedgekeurd, dat 
o.m. volgende besluiten inhield : "het wetsontwerp 
streeft een bedenkelijke kwantitatieve expansie 
na"; 11 aan een kwal itat i eve reorgani sat i e wordt geen 
aandacht besteed"; "verhoging van kwaliteit wordt 
opgeofferd aan vermeerdering van aantaP; "het wets
ontwerp stuurt aan op een door devaluatie ontaarde 
democratisering van het un~versitair onderwijs". 

Het standpunt van de academieraad werd niet alleen 
ter kenni s gebracht van de regeri ng, maar kreeg oOk 
een ruime verspreiding, zowel binnen als buiten 
de universiteit. Rector Bouckaert zorgde er bovendien 
voor, dat de pers een aparte nota ontvi ng, waari n 
o.m. te lezen stond : "De Gentse Rijksuniversiteit 
kan niet genoeg beklemtonen dat, onder de gegeven 
omstandi gheden, het opri chten van een ni euwe sectie 
te Kortrijk en van twee nieuwe faculteiten te Ant
werpen, de langzame verstikkingsdood van d~ A1ma 
Mater beduidt. Gegrepen in een tang, die haar zowel 
langs Noord als Zuid bedreigt, zal de Gentse Rijks
universiteit zich, als logische gevolgtrekking van 
de regeri ngsvoorste 11 en di e onbetwi st baar tot 
verdere uitzwermingen zullen leiden - in een periode 
van enkele tientallen jaren verhinderd zien, haar 
taak te vervullen in een geest van gezonde wedijver 
om de andere bevoordeelde instellingen in prestatie 
te evenaren of te overtreffen. 1I 

Om de nieuwsmedia te blijven inschakelen nodigde 
de onvermoeibare rector de journalisten andermaal 
uit voor een persconferentie op 23 februari 1965. 
Met hart en ziel herhaalde hij zijn opvattingen, 
vi el scherp de regeri ng aan en wees op 11 al de gevaren 
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en de noodlottige gevolgen" van het ontwerp. 's An
derendaags achtte een verontwaardigde minister 
Janne het nodi g de rector tot de orde te roepen, 
want door di ens optreden drei gde de Gentse uni ver
siteit "in passionele reacties" te worden meegesleept. 
"Het vo 11 edi 9 negatief aspect van Uw houd i ng en 
Uw wei geri ng om met de positi eve aspecten van het 
wetsontwerp rekening te houden, zullen in de toe
komst streng worden beoordeel dil waarschuwde de 
minister. En hij voegde eraan toe: "Door te ver
klaren dat spectaculaire maatregelen zouden kunnen 
genomen worden neemt U eeh zware verantwoordeli j k
hei d op zich. U i s rector benoemd door de Kon i ng 
op voorstel van Uw academi sch korps en in die hoe
danigheid hebt U al s eerste onbetwistbare opdracht 
het regelmatig verloop van het onderwijs te ver
zekeren." 

Er volgden onmiddellijk telegrammen heen-en-weer; 
er kwam tegelijk ook een kordaat antwoord van rec
tor Bouckaert : "Ik moet U eerl i jk bekennen, Mi jn
heer de Minister, dat een dergelijke bedreiging 
ml J he 1 emaa 1 onversch i 11 i g 1 aat. Hoe zonder 1 i ng 
het ook moge klinken, ik handel uit diepe overtuiging 
en niet om persoonlijke redenen. Ik weet dat het 
U mogelijk is aan Zijne Majesteit de Koning voor 
te stellen dat Hij mij uit mijn ambt zou ontslaan 
omdat ik geen knecht ben en omdat ik mijn opinie 
verdedig zoals men het normaal in iedere democratie 
zou moeten kunnen. U kan dat gerust doen, zo U 
het wenst. Maar op mijn beurt wil i k U waarschuwen : 
mijn opvolger die eventueel door de Academieraad 
zou worden voorgedragen, zou even kordaat optreden 
als ik, want de ganse Universiteit van Gent is 
solidair tegen Uw ontwerp over de expansie." 

De woorden van rector Bouckaert werden kracht bi j
gezet door de vrijwel gelijktijdige beslissing 
van het IIActiecomité van het onderwijzend personeel 
van de Rijksuniversiteit te Gent" en van de "Contact
commissie Gent-Luik" om van 1 maart 1965 af alle 
activiteiten op te schorten in rijksorganismen 
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of parastatale instellingen, in commissies, raden, 
jury's, enz. 

lnmiddels zorgde eerste minister Lefèvre, op zijn 
man; er, voor nog méér ol i e i n het vuur : ti jdens 
een politieke meeting te Eeklo bracht hij in zijn 
toespraak ook de universitaire expansie te berde 
en zei i n dit verband o.m. : II Indi en de kandi daturen 
voor wijsbegeerte en letteren aan de Universiteit 
te Gent een meer objectief en neutraal karakter 
hadden bewaard, zouden wij misschien niet zo vlug 
gedacht hebben aan de opri cht i ng van ni euwe (vri je) 
faculteiten te Kortrijk." 

Nu was het kookpunt berei kt. Op 2 maart 1965 stuur
de rector Bouckaert telegrammen aan ministers en 
parlementsleden om met klem te protesteren tegen 
de uitspraak van de eerste mini ster en om bewijzen 
te vragen betreffende de zgn. "schending van de 
neutral iteit" . Dezelfde dag verspreidde de raad 
van beheer van de R.U.G. een motie, waarin plech
tig bevestigd werd "dat de Faculteit der Letteren 
en Wijsbegeerte op geen manier aan de universitaire 
objecti vi tei t tekort i s gekomen" en waari n de open
bare opinie bezworen werd "nu eindelijk duidelijk 
in te zien dat dit wetsontwerp in een geest van 
schoolstrijd en ideologische verzuiling is opge
vat". Samen met deze motie vertrok ook een ver
klaring van de dekens van de vijf faculteiten, 
waarin zij hun ontslag bekendmaakten. 

Veel invloed scheen dit alles niet te hebben op 
de senaatscommissie voor nationale opvoeding, want 
op 4 maart 1965 werd daar het wetsontwerp op de 
uni versitai re expansi e goedgekeurd en naar de voor
zitter van de senaat overgezonden met het oog op 
besprek i ng i nopenbare vergaderi ng. Prec i es twee 
weken 1 ater, op 18 maart 1965, kon de senaat tot 
stemming overgaan. Resultaat 98 senatoren pro, 
24 contra, 13 onthoudingen. De Gentse senatoren 
Merchiers (liberaal) en Crommen (socialist) had
den weliswaar nog amendementen ingediend, maar 
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zonder succes ... 

Aan de R.U.G. werden nu wanhopige pogingen onder
nomen om de kamer van volksvertegenwoordigers tot 
andere gedachten te brengen. Het 11 Faku lteitenkon
vent 11 (overkoepelend orgaan van all e studenten
verenigingen op facultaire basis) zond een "open 
bri ef" aan de eerste mi ni ster en gaf daaraan een 
ruime verspreiding; het "Actiecomité van het Onder
wijzend Personeel van de Rijksuniversiteit te Gent" 
zorgde voor een krachtige motie; de raad van beheer 
van de R.U.G. stuurde een "open brief" aan de leden 
van het parlement; een aantal studenten ging in 
hongerstaking; een uitnodiging vertrok naar alle 
personeelsleden om, samen met alle studenten, op 
donderdagvoormiddag 1 april 1965 in de aula een 
"voorlichtingsvergadering" bij te wonen. Dit laatste 
was helemaal niet bedoeld als aprilgrap, maar als 
een ultieme demonstratie van massaal protest. Het 
werd inderdaad ook een manifestatie-op-grote-schaal, 
met bijzonder scherpe toespraken van Prof. E. Spanoghe 
(voorzitter van het "Actiecomité"), van vertegen
woordi gers van de Lui kse universiteit, van repeti tor 
J. De Geyter (namens het wetenschappelijk personeel), 
van W. Caste lyns (namens de studenten), maar vooral 
van een luid toegejuichte rector Bouckaert, die 
nog eens een overzicht gaf van de geleverde inspan
ningen, doch helaas tot de conclusie kwam dat "al 
onze waarschuwi ngen vruchteloos ZlJn geb 1 even" . 
Daarom - zo maakte hij bekend - had hij gemeend, 
11 als 1 aatste gebaar van protest en als consequent 
gevolg van de houding die ik sinds maanden heb 
aangenomen, mijn ontslag als Rector der Rijksuni
versiteit te moeten aanbi eden". Deze woorden maakten 
rector Bouckaert de held van de dag. Minutenlang 
werd gescandeerd: "Bouckaert ja - Theo neen". 

Het mocht evenwel allemaal niet baten. De regering 
weigerde het ontslag van rector Bouckaert te aan
vaarden en de kamer van volksvertegenwoordigers 
hi el d marathonvergaderi ngen om i n een gespannen 
atmosfeer het wetsontwerp te bespreken. Liberale 
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voorstellen om het debat te verdagen werden door 
de meerderhei d verworpen. Voora 1 de kamerl eden 
Grootjans en De Clercq vochten het wetsontwerp 
hevig aan en probeerden te bewijzen dat het uit
sluitend gericht was tegen de rijksuniversiteiten. 
Na urenlange discussies (waarbij de Limburgse ver
tegenwoordigers 66k een deel van de "koek" eisten) 
werd uiteindelijk in de late avond van 8 april 1965 
het ontwerp goedgekeurd met 119 stemmen tegen 34 bi j 
15 onthoudingen. De volgende dag ondertekende de 
koni ng de wet en wapperden de vl aggen aan het Kor
trijkse stadhuis. 

Een week later werd het parlement ontbonden, want 
de kiezers zouden - zoal s reeds eerder was vastge
legd - op 23 mei 1965 naar de stembus geroepen worden. 
Die verkiezingen leidden tot een zware nederlaag voor 
de twee regeringspartijen" (in de kamer van volksver
tegenwoordigers verloren de socialisten 20 zetels, 
de christendemocraten 19 zetels), ten voordele van de 
P.V.V. en de V.U. die als overwinnaars uit de strijd 
kwamen. 

Inmiddels mocht ook rector Bouckaert zich als "over -
winnaar" beschouwen (zij het dan binnen zijn eigen 
universiteit), want op 6 me; 1965 had de academieraad 
van de R.U.G. met een grote meerderheid en onder 
1 ui d appl aus hem opni euw voor een ambtsperi ode 
van vier jaar als rector verkozen. Dezelfde uitzon
derlijke eer viel ook Prof. R.L. Plancke te beurt, die 
als ondervoorzitter van de raad van beheer de rector 
steeds met raad en daad had bijgestaan en nu eveneens 
zi jn mandaat verl engd zag. Het duo Bouckaert-Pl ancke 
kon dus met vernieuwde moed weer aan de slag gaan. 
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NABESCHOUWING 

Rector Bouckaert, met wie we een aantal jaren mochten 
samenwerken (een onvergetelijke ervaring!) en met 
wie we ook na zijn emeritaat contact bleven houden, 
schreef ons in 1975 (dus tien jaar na de eerste 
expansie-maatregelen) een uitvoerige brief, waar
bij hij terugblikte op zijn rectorale ambtsperiode 
en in het bijzonder de strijd-van-toen in herin
ner; ng bracht. We menen er goed aan te doen hi er 
het fragment uit de bri ef te ci teren, waar; n Rector 
Bouckaert zi jn voornaamste argumenten uit de jaren 
1964 en 1965 nog eens op een rijtje zette: 
"a) In 1965 waren de bestaande universiteiten niet 

overbevolkt. Zij konden op dat ogenblik nog 
veel meer studenten aanvaarden. Een echte nood
zaak tot het oprichten van nieuwe universitaire 
centra bestond, vo1gêns mij, niet. Een uit
zonderi ng kon we 11 i cht worden gemaakt voor 
Antwerpen die een zeer belangrijke agglomeratie 
bezit en waar, m.i., geleidelijk één enkele 
universiteit onder de leiding van onze Alma 
Mater kon tot stand komen. 

b) Het oprichten van een aantal centra buiten 
de bestaande universiteiten zou financieel duur 
uitvallen kleine universiteiten kosten in 
verhouding duurder dan grotere. Indien de be
schi kbare kredi eten voor hoger onderwi js en 
wetenschappelijk onderzoek die toch niet onuit
putbaar zouden zij n , over een groot aantal 
centra zouden worden vers prei d, dan zouden 
deze over geen voldoende middelen beschikken 
om het onderwijs en het daarbij horend weten
schappelijk onderzoek op degelijke wijze te 
organiseren. Daarom was het, volgens mij, beter 
de voorhanden zijnde kredieten voor de bestaan
de universiteiten te reserveren. 

c) Ik vreesde dat, voor de talrijke op te richten 
leerstoelen, in de nieuwe universiteiten, geen 
voldoende aantal waardevolle candidaten zouden 
gevonden worden. 
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d) Een "schooloorlog" tussen de verschillende univer
siteiten en universitaire centra was, m.i., 
niet denkbeeldig daar ieder van hen zoveel mogelijk 
studenten zou trachten aan te lokken. 

e) Ik dacht ook dat het van belang waSt voor de 
algemene vorming van de studenteh, dat zij op 
de uni vers itei t de ge 1 egenhei d zouden hebben 
om in contact te komen met andere disciplines 
dan deze waarin zij zich specialiseerden. Dit 
zou uitgesloten zijn in bepaalde universitaire 
centra waar slechts enkele studierichting~n 
zouden bestaan. 1I 

Al deze argumenten lijken ons nu, tien jaar na 
de brief van 1975, nog niets van hun betekenis 
te hebben verloren. Rector Bouckaert had inderdaad 
- zoals we reeds eerder schreven - een profetische 
blik. Hij zal dan ook, in de rij van Gentse rectoren, 
een grote plaats bijven · innemen. Wellicht kunnen 
we hem niet beter typeren - en tegelijk eren
dan (tot slot van deze "nabeschouwing") nog even 
een gedeelte uit de brief van 1975 aan te halen : 
"Nooit heb ik naar populariteit gestreefd, maar 
waarschijnlijk droeg mijn handelwijze de goed
keuri ng mede van de grote meerderhei d van de ver
schillende geledingen van de universitaire gemeen
schap. In dit verband heb ik wel zeker goede her
; nneri ngen behouden, zoals deze van een massaver
gadering in het peristylium (en tot in de Vo1ders
straat) die als protest tegen de geplande expans ie 
werd gehouden en waar ik geestdriftig door col 
lega's, leden van het wetenschappelijk, administra
t; ef en techni sch personeé 1 en door de studenten 
werd toegejuicht. In de pers werd beweerd dat 
er 2.500 tot 3.000 personen aanwezig waren die 
Samen het motto IIBouck aert ja - Theo neen" scandeer
den. De popularitelt ;s zeer wispelturig en men moet 
er niet 'veel belang aan hechten. Het voornaamste, 
en wat het meest voldoening schenkt, bestaat erin 
zijn plicht, zoals men die opvat, te vervullen en 
zich in te zetten om zijn opvattingen in dit verband 
door te voeren." 
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Doe U MEN TEN 





BRIEF 
d.d. 22 mei 1964 

van Rector Bouckaert 
aan 

Eerste Minister T. Lefèvre 

Mijnheer de Eerste Minister, 
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Met al de U verschuldigde eerbied weze het mij toege
laten U mede te delen hoezeer ik sedert een paar 
weken, als Rector van de Rijksuniversiteit te Gent en 
als verantwoordelijke leider van deze Instelling voor 
Hoger Onderwijs, verontrust ben door de berichten die 
in de pers zijn verschenen aangaande de inzichten van 
de Regering inzake expansie Hoger Onderwijs. Ik zou 
het vanzelfsprekend als vermetel beschouwen mij defi
ni tief uitte spreken over geruchten waarvan ik niet 
weet of zij, ja dan neen, op vaste grond berusten, 
doch ik beschouw het als eerlijk van mijnentwege, U op 
de hoogte te brengen van mijn reacties en deze van 
mijn collega's, vooraleer U de verklaring aflegt die U 
binnen enkele dagen openbaar kenbaar zult maken. 

Naar uit de pers kan worden besloten, zouden te 
Brugge (door Leuven) en te Antwerpen (onafhankelijk 
van Gent), op een min of meer universitair peil, 
centra voor hoger onderwijs worden opgericht. 
Laten wij de toestand zakelijk en nuchter bekijken. 
Volgens recente statistieken zijn circa 25% van de 
studenten van de Rijksuniversiteit van Gent afkomstig 
van West-Vlaanderen, terwij 1 ongeveer 18 à 20%, uit 
het Antwerpse komen. Dit betekent dat, indien de be
richten in de pers verschenen met de werkelijkheid 
overeenstemmen, ten gevolge van de maatregelen getrof
fen ten gunste van één der Vrije Universiteiten en ten 
nadele van één der Rijksuniversiteiten, de bevolking 
van onze steeds meer bloeiende Rijksuniversiteit, van 
circa 5600 op ongeveer 3100 zou vallen. Dit betekent 
praktisch ook dat omdat één Vrije Universiteit in de 
provincie West-Vlaanderen ietwat meer studenten telt 
dan de Rijksuniversiteit Gent, zij er het monopolium 
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zal krijgen van het hoger onderwijs. Met een derge
lijke redenering kan besloten worden dat alleen de 
Universiteit die de meeste studenten telt, recht heeft 
op bestaan. 

Hoewel ik het niet wenselijk acht een grote massa 
studenten aan mijn Universiteit ingeschreven te zien, 
daar ik zulks nadelig beschouw voor de kwaliteit van 
de opleiding, die toch het voornaamste doel van het 
hoger onderwijs moet zijn, toch vind ik dat een Uni
versi tei t, zo zij bestaat, leefbaar moet zijn : wil 
Gent voortleven, dan moet deze Uni versi tei t over het 
nodig aantal studenten beschikken om later de re
crutering van haar personeel inzake onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Het is 
bovendien vanzelfsprekend dat het land alleen maar 
beperkte kredieten aan het bekostigen van het Hoger 
Onderwijs zal kunnen besteden. Worden deze kredieten 
verspreid over de bestaande en de toekomstig op te 
richten Universitaire Centra, dan zal onze Univer
siteit noodzakelijk over totaal onvoldoende kredieten 
voor haar bestaan en haar ontplooiing beschikken. 
Om deze twee redenen zal zij door een trage verstik
king tot een zekere dood door verwurging worden 
gedoemd. 

In dit verband wil ik Uw geëerde aandacht vestigen op 
de reeds benarde toestand waarin de Regering de 
Rijksuniversiteiten ten overstaan van de Vrije Univer
siteiten voor het ogenblik heeft gesteld. 
In de Rijksuniversiteiten werd, tengevolge van een 
beslissing der Regering, sedert enkele maanden . het 
ui tvoeren van een hoogstdringend bouwprogramma stop
gezet, terwijl de Vrije Universiteiten hun bouwpoli
tiek zonder enige hindernis kunnen doorvoeren. Ik ben 
de eerste om de mogelijkheden tot verdere ontwik
keling voor de Vrije Universiteiten toe te juichen, 
doch ik zou niet kunnen begrijpen hoe de Regering, 
koelbloedig, een van haar Rijksuniversiteiten, name
lijk deze van Gent, ter dood zou veroordelen ten 
gunste van één der Vrije Universi tei ten (met kan
didaturen te Brugge en elders, en al wat daarna onver-
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mijdelijk zal volgen), en van een Instelling die 
(te Antwerpen) buiten iedere bestaande inrichting , 
voor Hoger Onderwijs zou tot stand komen. De Rijksuni
versiteit te Gent heeft in het verleden, naar ik in 
volle objektiviteit meen te mogen verklaren, een 
voorname rol vervuld inzake Hoger Onderwijs en Weten
schappelijk Onderzoek en het weze mij toegelaten, 
Mijnheer de Eerste Minister, er aan te twijfelen, of 
de nieuw in te richten kandidaturen te Brugge en te 
Antwerpen een evenwaardige culturele invloed op het 
Land zouden kunnen uitoefenen, ondanks de sterke ver
meerdering in de uitgaven die hun oprichting zou 
medeslepen. 

Ik ben bij voorbaat overtuigd, Mijnheer de Eerste 
Minister, dat niet de minste rekening zal worden 
gehouden met de stem van een Rector in het definitief 
voorbereiden van een plan dat waarschijnlijk reeds 
helemaal vastligt. Waarschijnlijk is het doodsvonnis 
door trage en systematische verstikking van mijn Uni
versiteit reeds getekend en indien de berichten in de 
pers juist zijn, zou het wellicht beter, eenvoudiger, 
zuiverder en eerlijker zijn, ze ter gelegenheid van 
haar 150-jarig bestaan (in 1966) definitief af te 
schaffen. Dit zou dan het einde kunnen betekenen van 
een periode in onze geschiedenis waar men dacht dat 
nog een zeker belang kon worden gehecht aan het Hoger 
Rijksonderwijs waar de jeugd van om het even welke 
opinie in contact kon treden met andersdenkenden en, 
zonder afstand te maken van haar eigen ideologie, 
eerbied kon leren hebben voor andere overtuigingen 0 

De tijd van de Hogere Rijksinstellingen schijnt, 
helaas, in ons land weldra tot het verleden te moeten 
behoren. Ik betreur het ten zeerste, want het kon 
een goede school zijn om een geest van verdraagzaam
heid tot ontwikkeling te brengen, waaraan onze maat
schappij, volgens mijn bescheiden mening, een zo diepe 
behoefte heeft. 

Wat mij betreft, zal ik blijven voortstrijden voor 
mijn bedreigde Uni versi tei t. Moesten er werkelijk te 
Brugge en te Antwerpen zogenaamde Universitaire Centra 
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worden opgericht die het bestaan zelf van mijn Univer
siteit in het gedrang zouden brengen, dan sta ik niet 
borg voor de reacties die er door een dergelijke 
beslissing in mijn Universiteit zouden ontketend 
worden. 

Ik zou er in ieder geval persoonlijk de conclusie 
uit trekken dat ik het in de toekomst niet meer moge
lijk acht in, om het even welke omstandigheden, 
welke raad of welke commissie ook, de tot nog toe 
ui tstekende en hartelijke samenwerking met de ver
tegenwoordigers van de andere Uni versi tei ten van het 
land voort te zetten, daar de willekeurige beslissing 
van de Regering ten gunste van één der Vrije Univer
siteiten en ten nadele van één harer Rijksuniver
si tei ten (waarvan zij nochtans de plicht zou hebben 
de belangen te behartigen) zulks onmogelijk zou 
hebben gemaakt. 

Zulke toestanden zouden natuurlijk nooit tot stand 
komen, moest rekening worden gehouden met het advies 
van de Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid die 
steunde op dit van de vier " rectoren van de Belgische 
Universitei~en. Maar helaas, het oordeel van de 
bevoegde instanties schijnt in deze aangelegenheid 
van weinig tel te zijn I 

Ik heb gemeend, Mijnheer de Eerste Minister, dat 
het nuttig was U in volle openhartigheid mijn mening 
omtrent dit, voor mijn Universiteit levensbelangrijk 
probleem mede te delen en teken intussen, 

met gans bijzondere hoogachting. 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector 



ANTWOORD 
d.d. 28 me; 1964 

van Eerste Min;ster T. Lefèvre 
aan 

Rector Bouckaert 

Mijnheer de Rector, 
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Ik heb de eer U goede ontvangst te melden van Uw 
schrijven van 22 mei 1964. 

Ik kan niet nalaten te zeggen hoe pijnlijk Z1Jn 
inhoud mij heeft getroffen, en hoe diep hij mij heeft 
gegriefd. Ik heb er dan ook aan gehouden U er persoon
lijk op te antwoorden, al was mij dit om reden van 
mijn ambtsbezigheden niet onmiddellijk mogelijk. 

Het is niet uitgesloten van gedachten te verschillen 
over vraagstukken die betrekking hebben op de ui t
breiding van het uni versi tair onderwij s in ons 
land. 
Ik meen zelfs te weten, aan de hand van de ver
klaringen die U in de laatste dagen aan de pers 
hebt afgelegd, dat dit het geval is. 

Ik wil ook niet langs deze, we1n1g geëigende weg, 
een polemiek voeren over de argumenten pro en contra 
één of andere instelling dienaangaande. 

Ik begrijp zelfs ten volle dat hij, die de verant
woordelijkheid draagt voor een gemeenschap van 
duizende studenten en professoren met klem de be
langen en de expansiekansen van zijn instelling ver
dedigt. 

Maar ik aanvaard niet dat, op basis van berichten 
in de pers of van de publicatie van een document dat 
slechts een etappe in de voorbereidende werkzaam
heden uitmaakte, beschuldigingen worden geuit, ja be
dreigingen worden geformuleerd die niet alleen van 
alle grond zijn ontbloot, maar tevens van aard zijn 
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om de zo gewenBte schoolvrede in het gedrang te bren-, 
gen. Ik aanvaard in geen geval dat men de eerste 
minister ervan beschuldigt de doodgraver te zijn Vélll 

de universiteit van zijn stad, van de univerBiteit 
waar hij zijn academische vorming heeft genoten, 
Herhaaldelijk ben ik, in de schoot van de Regering 
of door directe interventies bij mijn collega I B ten 
gunBte van de Rijksuniversiteit tussen gekomen in de 
loop der laatste jaren. En ik kan U verzekeren 
dat ook in de loop der recente discuBsieB de belangen 
van de Gentse uni versi tei t, zoals trouwenB deze van 
de vier bestaande universi tei ten, klaar en duidelijk 
voor ogen stonden. 

Het oordeel van bevoegde academische middens in 
deze zal ook worden ingewonnen, dat wil ik U hier 
vandaag nogmaals schriftelijk bevestigen. Het ligt 
trouwens in de bedoeling van de Regering, zoals 
ik dit gisteren in de Senaat heb verklaard, na een 
eerBte reekB van contacten op politiek plan, opnieuw 
het advieB in te winnen van de bevoegde inBtanties 
en perBonen. 

Ik durf hopen, Mijnheer de Rector, dat dit schrijven 
een en ander duidelijk heeft gesteld. De benadering 
van het delicate en complexe vraagstuk van de ui t·
breiding van ons universitair onderwijs vraagt 
immers een rustige en open sfeer. 

Met bijzondere hoogachting. 

T. LEFEVRE. 



BRIEF 
d.d. 19 juni 1964 

van Rector Bouckaert 
aan 

Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 

Mijnheer de Minister, 
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Ten gevolge van de wens die U mij te kennen heeft 
gegeven, toen U mij op 16 dezer, samen met de heren 
Rectoren der Universiteiten te Brussel, Leuven en 
Luik en de heer Voorzitter van de Nationale Raad 
voor het Wetenschapsbeleid heeft ontvangen, heb ik 
de eer U mijn algemene indruk mede te delen in ver
band met de vertrouwelijke nota R. nr. 2 van 15 dezer, 
die U mij op 18 dezer, door drager heeft laten ge
worden. 

Ik wil voor het ogenblik, de nadruk niet leggen op 
de zeer nadelige toestand die zou ontstaan voor mijn 
Uni versi tei t, moest het plan dat in Uw no'ta vervat 
is, tot verwezenlijking komen en reserveer mij, 
voor de toekomst, op alle bijzonderheden in dit 
verband, met de daartoe gepaste, zakelijke argumenten 
terug te komen. Ik zal mij dan ook beperken, tot 
enkele algemene beschouwingen betreffende de in
cidentie van voormeld plan op het peil van het 
Hoger Onderwijs van ons Land, probleem dat in de 
eerste plaats dient in aanmerking genomen. 

1. Ik verheug mij in het feit dat U het inzicht te 
kennen geeft de bestaande inrichtingen voor Hoger 
Onderwij s verder tot een harmonieuze en evenwichtige 
ontwikkeling te brengen. Dit zou dan ook per se 
iedere ongezonde concurrentiegeest moeten uitsluiten. 

Uw bedoeling om de Vrije Universi tei ten een vermeer
derde steun te verlenen juich ik toe, daar ZlJ 

ongetwijfeld grote diensten aan het Land bewijzen. 
Daar deze Universiteiten op ideologische grondslag 
berusten, dienen evenwel ook hun voorstanders, in de 
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mate van hun belangstelling, hun, althans gedeelte
lijk, de nodige middelen te verschaffen, zodat deze 
Universiteiten logischerwijze daardoor, ontegen
sprekelijk in mindere mate door de Belgische Staat 
moeten geholpen worden dan de Rijksuniversiteiten 
die over geen andere middelen van bestaan, dan deze 
door de Staat verleend, beschikken. 

2. Om redenen van paedagogische, wetenschappelijke en 
sociale aard, heb ik m1J steeds, in volle objec
tiviteit, tegen om 't even welke vorm van uitzwerming 
verzet. Ik wacht nog altijd op één ernstig argument 
vooraleer mij op dit ogenblik van het nut van een 
uitzwerming te kunnen overtuigen, en beweegredenen 
bui ten bovenvermelde gebieden, kunnen tot mijn 
spijt, mijn mening niet veranderen. Daarom kan ik 
m1J ook bij geen "experimentele" uitzwerming neer
leggen (die trouwens bestemd is om definitief te wor
den), zolang mij niet op -paedagogische, wetenschap
pelijke of sociale grondslagen bewezen wordt dat zij 
aan een reële behoefte beantwoordt en dat de thans 
in het voorui tzicht gestelde verhoging van het aan
tal hoogstudenten niet in de bestaande universi
teiten, kan worden opgevangen. Een voorstel tot uit
zwerming moet, m.i. op feitelijke toestanden en 
cijfers berusten, wat thans niet het geval is. 

3. Ten gevolge van de sterke aangroei van het aantal 
hoogstudenten en de uitbreiding die het wetenschap
pelijk onderzoek deze laatste jaren heeft genomen, 
z1Jn de lokalen en de uitrusting van de bestaande 
Universiteiten helemaal ontoereikend geworden en zijn 
hun werkingskosten in sterke mate gestegen, terwijl 
voor de thans in te voeren herstructurering van de 
leerstoelen meer en meer onderwijzend en wetenschap
pelijk personeel zal dienen voorzien. Om aan mijn 
Universiteit toe te laten in de komende vijf jaren 
haar rol in de intellectuele herwaardering van 
het Vlaamse Volk, naar behoren te vervullen, moet, 
alleen maar voor de gebouwen, met een bedrag van 
minstens 3 à 4 miljard worden gerekend. Voor de 
Rijksuni versi tei t te Luik zijn de noden ongetwij feld 
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even hoog en zij Z1Jn zeker niet gering voor beide 
Vrije Universiteiten. Vooraleer nieuwe uitgezwermde 
centra op te richten die alleen een verdubbeling 
zouden betekenen van inrichtingen die thans groten
deels in slechte condities, door gebrek aan mid
delen, moeten werken, ware het , m.i. rationeel, 
voorafgaandelijk in de noden te voorzien van de thans 
bestaande Uni versi tei ten die, naar m1Jn mening, nog 
zonder enige moeite, duizenden studenten in een 
geschikt mil ieu kunnen opvangen, indien hun alleen 
maar de daartoe nodige middelen ter beschikking 
worden gesteld. Het verleden van deze Universiteiten 
staat borg voor hun paedagogische en wetenschap
pelijke waarde. Moesten zij gedeeltelijk door nieuwe, 
uitgezwermde centra worden vervangen, dan zouden, 
ondanks de sterk vermeerderde uitgaven die aan deze 
oplossing zouden gebonden zijn, het paedagogiscb en 
het wetenscbappelijk peil van het Hoger Onderwijs, 
ongetwijfeld in sterke mate naar beneden worden 
gedrukt. 

Dit zijn, Mijnheer de Minister, slechts enkele 
principiële beschouwingen in verband met het probleem 
dat ik als essentieel aanzie, met name het peil van 
het Hoger Onderwijs en, zoals gezegd, ben ik zo vrij 
mij eventueel voor een verdere toekomst de mogelijk
heid te reserveren om, op basis van wetenschappe
lijke, paedagogische en sociale grondslagen, de 
noodlottige gevolgen v.an het voorgesteld plan voor 
mijn Uni versi tei t te onderstrepen en zulks in het 
algemeen kader van het belang van bet Hoger Onder
wijs in ons Land. 

Met gans bijzondere hoogachting, 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector. 
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MOTIE 
d.d. 22 juni 1964 

van het Wetenschappelijk Personeel 
van de R.U.G. 

Het uitgebreid bestuur van de Vereniging van het 
Wetenschappelijk Personeel van de Rijksuniversiteit 
Gent in spoedvergadering samengekomen op 22 ju
ni 1964 

verzet zich tegen de voorgenomen uitzwerming van 
de kandidaturen : 
1° omdat de v~rsnippering het paedagogisch-didac

tisch peil onvermijdelijk moet schaden; 
2° omdat het doelmatiger is, vooraf de uitrusting 

van de nu bestaande inrichtingen te onderhouden 
en uitte bouwen vooraleer grote investeringen 
te doen in nieuwe inrichtingen, waarvan de 
noodzakelijkheid totaal onbewezen is. 

dankt zijn Rector voor zijn krachtdadige houding 
in verband met de vrijwaring van de belangen van 
het universitair onderwijs in het algemeen en van 
de Rijksuniversiteit in het bijzonder. 



MOTIE 
d.d. 22 juni 1964 

van het Onderwijzend Personeel 
van de R.U.G. 
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Het onderwij zend personeel van de Rijksuni versi tei t 
te Gent, met eenparige stemmen van zjjn in spoedver
gadering samengeroepen leden (234 aanwezigen), 

Gehoord de Rector in zijn uiteenzetting betreffende 
de toestand van de Universitaire expansie; 

Gelet op de overtuiging van alle Uni versi taire 
milieus dat, op dit ogenblik, iedere vorm van zoge
naamde uitzwerming van instellingen van hoger onder
wijs onvermijdelijk een verlaging van het univer
sitair niveau ten gevolge moet hebben; 

Overtuigd dat de bestaande Universi tei ten het hoofd 
kunnen bieden aan de problemen door de te voorziene 
aangroei van de hoogstudenten gesteld, indien het 
Land daartoe een financiële inspanning doet die veel 
minder groot zal zijn dan degene die nodig blijkt 
voor gelijk welk anderssoortig experiment 

Overwegende dat het onverantwoord is, Staatsgelden 
ter beschikking te stellen voor overbodige expe
rimenten, wanneer die middelen nuttiger kunnen aan
gewend worden om de bestaande Universiteiten in staat 
te stellen hun taak van onderwijs en van wetenschap
pelijk onderzoek volwaardig te vervullen; 

Overwegende meer bepaaldelijk, wat de Rijksuniver
si tei t te Gent betreft, dat deze berekend is voor 
haar taak om in de komende jaren de groeiende stu
dentenbevolking van het Vlaamse land in haar schoot 
op te nemen; terwijl de in het vooruitzicht gestelde 
spreiding van universitaire instellingen door be
perking van midd~len, ongezonde mededinging en ver
laging van het peil, haar zou beletten die essentiële 
rol in de ontwikkeling van het Vlaamse volk te 
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vervullen; 

1° Verzet zich met klem tegen iedere vorm van ui t
zwerming, 

2° Schaart zich achter de Rector wiens houding het 
volkomen goedkeurt, 

3° Zegt hem onvoorwaardelijk steun toe in zijn strijd 
uitsluitend gevoerd tot vrijwaring vàn de be
langen van het hoger onderwijs in het algemeen. 
en van de Rijksuniversiteit te Gent in het bij
zonder. 



BRIEF 
d.d. 24 juni 1964 

van Rector Bouckaert 
aan 

de Professoren van de R.U.G. 

Waarde Collega, 
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Het verheugt mij U te mogen mededelen dat W1J in 
onze strijd voor de verdediging van het Hoger Onder
wijs en van onze Universiteit op de volledige steun 
van onze zusteruniversiteit te Luik mogen steunen. 
De Heer Rector Dubuisson heeft onder meer, na het 
bijeenroepen van spoedvergaderingen van zijn Raad 
van Beheer en van een Academieraad, volgend telegram, 
met copie aan Z. M . de Koning, aan de Heer Eerste 
Minister gestuurd 

"Tiens a attirer votre attention sur Ie fait que si 
votre déclaration au Senat est conforme au projet 
Janne tel que je Ie connais par Ie document R/2 du 
15 juin 64 du cabinet Education Nationale vous 
déclencherez grave confl i t entre Uni versi tés de 
l'Etat parfaitement solidaires et Universités Libres. 
Vous adjure au nom intérèt enseignement supérieur 
et recherche scientifique postposer déclaration 
qui s' écarterai t de l' avis unanime je répète unanime 
des Recteurs et anciens Recteurs avis condensé 
dans rapport Conseil National de la politique scien
tifique." 

Ik heb anderzijds volgend telegram, met copie aan 
Z.M. de Koning, aan de Heer Eerste Minister gericht: 

"Wens er met nadruk Uw aandacht op te vestigen dat 
indien uw verklaring overeenstemt met inhoud nota 
Minister Janne aan rectoren medegedeeld, zwaar 
conflict onmiddellijk zal ontstaan tussen Vrije en 
Staatsuniversiteiten en schoolstrijd op universitair 
niveau zal ontketend worden. Mijn ganse Universiteit 
dringt zeer sterk aan opdat te treffen maatregelen 
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ui tslui tend zouden steunen op bevoegde adviezen ui t
gebracht door Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid 
en vier Rectoren en niet tegen algemeenheid uni ver
sitaire kringen." 

Ik heb tevens ook volgend telegram naar al de Sena
toren gestuurd 

"Mijn ganse Universi tei t dringt ten zeerste aan opdat 
maatregelen in verband universitaire expansie zouden 
steunen op bevoegde adviezen uitgebracht door Na
tionale Raad Wetenschapsbeleid en vier rectoren en 
niet zouden indruisen tegen algemene opinie univer
sitaire kringen zoals voorgesteld." 

Ik reken op U opdat ieder onder U in al de mate 
van het mogelijke in zlJn eigen Kring alles zou 
doen opdat het noodlottig ontwerp dat wordt voor
gesteld niet tot verwezenlijking zou komen. 

Met hartelijke dank bij voorbaat en beste collegiale 
groeten, 

Prof. Dr. J. J. BOUCKAERT, 
rector. 



BRIEF 
d.d. 24 juni 1964 

van Adjunct-Minister van Nationale Opvoeding 
R.A. Van Elslande 

aan 
Rector Bouckaert 

Mijnheer de Rector, 
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Ik heb uw gestencild schrijven van 22 dezer, ref. 
GD/LH/24/5565-170, met bijgaande moties van het on
derwijzend resp. wetenschappelijk personeel Rijks
universiteit Gent goed ontvangen. 

Het zal overbodig zijn U te zeggen dat ik het met 
de inhoud van die moties helemaal niet eens ben en 
dat ik het verder niet verantwoord acht tegen iets 
storm te lopen vooraleer men de juiste inhoud, de 
draagwijdte en de modali tei ten van bepaalde beslis
singen kent. 

Het is voor mij duidelijk dat de beslissing die de 
regering heeft getroffen voor de normale expansie 
van de universitaire instellingen nodig en goed is 
en dat diegenen die nu al dit kabaal mal<en over 
weinige jaren zullen moeten toegeven dat hflt juist 
was. 

Door de regering en het parlement steeds maar te 
doen doorgaan voor mensen die er helemaal niets 
van kennen helpt men diegenen die onze demokratische 
instellingen willen aftakelen. 

Gelieve te aanvaarden, Mijnheer de Rector, de be
tuiging mijner hoogachting, 

R.A. VAN ELSLANDE. 
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BRIEF 
d.d. 18 september 1964 

van Minister van Justitie P. Vermey1en 
aan 

Rector Bouckaert 

Mijnheer de Rector, 

Vermi ts ' U zo vriendelijk is mij te laten verstaan 
dat U het voornemen had ml.J uitte nodigen op een 
plechtigheid, die dit jaar geen plaats zal hebben, 
leid ik daaruit af dat U mijn oordeel aangaande 
Uw beslissing wenst te kennen. 

Ik ben derhalve zo vrij U te zeggen dat ik die 
beslissing om tal van redenen betreur, maar vooral 
om deze met betrekking tot het onderricht waarmee 
Uw instelling is belast. Wat ook de kritiek weze 
die U kan aanvoeren tegen het plan van de uni ver
sitaire studiën dat de regering heeft opgemaakt 
- een kritiek die niet alleen zal gehoord worden 
maar waarvan de regering trouwens ook de eventuele 
ui ting heeft willen insti tutionaliseren mogen 
de academische overheden in geen enkel opzicht 
de taak, die hun is opgedragen, wijzigen door, 
bij onthouding in gemeen overleg, zich te mengen 
in de prerogatieven van de regeringsoverheden en 
de wetgevende macht. Eerbied voor de instellingen 
moet aan de grondslag liggen van alle staatsbur
gerlijke opvoeding; door ze te vergruizen, geeft 
U aan de jeugd een voorbeeld waarvan U, als eersten, 
de gevolgen zult betreuren, wanneer Uw wettig gezag 
in twijfel zal worden getrokken door diegenen bij 
wie het Uw plicht is eerbied aan te kweken voor 
de vrl.J aanvaarde regels waarop ons maatschappe
lijk leven gevestigd is. 

Wees ervan overtuigd dat dit antwoord geen weigering 
inhoudt om in de toekomst, wanneer U er mij wil 
bij betrekken, deel te nemen aan de plechtigheden, 
die zonder ter~ghoudendheid, ik hoop dat U dit 
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zal begrijpen, blijk moeten geven van de ontwik
keling van Uw instelling. 

Aanvaard, Mijnheer de Rector, de betuiging van 
mijn oprechte hoogachting. 

P. VERMEYLEN. 



50 

ANTWOORD 
d.d. 21 september 1964 

van Rector Bouckaert 
aan 

Minister van Justitie P. Vermey1en 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer U de ontvangst te melden van Uw schrij
ven dd. 18 september j 1. en dank U om de mededeling 
van Uw opinie betreffende het niet houden van een 
plechtige opening der leergangen aan de Rijksuni ver
siteit te Gent dit jaar. 

Ik kan zeer goed begrijpen dat U met deze beslissing 
niet akkoord gaat. Ik meen echter dat ik aan mijn 
staatsburgerlijke plichten niet tekort kom wanneer 
ik, in verband met het probleem der universitaire 
expansie, in het openbaar, de aandacht vestig op 
een zienswijze die overeenstemt met deze van de over
grote meerderheid (praktisch de algemeenheid) van 
de universitaire en wetenschappelijke milieus van 
het land. 

Vanzelfsprekend ligt de uiteindelijke beslissing 
daaromtrent in de handen van de wetgevende macht. 
Doch ik ben de mening toegedaan dat, in een de
mocratisch georganiseerd land, vooraleer een de
finitieve maatregel wordt getroffen, iedereen over 
de vrijheid moet kunnen beschikken zijn opinie mede 
te delen op gebieden waarvoor hij speciaal bevoegd 
is. Dit is in onderhavig geval des te belangrijker 
daar veel onwetendheid in verband met het probleem 
van de universitaire expansie in het publiek schijnt 
te bestaan en het nuttig is dat alle aspecten van 
het probleem zouden bekend zijn. Kritiek impliceert 
volgens mij niet het afbreken van het gezag maar 
komt integendeel neer op een opbouwende acti vi tei t, 
indien tenminste met gegronde kritiek rekening 
wordt gehouden, wat, spijtig genoeg, voor zover 
ik weet, inzake universitaire expansie, tot nog 
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toe het geval niet is geweest. 

Ik moge er aan toevoegen, Mijnheer de Minister, 
dat het organiseren of het niet organis.eren van 
plechtigheden aan een Universiteit uitsluitend 
tot het gebied van de academische overheden behoort. 

Met gans bijzondere hoogachting. 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector. 
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BRIEF 
d.d. 26 januari 1965 
van Rector Bouckaert 

aan 
Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 

Mijnheer de Minister, 

Enkele dagen geleden heeft U er mlJn aandacht op 
gevestigd dat het wenselijk was dat de Universi
teitsprofessoren ten overstaan van de Regerings
plannen tot spreiding van de kandidaturen zo kalm 
mogelijk zouden blijven. In dit verband moet ik U 
signaleren dat een aantal Collega's tamelijk opge
wonden zijn en hun verbazing hebben uitgedrukt . over 
het feit dat het wetsontwerp betreffende de univer
si taire expansie hun niet werd voorgelegd. Krachtens 
art.17, 1° van de wet van 28 april 1953, behoort het 
inderdaad tot de bevoegdheden van de Academieraad 
te beraadslagen "over alle vraagstukken die betrek
king hebben op de Universi tei t en het hoger onder-
wijs ....... . 

Ik zou U bijgevolg dank weten, Mijnheer de Minis
ter, mij in de mogelijkheid te stellen aan mijn 
Collega's voldoening te schenken met hun de tekst 
van voormeld wetsvoorstel van de Regering ter be
raadslaging voor te leggen en bied U intussen de 
betuiging van mijn gans bijzondere hoogachting aan. 

Prof. Dr. J. J. BOUCKAERT, 
Rector. 



BRIEF 
d.d. 28 januari 1965 
van Rector Bouckaert 

aan 
Eerste Minister T. Lefèvre 

Mijnheer de Eerste Minister, 
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Ten einde alle misverstand te beletten inzake mijn 
houding betreffende de universitaire expansie, is 
het wellicht nuttig dat ik mijn standpunt, klaar en 
duidelijk, met enkele woorden samenvat. 

Ik besef zeer goed de noden van de Vrij e Uni ver
si tei ten en ben, in principe, helemaal bereid mijn 
medewerking tot het bereiken van een bevredigende 
oplossing in dit verband te verlenen. De kwestie 
van de subsidiëring van de Vrije Universiteiten 
gedurende de komende jaren en deze van de univer
sitaire expansie Z1Jn anderzijds innig gebonden. 
Uzelf, Mijnheer de Eerste Minister, hebt ze als 
twee aspecten van eenzelfde probleem in Uw rede 
in de Senaat in juni jl. behandeld. Bovendien gaat 
het om twee mogelijkheden die aan de Vrije Univer
siteiten geboden worden om zich verder te ontwikkelen, 
en om die reden moeten de overwogen maatregelen in 
verband met de toestand van de Rijksuniversiteiten 
worden onderzocht. 

Daar ik, tot m1Jn spijt, mijn akkoord niet kan 
betuigen met de plannen der Regering inzake univer
sitaire expansie, is het mij dan ook, logischerwijze, 
niet mogelijk het probleem van de subsidiëring van 
de Vrije Universiteiten voor de komende jaren te 
onderzoeken. 
Het dringendst probleem lijkt m1J de begroting 
voor 1965 en, gezien de Regering bereid is een 
inspanning te doen in het voordeel van het Hoger 
Onderwijs, komt het mij als redelijk voor dat zij 
zou ingaan op de grondig gerechtvaardigde voorstellen 
die door de Rijksuniversiteiten werden ingediend. 
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Aldus zou een verhoging op de voorziene kredieten 
dezer universiteiten worden toegestaan, wat ook, 
in toepassing van de wet van 1960, een verhoging 
van de subsidiën voor het Vrije Hoger Onderwijs 
zou medeslepen. Daarnaast zouden eventueel nog, 
voor 1965, speciale kredieten aan de Vrije Univer
siteiten kunnen worden toegekend, ten einde in 
hun behoeften te verhelpen. 

Wanneer de dringendste maatregel, met name het op
maken van het budget voor het jaar 1965, zou geregeld 
zijn, zou, m.i., rustig en op grond van de reeds door 
de Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid ver
zamelde en andere bijeen te brengen documentatie, 
en aan de hand van de resultaten van nog in te 
stellen onderzoeken, het probleem van de expansie 
en van de financiering van de Universiteiten door 
de vier Rectoren kunnen worden onderzocht zodat zij 
binnen afzienbare tijd tot conclusies zouden kunnen 
komen die op een rationele basis zouden berusten. 
Ik wens er aan toe te voegen dat ik persoonlijk vol
komen bewust ben van de belangrijkheid van het uni ver
si tair expansieprobleem en· dat ik alle mogelijkheden 
in dit verband zonder vooroordelen wil onderzoeken 
met het oog op een rationele oplossing die voor 
ons land geldig zou zijn. 

In afwachting wens ik mij te houden aan het advies 
dat in maart-april 1964 in de bevoegde commissie 
van de Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid 
door de vier rectoren eenparig werd aangenomen. 

Met gans bijzondere hoogachting. 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector. 



STANDPUNT 
van de Academieraad van de R.U.G. 

d.d. 17 februari 1965 

Voorafgaande opmerkingen. 
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Vooraleer de eigenlijke beraadslaging over het wets
ontwerp "houdende di verse maatregelen voor de uni ver
si taire expansie" aan te vatten, laat de Academie
raad opmerken, dat hij, op grond van artikel 17 van 
de wet van 28 april 1953, geroepen is om te beraad
slagen "over alle vraagstukken die betrekking hebben 
op de uni vers i tei t en het hoger onderwij s" • Deze 
wetsbepaling moet in verband gebracht worden met 
artikel 17 van de Belgische Grondwet, waarbij be
paald wordt dat het onderwijs vrij is, en dat er ook 
voor het op 's Lands kosten gegeven openbaar onder
wijs in dit opzicht een bepaalde waarborg gewild 
wordt, n.l. de regeling daarvan door de wetgever en 
niet door de regering. 

In het licht van deze opmerking is het duidelijk dat 
de bevoegdheid van de Academieraad om over "vraag
stukken" te beraadslagen, vooral zin heeft bij 
het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken, 
en veel minder nadat de uitvoerende macht, bij wijze 
van oplossing, haar voorkeur vastgelegd heeft in een 
defini tief opgesteld ontwerp van wet, waarvoor zij 
voorafgaandelijk allerlei goedkeuringen heeft trach
ten te bekomen, zodat de beraadslaging van de Aca
demieraad en de grondwettelijk gewaarborgde rege
ling door de wetgevende macht tot loutere forma
liteiten schijnen herleid te worden. 

Moest het ontwerp van wet, eventueel onder voorbe
houd van loutere amendementen, de goedkeuring van de 
Academieraad kunnen wegdragen, dan zou de mede
deling er van te laat zijn gebeurd om de nodige amen
dementen grondig voor te bereiden en te formuleren. 
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Nu gebleken is, hoe zeer het wetsontwerp afwijkt 
van de principes welke de Rijksuni versi tei t en haar 
Academische Overheden steeds hebben verkondigd, 
en die de Academieraad , telkens wanneer daartoe aan
leiding bestond, heeft bevestigd en bekrachtigd, 
is geen langere tijdspanne vereist om te beraadslagen 
en te beslui ten op grond van enkele hierna volgende 
overwegingen, waarvoor de nodige gefundeerde ar
gumenten en het afdoende bewijsmateriaal voorge
bracht kunnen worden. 

Overwegingen. 

Het wetsontwerp, in de mate waarin het geen duidelijk 
defini tieve regeling inhoudt, kan ook niet beschouwd 
worden als een geldig experiment. zoals door de Re
gering aangekondigd werd de eerste uitzwerming 
mag verwezenlijkt worden door een Universiteit die er 
alle belang bij heeft om alle middelen aan te wenden 
ten einde re sul taten te boeken. en de Regering. die 
zichzelf tot belanghebbende' partij heeft gemaakt. 
behoudt zich voor om na 4 jaren als rechter te oor
delen. en bij Koninklijke besluiten de uitzwer
mingen te vermenigvuldigen. 

x 
x x 

Het wetsontwerp geeft aan de vr1Je universiteiten 
de mogelijkheid om zich voor hun expansie bui ten hun 
arrondissementen ui t te breiden (artikel 1 van 
de wet). en dit in de onmiddellijke en ook in de meer 
verwijderde toekomst. De rijksuniversiteiten worden 
integendeel in hun administratief arrondissement 
ingeperkt (artikel 13). hetgeen vroeger niet het 
geval was. 

De vrije universiteiten zullen zich geografisch onbe
perkt mogen verspreiden en een gebiedskruising 
met de rijksuniversiteiten mogen verwezenlijken. 
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Wat het op het universitl1ir plan bestaande evenwicht 
betreft. dreigt het wetsontwerp dit op flagrante 
wijze ten nadele van de Rijksuniversiteiten te ver
storen. 

Volsens het wetsontwerp ~ullen. wat het Nederlands
taUg univernitalr onderwijs Ilangaat, naast 66n 
faoul tei t van Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijks
unlvernitelt te Gent. niet minder dan vier vrije 
instellingen voor Letteren en Wijsbegeerte bestaan. 
De medinche faculteit van de Rijksuniversiteit 
te Gent ~al omringd worden door vier instellingen 
van de vrije universiteiten (voor Leuven en Brussel 
elk 66n in de universiteit en êên uitae~wermde). 

Iven beteken1uvol. in verband met de~e discriminatie. 
zijn de financiUle aspecten van het wetsontwerp. 

De kredietverhogingen voor~ien voor de rijkuuniver
aitelten zouden volgens de nieuwe wet gemiddeld 
20 ~ per JaW' bedragen. De finllnoiU1e tegemoetkoming 
voor de vrije universiteiten. dIlarentegen. worden 
opg~tvoerd van 44 ~ tot respectievelijk 61 % en 91 ~ 
van het globaal budget van de twee rijksuniversiteiten 
aAmen. 

Volgend de nieuwe wet ~al de BubEJid1e voor de vrije 
univerBitelten BAmen. de nieuwe instellingen terzijde 
lelflten, worden opsedrev~m tot 152 % van wat alobaal 
flM de tweê RiJkdunivarol tatten wordt toegekend 
(61 % voor Druaael j 91 % voor Leuven). De evenredige 
verdoHna tussen de Rijkuunl vers! tel ten in acht 
lenomen t zal Brusltel alduo 122 ~ en Leuven 182 ~ van 
de kredieten van da Gentse Rijksuniversiteit ont
vAngen, en er ook vrij kunnen over besohikken. 

)( 

x x 

Het Aantal IItudenten inroapen om de flnancier1naa
coUfficiHnten van het wetsontwerp te reohtvaar
diaen, aaat niet op. 
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De investerings- en werkingsonkosten van de facul
teiten zijn, naar gelang van de studierichtingen, 
zeer verschillend (b. v. kandidaturen in de Letteren 
en Wijsbegeerte en kandidaturen in de Wetenschap
pen). Voor een universitaire werking moet een basis
structuur aanwezig zijn, waarvan de financiële last 
niet in rechtstreekse verhouding met, en zelfs 
in hoge mate onafhankelijk is van het aantal stu
denten. De universiteiten worden, als essentieel 
onontbeerlijke instellingen van wetenschappelijk 
onderzoek, geconfronteerd met bepaalde problemen 
van financiering van uitrusting en werking der labo
ratoria, klinieken, seminaries enz., waarbij een 
hoger of een lager studentenaantal niet doorslag
gevend is. 

x 
x . x 

Het wetsontwerp heeft blijkbaar geen ernstige criteria 
aangaande de financiële terugslag van de in het voor
uitzicht gestelde maatregelen kunnen in aanmerking 
nemen. Dit blijkt uit de memorie van toelichting, 
die ondubbelzinnig laat verstaan dat de behoeften 
niet precies gekend zijn. 

Dit gemis aan vooruitzicht blijkt o.m. uit het 
opzet, in de eerste vier jaren een volledige kan
didatuur in de wetenschappen en in de natuur- en ge
neeskunde op te richten met een budget van maximaal 
34 miljoen voor het 4de begrotingsjaar. Het gevaar 
is dan ook zeer groot, dat de geplande financiële 
inspanningen niet zullen volstaan om de nieuwe centra 
in te richten, terwijl ze alleszins de bestaande 
instellingen in hun expansiemogelijkheden zullen 
remmen. 

x 
x x 

Naast de financiële discriminatie wordt de oprichting 
van gespreide kandidaturen gepland in de omgeving van 
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de Rijksuniversiteiten, waarbij financiële middelen 
kunnen aangewend worden die buiten de mogelijkheid 
van de Rijksuniversiteiten gelegen zijn. Aldus wor
den omstandigheden geschapen die niet meer tot een 
gezonde universitaire confrontatie leiden. 

x 
x x 

Het wetsontwerp voorziet het automatisch binden van 
de subsidiëring door het Rijk van de Vrije Univer
si tei ten en van de vrije uni versi taire centra of in
richtingen aan het werkingskrediet der Rijksuniver
siteiten. Elke Rijksuniversiteit krijgt iets meer 
dan 15 % van de kredieten voorzien voor het uni ver
sitair onderwijs (Memorie van toelichting, Bijlage 
financieringsplan). 

Elk initiatief van een der Rijksuni vers i tei ten, bv. 
voor de uitbouw van èen of ander gespecialiseerde 
studierichting, dat een budgetaire weerslag heeft, 
dreigt daardoor automatisch in de kiem gesmoord 
te worden; omdat elke kredietverhoging voor een Rijks
universiteit, vermenigvuldigd met een factor 6,4 (van 
15,5 % naar 1'00 %), meteen te grote budgetaire 
implicaties mede zou brengen. Dergelijke omstandig
heden zijn van aard om de Regering voor bepaalde 
initiatieven te doen terugschrikken, ze eventueel 
op de lange baan te schuiven of te verwerpen. 

x 
x x 

Indien de thans voorziene ui tzwerming doorgaat, 
en bovendien, zonder nieuwe tussenkomst van de 
wetgever, bij Koninklijk bes lui t tot welkdanig 
arrondissement kan uitgebreid worden, zal de geo
grafische spreiding van het universitair onderwijs 
sterk bijdragen tot de geestelijke afzondering van 
de student in eigen streek. Dit is rechtstreeks 
in tegenstelling met het streven naar uni versali tei t, 
waardoor het universi tair onderwijs steeds werd 
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gekenmerkt. 

De actuele irreversibele ontwikkelingsgang toont 
aan, dat het niet meer opgaat de universiteit op 
te vatten in een exclusief nationale zin. Het Ver
drag van de Europese Economische Gemeenschap voo~ 
ziet, naast de vrije circulatie van de arbeids
krachten, ook de mutuele erkenning van de diploma' s 
in de verscheidene landen. 

De universi tei ten zullen aldus duidelijker dan thans 
het geval is, onderling moeten wedijveren om uit 
de verschillende landen de beste studenten aan 
te trekken. Zij zullen hierin slechts slagen door 
het universeel geldig karakter van het onderwijs 
en de vorming die ze verstrekken. 

In het kader van het wordend Europa heeft de student 
zelf er alle belang bij voor een zekere tijd aan 
zijn oorspronkelijk milieu onttrokken te worden; 
zowel voor wat zijn wetenschappelijke opleiding en 
zijn vorming als mens betreft, als met het oog 
op zijn latere loopbaan. Het eerder denkbeeldig voor
deel, te kunnen studeren in eigen milieu, is onbe
duidend in verhouding tot de verrijking van de per
soonlijkheid door veelzijdige en nauwe contacten 
in een echt academisch milieu met open mentaliteit. 

De Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid heeft 
er zijn bezorgdheid over uitgedrukt, dat, bij de 
aanpak van onze uni versi taire problemen, een zeker 
regionalisme aan de dag komt, en dat een neiging 
tot het optrekken van beschotten de voorrang dreigt 
te verkrijgen op het verwezenlijken van een har
monieus cultureel evenwicht tussen de onderscheiden 
streken. 

x 
x x 

Van de Overheid en van de ganse Belgische maatschap
pij wordt verwacht dat ze geen discriminatie maken 
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tussen gelijknamige diploma I s of getuigschriften 
volgens de jury I s die de examinandi beoordeeld 
hebben. Dit is slechts rechtvaardig voor zover de 
onderscheiden examencommissies betrekkelijk homogene 
normen bij de beoordeling hebben in acht genomen. 

Het huidig wetsontwerp dat aan een aantal kleinere 
instellingen het universitair statuut verleent en de 
mogelijkheid schept voor een onbeperkte yermenig
vuldiging hiervan door uitzwerming krachtens een
voudig Koninklijk beslui t, zal leiden tot een ver
snippering van het uni vers i tair onderwij s • Ui t 
de toestand die thans reeds bestaat voor de studie
groep Staats- en Sociale, Handels- en Economische 
Wetenschappen blijkt, dat een groot aantal instel
lingen met een beperkt aantal studierichtingen aan
leiding geeft tot examenuitslagen die onaannemelijk 
heterogeen zijn. 

Het wetsontwerp dat de deur opent voor onbeperkte 
uitzwerming van kandidaturen van de Vrije Univer
siteiten, zal een ongezonde wedijver in het leven 
roepen die onvermijdelijk 'leidt tot een verlaging 
van de examencriteria en tot een devaluatie van 
het universitair onderwijs. De plotse aanzienlijke 
ui tbreiding van het onderwijzend corps zal gepaard 
gaan met toename van !ie di versi tei t in kwalificatie 
van de leerkrachten, en aldus de heteroge.niteit 
van de examenuitslagen' nog doen toenemen. Dit zal het 
aanzijn geven aan een sociaal niet te verantwoorden 
toestand, waarbij getuigschriften en diploma I s afge
leverd worden die gelijkwaardige uitwegen in de 
maatschappij verschaffen, na examens met sterk ui t
eenlopende eisen. Aldus komt de verdelende recht
vaardigheid ernstig in het gedrang. 

x 
x x 

Het wetsontwerp zal tot essentieel gevolg hebben, 
dat grotere effectieven van studenten gedraineerd 
worden naar de Vrije Universiteiten. 
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Op het ogenblik dat alle geestesstromingen en filo
sofische overtuigingen, in een geest van samenwerking, 
contactpunten zoeken voor samenspraak, worden de 
enige pluralistische universitaire instellingen van 
het land achteruit gedrongen ten voordele van vrij e 
instellingen met een hoofdzakelijk eenzijdig gerichte 
filosofische oriëntatie. 

x 
x x 

Met uitzondering van de systematische recrutering 
van studenten, kan alles wat door een uitgezwermde 
kandidatuur bereikt wordt, door dezelfde univer
si tei t met minder financiële middelen centraal ver
wezenlijkt worden. Zo is het bijvoorbeeld bewezen 
dat een oordeelkundige toekenning van studiebeurzen 
een efficiënt en relatief goedkoop middel is tot 
democratisering. Neemt men twee groepen studenten 
die gepaireerd zijn naar begaafdheid, genoten onder
wijs, behaalde humaniora-uitslagen en gekozen studie
richting aan de universiteit, dan blijkt dat van 
100 beursstudenten die de studie aanvangen, 63 een 
einddiploma behalen, terwijl dit slechts het geval 
is voor 43 % van de niet-beursstudenten. Het is ook 
gebleken dat studenten die in behoorlijke homes 
kunnen verblijven, betere studieresul taten halen 
dan de doorsnee-studenten over het algemeen. 

x 
x x 

Sedert jaren geven de academische kringen zich 
rekenschap van het feit dat de universiteiten aan 
interne structuurfouten lijden, die de efficiëntie 
van onderwijs en onderzoek sterk verminderen. 

Een aangepaste kwalitatieve 
problemen zoals : 

reorganisatie stelt 

de aanpassing van onderwijstechnieken en weten
schappelijke inrichtingen om intens en voortdurend 
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contact tussen studenten en leerkrachten in de kan
didaturen te verzekeren; 

het scheppen, in de uni vers i tei ten, van de nood
zakelijke nieuwe onderzoeksrichtingen, die telkens 
belangrijke uitgaven vereisen; 

het inrichten van postgraduaten, die, na het einde 
van hun gebruikelijke vormingsperiode, de weten
schappelijke werker in contact brengen met de 
nieuwste verworvenheden van de wetenschap; 

het instellen, in iedere universiteit, van een 
bestendige studiedienst, die stelselmatig de ef
ficiëntie der administratieve, pedagogische en we
tenschappelijke structuren der universi tei ten zou 
bestuderen; 

het opbouwen, in elk van de bestaande uni ver
si tei ten, 'van nieuwe vormen van samenwerking tus
sen diensten en faculteiten die de voor weten
schappelijke vooruitgang nodige coördinatie zou
dèn realiseren. 

Deze hervormingen, die allemaal een aanzienlijke 
financiële weerslag hebben, worden niet alleen in het 
wetsontwerp niet vermeld (wat nog begrijpelijk zou 
kunnen zijn), maar worden de facto onmogelijk ge
maakt (wat onaannemelijk is) door maximale inves
teringen in andere richting, en door stichting van 
insti tuten met beperkt aantal disciplines, die door 
hun natuur zelf deze reorganisatie niet kunnen door
voeren. 

x 
x x 

Besluiten. 

1. Het wetsontwerp streeft een bedenkelijke kwan
ti tatieve expansie na; aan een kwalitatieve reor-
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ganisatie wordt geen aandacht besteed; verhoging 
van kwal i tei t wordt opgeofferd aan vermeerdering 
van aantal. 

2. Het wetsontwerp stuurt aan op een door devaluatie 
ontaarde democratisering van het uni versi tair 
onderwijs, terwijl het doel meer efficiënt en 
met minder kosten op volwaardige wijze kan bereikt 
worden door aangepaste studiebeurzen, door het 
bouwen van voldoende studentenrestaurants en stu
dententehuizen (huisvesting en voeding tegen so
ciale prijzen), alsmede door allerlei tegemoet
komingen, ten einde aan al wie bekwaam is en 
zich geroepen voelt, uit alle rangen, klassen of 
standen van de bevolking, gelijke kansen te ver
zekeren om aan de bestaande uni versi taire instel
lingen te studeren. 

3. Het wetsontwerp blijkt elementaire principes van 
een harmonische algemene expansie van het uni ver
sitair onderwijs te miskennen, doordat het o.m. 
aan de vrije universiteiten een breder geografisch 
werkgebied toewijst en een snellere aangroei van 
financiële mogelijkheden waarborgt, terwij I 
'het t.o. van de Rijksuni vers i tei ten een voorheen 
niet bestaande geografische inperking invoert. 
Bovendien vergroot het wetsontwerp het oneven
wicht tussen het Nederlandstalig Rijksonderwijs 
ten overstaan van het vrij onderwijs, en is het 
van aard om vooral de Vlaamse Rijksuni versi tei t 
in haar opbloei te remmen. 

x 
x x 

De bovenstaande bes lui ten, waarbij nog vele andere 
kunnen gevoegd worden, volstaan om aan te tonen, 
dat het wetsontwerp onmogelijk door loutere amen
dementen voldoende kan gewijzigd worden, om de zo 
noodzakelijke expansie van het universitair onder
wijs in het land te verwezenlijken op een manier die 
zowel in wetenschappelijk en pedagogisch opzicht vol-



65 

doening schenkt, als die een gezonde wedijver - zon
der verbitterde schoolstrijd - tussen de verschil
lende instellingen waarborgt. 

De Academieraad verwijst naar de door hem en door 
alle Academische Overheden van de Gentse Alma Mater 
ingenomen standpunten en verkondigde principes, die 
hij uitdrukkelijk bevestigt en bekrachtigt, en op 
grond waarvan hij het huidig wetsontwerp afkeurt. 

Hij legt er de nadruk op dat de hervormingen, zoals 
thans gepland en gekenmerkt door een discriminatie
poli ti ek ten opzichte van de bestaande Rijksuni ver
siteiten, de .fundamentele structuur van elke rationele 
universitaire onderwijspolitiek dreigen te ont
wrichten. 

Hij is van oordeel, dat de werkelijk bestaande pro
blemen van het universi talr hoger onderwijs en zijn 
democratisatie in een serene atmosfeer, op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze en gevrijwaard 
tegen louter politieke beïnvloeding moeten bestudeerd 
worden, ten einde voor de universitaire expansie 
en reorganisatie werkelijk geschikte maatregelen 
te kunnen voorstellen. 



66 

PERSCONFERENTIE 
door Rector Bouckaert 

op 23 februari 1965 

Deze laatste maanden heb ik herhaaldelijk aan de pers 
de mening van mijn Universi tei tinzake universitaire 
expansie medegedeeld. Nu het probleem in de bevoegde 
Commissie van de Senaat, naar aanleiding van het wets
ontwerp van de Regering, besproken wordt, acht 
ik het tot mijn plicht eens te meer deze ziens
wijze duidelijk naar voren te brengen. Het bewijs 
dat ik hier niet alleen in eigen naam, maar ook 
in naam van mijn Uni versi tei t spreek, ziet (J in het 
fei t dat ik omringd ben door de heer Ondervoorzi tter 
en de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer als
mede door een groep Collegals die speciaal belast 
werd met het onderzoek van het probleem en eveneens 
door de vertegenwoordigers van het wetenschappelijk 
personeel en van de studenten. 

Hoe kan het ontwerp van de Regering objectief worden 
samengevat? 

1) het kent bepaalde voordelen toe aan de bestaande 
universiteiten 

2) het richt zekere nieuwe universitaire centra 
op en geeft meer uitbreiding aan reeds bestaande 
niet-universitaire centra voor hoger onderwijs 

1. Wat het eerste punt aangaat worden zekere maat
regelen voorgesteld in verband met de gebieden waar 
de Universiteiten hun activiteiten zullen mogen uit
oefenen. De vrije universiteiten waren, tot nog toe 
geografisch tot hun arrondissement beperkt. Aan deze 
toestand wordt in het ontwerp afbreuk gedaan op 
volgende wijze. Er wordt onmiddellijk door de Univer
siteit te Leuven een candidatuur in de Letteren 
en Wijsbegeerte te Kortrijk opgericht. Deze Univer
si tei t krijgt verder de toelating om de s.tudies 
in het doctoraat in de geneeskunde te St. Lambrecht 
Woluwe te organiseren. De twee Vrije Universiteiten 
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worden er. tevens toe gemachtigd zich in het arron
dissement Nijvel uitte breiden en vanaf 1968 mogen 
zij, elk in een te bepalen arrondissement, een 
nederlandstalig doctoraat in de geneeskunde op
richten. 

Wat de Rijksuniversiteiten betreft tot nog toe 
waren zij geografiách niet beperkt; zij worden thans, 
en voor de eerste maal in de geschiedenis van het 
Hoger Onderwijs in België, teruggedrongen in hun 
eigen arrondissement, zodat zij de mogelijkheid niet 
zullen hebben om, b.v. centra voor geneeskun~ige 

opleiding of specialisatie of voor biologische 
opzoekingen buiten hun arrondissement op te richten. 

Wat de geldelijke steun aan de Universiteiten betreft 
zullen van 1966 af de Vrije Universiteit te Brussel 
61% en de Katholieke Universiteit te Leuven 91% 
van het totaal budget der twee Rijksuniversiteiten 
verkrijgen en, ~o men aanneemt dat beide Rijksuniver
siteiten gelijk bedeeld worden betekent dit dat, 
in 1966, de Rijksuniversiteit Gent 690 miljoen zal 
ontvangen, en in 1968 965 m"iljoen. Voor Brussel zijn 
de cijfers respectievelijk 808 miljoen en 1.125 mil
joen en voor Leuven 1.205 miljoen en 1.678 miljoen 
di t, wel te verstaan, zonder dat de Vrij e Uni ver
siteiten aan de nauwgezette controle der uitgaven, 
artikel per artikel, zoals de Rijksuniversiteiten 
onderworpen zullen zijn. Aangaande de bouwkredieten, 
mag tot 4 miljard frank (eventueel met tweemaal 
500 miljoen verhoogbaar) door de Vrije Universiteiten 
bij bepaalde inrichtingen worden geleend aan een ren
tevoet van 1,25%, terugbetaalbaar op " 40 jaar. Vroeger 
ging het om 2 miljard, terugbetaalbaar na 20 jaar 
en met een rentevoet van 2%. Bovendien wordt het 
onteigeningsrecht aan de Vrije Universiteiten toe
gekend. 

Wat de financiële voordelen aan de Rijksuniver
siteiten aangaat wordt het Fonds Hoger Onderwijs 
voor gebouwen en studentenverblijven van het Rijk, 
dat alle Inrichtingen voor Hoger Onderwijs van het 



68 

land betreft, met inbegrip van de nieuw op te richten 
centra, tijdelijk (van 1965 tot 1968) van 400 op 
800 miljoen per jaar gebracht, om van dan af tot 
1970 op 400 miljoen te vallen. Anderzijds mogen 
door de patrimonia van de Rijksuniversiteiten leningen 
worden aangegaan aan dezelfde gunstige voorwaarden 
als deze aan de Vrije Universiteiten toegestaan, 
indien het gaat om bedragen bestemd voor gebouwen 
met sociale doeleinden. 
Het totaal te betalen voor aflossing en rentevoet 
mag echter het jaarlijks aan de Universiteit toege
kend krediet voor sociale activiteiten niet over
treffen. 

2. 
van 

Aangaande het tweede punt, namelijk het oprichten 
nieuwe universitaire centra of de uitbreiding 
zekere bestaande inrichtingen voor Hoger Onder

kan het wetsontwerp als volgt worden samen-
van 
wijs 
gevat. 

Bui ten de toelating tot het onmiddellijk oprichten 
door Leuven van doctoraten in de geneeskunde te 
st. Lambrecht Woluwe en een candidatuur in de Let
teren en Wijsbegeerte te Kortrijk, de toelating 
tot het stichten, door de Vrije Universiteiten, van 
nieuwe Insti tuten in het arrondissement Nijvel, 
tot het organiseren van nederlandstalige doctoraten 
in de geneeskunde door de Vrije Universiteiten na 
1968, in nog te bepalen arrondissementen van het 
Vlaamse Land, komen, onmiddellijk te Antwerpen een 
candidatuur in de wetenschappen en in de natuur
en geneeskundige wetenschappen, die samen met andere 
inrichtingen onder de benall)ing "Universitair Centrum 
van de Staat te Antwerpen" gegroepeerd wordt. Te 
Mons wordt eveneens een "Universitair Centrum" opge
richt met, o.m. een faculteit der wetenschappen, 
een faculteit voor toegepaste economische wetenschap
pen en een hoger instituut voor opvoedkunde. Het 
Instituut St.-Ignatius te Antwerpen wordt voortaan 
gemachtigd wettelijke diploma' s van kandidaat in de 
Wij sbegeerte en Letteren af te leveren. De "Facul tés 
Notre Dame de la Paix" van Namen, mogen, bui ten 
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de reeds door dit Instituut toegekende diploma's, 
dit van kandidaat in de natuur- en wiskundige weten
schappen verlenen. 

Anderzijds mag de Rijkslandbouwhogeschool te Gent 
bij de Rijksuniversiteit aansluiten, terwijl de 
Veeartsenijschool te Kuregem-Brussel en de Rijksland
bouwhogeschool te Gembloux in de Universiteit te Luik 
geIntegreerd mogen worden, zo beide partijen het 
wensen. 

Aldus een bondige samenvatting van het Wetsvoorstel 
van de Regering. 

Laten wij enkele beschouwingen in verband hiermede 
naar voren brengen. 

In de eerste plaats wordt het hoger onderwijs, 
tegen de geest van het advies van de bevoegde com
missie van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid 
waarin de vier rectoren zetelden, verspreid in 
plaats van geconcentreerd te worden. 
Het is de mening van practisch de algemeenheid 
der Un1versiteitsprofessoren, niet alleen van Gent 
en van Luik maar ook van Brussel en van Leuven 
(ook voor deze laatste Universiteit durf ik het 
beweren en wacht ik met een gerust gemoed op een 
bevoegde logenstraffing) dat de uitzwerming, naar 
de woorden van een Leuvense Collega) de slechtste 
oplossing is die men voor de universitaire expansie 
zou kunnen voorstellen. Dit om algemeen culturele 
pedagogische en sociale redenen die al dikwijls 
werden herhaald. Op het ogenblik waar de grenzen 
van West Europa stilaan aan 't verdwijnen zijn 
en waar meer en meer internationale universitaire 
betrekkingen worden aangeknoopt wil men een zogenaamd 
universitair onderwijs verstrekken aan jongens 
die voor hun opleiding nooit buiten hun gewest 
zullen geweest zijn, aan wie geen mogelijkheid 
zal worden geboden om in contact te treden met 
makkers die tot andere strekkingen behoren I En 
zulks onder voorwendsel van democratie, omdat de 
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verblij~s- en verplaatsingsonkosten voor sommigen 
te duur zijn. 
Herhaaldelijk werd de nadruk erop gelegd dat het 
volstond in die gevallen het bedrag van de studie
beurzen te verhogen; dan ten minste zouden de minder 
gegoede studenten gelegenheid krijgen om in een 
echt universitair centrum opgeleid te worden en zou 
men hun de aalmoes niet geven van een minderwaardig 
onderwijs. 

Men zegt nu dikwijls dat het maar gaat om "experi
menten", maar men vergeet erbij te voegen dat in ieder 
geval, hetgeen opgericht werd zal blijven voort
bestaan en alles zal ongetwij~eld in het werk gesteld 
worden opdat het "experiment" zou slagen en nieuwe 
uitzwermingen zouden tot stand komen. Onder in
richtingen voor hoger onderwijs moet een gezonde 
wedijver bestaan op wetenschappelijk en didactisch 
gebied waar universiteiten moeten trachten elkander 
te evenaren en te overtre~~en. Ik heb steeds al het 
mogelijke gedaan om de Schooloorlog op universitair 
gebied te vermijden maar tot m1Jn leedwezen heb 
ik moeten vaststellen dat zekere praktijken blijk 
geven van een geest van concurrentie die moeilijk 
met een geest van gezonde wedijver verenigbaar 
is. In de vrije inrichtingen van middelbaar onder
wijs wordt meestal niet alleen a~geraden zich aan 
een Staatsuniversiteit te laten inschrijven maar 
zel~s mogen de leerlingen niet ingelicht worden 
aangaande hetgeen in onze Universiteit gebeurt! 
Op de voorlichtingsdag voor studenten van de hu
maniora die ieder jaar te Gent gehouden wordt en 
waarop de rhetorika-studenten van het vrije zowel 
als van het o~~icieel onderwijs uitgenodigd worden, 
hadden wij deze laatste jaren slechts van 7 tot 8% 
deelnemers van het vrij onderwijs meestal a~omstig 
uit niet-bisschoppelijke colleges die klaarblijke
lijk het ordewoord niet hebben gekregen en sommige 
enkelingen die aan hun college ontsnapt hadden. 
De cij~ers bewijzen duidelijk dat het hier gaat 
om een systematische houding van het vr1J onder
wijs dat bepaalde richtlijnen moet volgen. Het 
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is vanzelfsprekend dat zoals thans de studenten van 
de colleges, van Gent en naar Leuven worden afge
richt, zij in de toekomst in de mate van het moge
lijke naar Kortrijk zullen gestuurd worden. Het 
"experiment" zal bijgevolg na de voorziene periode 
van 4 jaar geslaagd zijn zodat men tot nieuwe reeds 
voorbereide uitzwermingen zal kunnen overgaan. 

Een naïeve oningewijde persoon zou zich trouwens 
kunnen afvragen waarom Leuven naar Kortrijk uitzwermt. 
De enige betekenis die men anderzijds in het vestigen 
van Leuven in het arrondissement Nijvel kan zien 
is het overhevelen van de Franse secties van Leuven 
naar deze streek, terwijl de Franse doctoraten 
in de Geneeskunde naar St. -Lambrechts-Woluwe zouden 
overgaan (tussen haakjes gezegd zou men het veel 
logischer kunnen vinden, wanneer men steeds naïef 
blijft indien een katholieke universi tei t in Wallo
nië werd gesticht, dat men als kern voor deze univer
si tei t Namen zou kiezen waar reeds twee facul tei ten 
bestaan). In ieder geval wanneer de Franse secties 
van Leuven naar Wallonië Of naar de omgeving van 
Brussel overgebracht worden, dan moet er ruimte 
genoeg voor de Vlaamse secties te Leuven zelf vrij 
blijven. Waarom dan die uitzwerming naar Kortrijk, 
gevolgd door het uitzwermen van de Vlaamse doctoraten 
naar het Vlaamse Land die noodzakelijk nog veel 
andere uitzwermingen zouden medeslepen. 

En wat zijn de echte bedoelingen te Kortrijk? 
Officieel gaat het alleen om het oprichten van 
de kandidaturen in de Wijsbegeerte en Letteren. 
Maar volgens een algemeen goed geïnformeerde krant 
(ik noem "De Standaard") - en dit bericht werd niet 
tegengesproken - werden reeds 82 hectaren bouwgrond 
te Kortrijk onteigend, 85 andere hectaren werden 
vastgelegd en 300 hectaren werden in optie gekregen. 
Niemand zal mij wij s maken dat die 467 hectaren ui t
slui tend zullen dienen voor een Facul tei t der Let
teren waarvoor een vijftal hectaren ruim zouden 
volstaan! 
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Ik weet wel dat er van katholieke zijde kritiek 
wordt uitgebracht tegen het onderwijs van sommige 
Gentse professoren die tot een andere ideologie 
behoren. Maar men mag echter niet vergeten dat in een 
Rijksuniversiteit alle opinies, zowel onder de profes
soren als' onder studenten vertegenwoordigd zijn en dat 
de professoren die de wijsgerige vakken doceren thans 
verschillende ideologieën vertegenwoordigen. 

Misschien weet men ook niet - of doet men alsof
dat zekere onder de· professoren die af en toe aan
gevallen worden, regelmatig gastprofessoren , die 
tot een andere ideologie behoren, uitnodigen om in hun 
plaats college te komen houden; verleden jaar werd 
zelfs een reeks voordrachten door een Pater Domi
nikaan in het kader van de cursus in de moraal 
gehouden. Men weet misschien ook niet dat deze ver
dachtgemaakte professoren anderzijds sedert maanden 
op zoek zijn naar een pluriideologische formule voor 
het onderwijs in de wijsgerige vakken. De uniideo
logische formule van een universiteit schijnt trouwens 
m~ar weinig invloed uitte oefenen, gezien te Leuven 
circa 30% der studenten naar de Kerk niet gaan 
en Brussel ten minste 25% katholieke studenten 
tel t. Onlangs nog hebben de Leuvense studenten 
bovendien hun voorkeur voor een pluriideologische 
formule uitgedrukt en ook vooraanstaande geestelijken 
zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige opvat
ting van een Katholieke Uni versi tei t geen steek 
meer houdt. En toch wil men die uniideologische 
formule tegen wil en dank meer en meer inplanten 
en uitbreiden! Inderdaad, wat het nederlandstalig 
onderwijs betreft, zouden er voortaan, volgens het 
wetsontwerp, naast een Faculteit der Letteren te 
Gent (rijksonderwijs), niet minder dan vier vrlJe 
instellingen voor Letteren en Wijsbegeerte bestaan. 
De Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit te 
Gent zal binnen enkele jaren omringd zijn door vier 
gelijkaardige vrlJe instellingen. En hoeveel uit
zwermingen zullen niet volgen na het verplicht slagen 
van Kortrijk? Is dat een rechtmatig evenwicht tussen 
vrij en rijksonderwijs? 
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Alles wijst trouwens, in het wetsontwerp van de 
Regering, op een minderwaardige behandeling van 
de Rijksuni versi tei ten ten overstaan van het Hoger 
Vrij Onderwijs. 

Daar zoëven heb ik reeds vermeld dat in 1968, ,de Vrije 
Uni versi tei t te Brussel 1.125 milj oen en de ' Katho
lieke Universiteit te Leuven 1.678 miljoen zal 
krijgen terwijl het krediet van een Rijksuniver
siteit 965 miljoen zou bedragen, terwijl tevens de 
Vrije Universiteiten aan de strenge controle der uit
gaven, zoals een Rijksuniversiteit, niet zouden onder
worpen zijn. Van 1959 tot 1968 zouden de bedragen 
ter' beschikking ' van de StaatsuniversÏ'teiten gesteld 
ve~vierdubbeld z1Jn. In dezelfde periode zouden de' 
toelagen voor Brussel 7 maal zo ' groot worden, deze' 
voor Leuven 12 maal. Men kan vanzelfsprekend beweren' 
dat ' de toelagen aan de Vrije Universiteiten toege
kend, in 1959, tótaal onvoldoende waren. Ik wil dit' 
graag aanvaarden maar ik moet er aan toevoegen dat 
de "kredieten aan de Rijksuniversiteiten op dat 
ogenblik, eveneens totaal onvoldoende waren. Sommige' 
bladen' ' schermen ' zeer graag ' met de bedragen die per 
student' aan de verschillende Universiteiten zouden 
worden' besteed. Zij verliezen echter uit het oog' dat' 
niet alle studenten dezelfde onkosten veroorzaken 
en, om een concreet voorbeeld te geven" dat b. v. de 
15.000ste student veel minder kost dan de 2.000ste' 
daar ' een aantal ui tgaven ~ met veel of weinig 'stu":" 
denten, ' dezelfde zijn~ 

Ik iben· Ide eerste 'om een verhoging van de subsidiëring 
aan' de Vr'ije Universiteiten toe te juichen, ma:ar 
een Vrij e Uni versi teit . mag ' toch nooit volledig dool' 
de \ 'staat gefinancierd worden " omdat 'zij , buiten de 
staa'tstoelagen ook:' over" andere bronnen van inkomsten' 
besohikt, die in: de : iRijksuni versi tei ten ontbreken ~ I 
En " heeft Z1J ge én 'andere bronnen 'van inkomsten,: 
dàn bewijst dit dàt , de ~! menSen die tot hun ideologie 
beh<:*en ' zich géen voldoende' financiële inspanning 
meér wtllen getroosten om hun ideologische univer-' 
st-tieit:P-in "stànd "te ,' :hOllden. -" In dit geval zie ik nie"Ö 
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in waarom de gemeenschap hun rol zou moeten over
nemen en het ware logisch in die omstandigheden 
dat deze Vrije Universiteiten Staatsun1versiteiten 
zouden worden met al de voor- en nadelen daaraan 
gebonden. 

Het regeringsontwerp is noodlottig voor het ni veau 
van het hoger onderwijs, om redenen die ik reeds 

-herhaaldelijk heb uiteengezet in verband met de 
plannen tot spreiding van universitaire centra : aan
kweken van een provincialistische geest onder stu
denten, die zich in een milieu zouden bevinden 
dat weinig bevorderlijk is voor hun algemeen cul
turele ontwikkeling, weinig democratisch systeem, 
moeilijkheid voor het recruteren van volwaardige 
professoren - in dit verband weze vermeld dat Brussel 
blijkbaar door het niet aanwezig zijn van voldoende 
waardevolle kandidaten - voor haar Vlaamse sectie 
beroep moet doen op 22 Gentse professoren. 

De Regering schijnt zich vooral bekommerd te hebben 
om het aantal inrichtingen voor hoger onderwijs 
op te drijven in de plaats van de bestaande univer
siteiten in de mogelijkheid te stellen meer studenten 
op te nemen. en er de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. 

Het ware vooriopis voldoende geweest. en ik heb er al 
dikwijls de nadruk opgelegd. dat de nodige kredieten 
werden verleend om in de bestaande Universiteiten 
gebouwen voor pedagogische en wetenschappelijke doel
einden op te richten. om meer personeelsleden ten 
behoeve van de eerste jaarsstudenten ter beschikking 
te stellen zodat zij voor het onderwijs in kleinere 
groepen onder de leidina van een leermeester zouden 
worden ingedeeld. dat voldoende kredieten ter beschik
king worden gesteld om de broodnodige studenten
homes en -restaurants te bouwen waardoor deUniver
si tei t niet alleen in de mogelijkheid zou verkeren 
om logies en eetgelegenheden te bieden aan haar 
studenten die thans in de universitaire stad ver
blijven maar ook aan haar zogenaamde spoorstudenten 
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die veel tijd voor hun studies verliezen. 
Een ~anpassing van de studiebeurzen zou daaren
boven nodig zijn. Deze oplossing zou veel beterkoop 
z1Jn en meer bevorderlijk voor het niveau van het 
hoger onderwijs dan deze door de regering voorgesteld. 

De regering kan beweren dat het grootste gedeelte 
van haar inspanning ten goede komt aan de bestaan
de uni vers i tei ten en maar in beperkte mate aan de 
nieuw opgerichte of uit te breiden centra. 

Een ernstige berekening van de onkosten waarmede 
's lands uitgaven zullen worden bezwaard door de 
op te richten of uitte breiden centra werd echter 
nooit gedaan, als men ziet dat voor een 4e werkings
jaar van · een faculteit wetenschapPen en natuur- en 
geneeskundige wetenschappen te Antwerpen de belache
lijk lage som van 34 miljoen wordt voorzien! Men 
moge in het land en in het buitenland eens vragen 
wat een dergelijke faculteit in feite kost. 

In ieder geval zullen de rijksuniversiteiten onver
mijdelijk het slachtoffer mo·eten worden van de finan
ciële schikkingen die het wetsvoorstel voorziet. 

Iedere rijksuniversiteit zou, volgens het ontwerp, 
ongeveer 16% van de kredieten voor universitair 
onderwijs krijgen. Moest een extra-uitgave in een 
rijksuni vers i tei t ten gevolge van een initiatief tot 
uitbouw van een nieuwe richting nodig blijken, dan 
zou dit praktisch onmogelijk zijn daar de daartoe 
nodige kredietverhoging automatisch me.t 6,1 zou 
moeten worden vermenigvuldigd (van · 16% naar 100%). 

Bovendien is het opvallend hoe de voorziene maat
regelen heel in het bijzonder in het nadeel van 
Gent uitvallen 2 nieuwe faculteiten der letteren 
en wijsbegeerte (Kortrijk en St.-Ignatius te Ant
werpen) • En men mag zich afvragen of het door de 
noden van het land wel verantwoord is meer mogelijk
heden op dat gebied aan het industrialiserende 
Vlaamse land te bieden. 
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Verder een faculteit wetenschappen te Antwerpen. 
In een latere fase 2 doctoraten in de geneeskun
de der vrije universiteiten in het Vlaamse land, 
t. t. z. in het gebied waar Gent zijn studenten re
cruteert. En dan volgen al de nog te voorziene 
ui tzwermingen. Misschien zouden wij ironisch de 
vraag kunnen stellen of besloten werd tot het op
richten van een sectie letteren en wijsbegeerte 
te Kortrijk en wetenschappen te Antwerpen om Gent 
van een niet bestaande plethora van studenten te 
ontlasten. 

Inderdaad, de cij fers tonen aan dat de recrutering 
van Gent in West-Vlaanderen (Ie jaarstudenten) 
vooral studenten afkomstig van het vrij onderwijs 
in de faculteit letteren en wijsbegeerte betreft, 
terwijl te Antwerpen het vooral om studenten in 
de wetenschappen van het officieel onderwijs gaat. 

Men zal aldus de rol die niet zonder luister ge
durende bijna 150 jaar door onze Alma Mater werd 
vervuld, aan andere nog op te richten of verder 
ui t te breiden instellingen voor een groot gedeelte 
toevertrouwen. 

En nochtans meen ik dat, buiten haar rol in het 
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, 
onze Alma Mater op Nationaal gebied de verdienste 
heeft gehad studenten van verschillende ideolo
g1een in contact te brengen en hen geleerd heeft 
elkanders opinie te eerbiedigen. Op dat gebied 
is onze universiteit een school van verdraagzaam
heid geweest die niet te onderschatten is. Verder 
kan te goedertrouw niet beweerd worden dat onze 
universiteit met haar 6.200 studenten overbevolkt 
is. Evenmin, meen ik, kan men bewijzen dat zij 
aan haar plichten te kort gekomen is. De snelle 
aangroei van haar bevolking die spontaan mag ge
heten worden zonder dat enige dwang de keuze van 
de studenten voor Gent heeft beïnvloed bewijst 
bovendien het vertrouwen dat onze Alma Mater on
danks allerlei tegenkanting geniet. Het beslui t 



77 

dat zich opdringt wanneer men met kennis van zaken 
het wetsvoorstel der Regering leest is dat het · 
officieel hoger onderwijs volledig aan het vrij 
hoger onderwijs wordt opgeofferd. Wij hopen dat 
de wetgever, in wie alle universitairen hun laat
ste vertrouwen stellen, ten volle al de gevaren 
en de noodlottige gevolgen van het regeringsont
werp zal inzien. Alleen enkele geringe voordelen 
en nog in veel gevallen schijnvoordelen worden 
voor de rijksuniversiteiten voorzien. Ware het 
dan ook niet veel konsekwenter, eerlijker en moediger 
de rijksuni vers i tei ten af te schaffen in de plaats 
van ze langzaam te verwurgen. 

Men wil nu, in volle haast, enkele weken vóór de 
verkiezingen het akkoord van de wetgevende macht 
afdwingen net als men het. ook poogde te doen voor 
de rectoren. Zoals ik het verklaarde op de laat
ste conferentie van de rectoren die, in dit ver
band, op verzoek van de Regering werd gehouden, 
is nochtans het enig dringend probleem de begroting 
voor hoger onderwijs voor het jaar 1965. De begroting 
der volgende jaren en het expansieprogramma zou
den het best rustig overwogen worden en voorstel
len zouden zonder moeite, binnen enkele maanden, 
kunnen ingediend worden door een commissie van 
bevoegde pe~sonen, steunend enerzijds op de docu
mentatie die reeds werd ingezameld door de Nationale 
Raad voor Wetenschapsbeleid en anderzijds op in
lichtingen die nog zouden dienen ingewonnen te 
worden. 

Op die wij ze zou men in een serene atmosfeer tot 
een duurzame en geschikte oplossing kunnen komen 
die in plaats van het niveau van ons hoger onder
wijs te verlagen, het zou verhogen, die een hoger 
onderwijs van een hoogstaand peil ter beschikking 
der minst gegoeden, die ertoe geroepen zijn, zou 
kunnen stellen en die, tenslotte en, wat bui tenge
woon belangrijk is, de door het wetsontwerp ont
ketende schooloorlog op het universitair plan zou 
vermijden daar waar integendeel de samenwerking 
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onder de universiteiten meer en meer aangewezen 
is en door alle wetenschapsmensen onzer vier uni ver
siteiten zo zeer gewenst wordt. 

Maar ja, die oplossing is waarschijnlijk te een
voudig of te ·redelijk! 
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BRIEF 
d.d. 24 februari 1965 

van Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 
aan 

Rector Bouckaert 

Mijnheer de Rector, 

Het advies van de Academieraad van Uw Uni versi tei t 
betreffende het wetsontwerp over de universitaire 
expansie heb ik aandachtig bestudeerd. 

Ik wil er vooral Uw aandacht op vestigen dat dit 
advies grosso modo 
van algemene aard, 
van de werkelijke 
tatieve gevolgen der 

gebaseerd is op beschouwingen 
die geen juiste bepaling geven 
draagwijdte en van de quanti
in aanmerking genomen phenomena. 

Door zich op een dergelijk werk te baseren · loopt 
de Universiteit van GENT het gevaar te worden mee
gesleept in passionele reacties die met het belang 
der feiten geen verband houden. 

Door U aan het hoofd te stellen van deze beweging 
en door te verklaren dat spectaculaire maatregelen 
zouden kunnen genomen worden neemt U een zware 
verantwoordelijkheid op zich. :U is rector benoemd 
door de Koning op voorstel van Uw academisch korps 
en in die hoedanigheid hebt U als eerste onbetwist
bare opdracht het regelmatig verloop van het onder
wijs te verzekeren. Ik vestig hierop Uw aandacht. 

Ik houd mij te Uwer beschikking om op alle preciese 
vragen te antwoorden, die U m1J in verband met 
de draagwijdte van het wetsontwerp zoudt willen 
stellen en ik ben bereid om aanpassingen aan bepaalde 
artikelen betreffende de werking van de Rijksuniver
siteiten te onderzoeken. 

Het volledig negatief aspect van Uw houding en 
Uw weigering om met de positieve aspecten van het 
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wetsontwerp rekening te houden. zullen in de toekomst 
streng worden beoordeeld - en ik preciseer - indien 
U in weerwil van de reële draagwijdte der behandelde 
gegevens in een dergelijke houding volhardt. vooral 
het betitelen van het wetsontwerp in kwestie als 
"spreiding" en zelfs het spreken over een "onbe
perkte spreiding" zijn gebaseerd op een verkeerde 
interpretatie. 

"Spreiding" is een poli tiek die hierin bestaat 
de universiteiten van een land te interesseren 
om. met of zonder planificatie. het probleem van 
de democratisering der studiën door de decentralisatie 
van kandidaturen of van propedeutica op te lossen. 

Iets dergelijks staat niet in het ontwerp. dat 
overigens een overgangsstadium is en slechts ge
durende vier jaar van toepassing zal zijn. 

Een enkel experiment inzake spreiding wordt toege
laten namelijk te KORTRIJK. dat overigens helemaal 
ten laste en onder de verantwoordelijkheid van 
de Universiteit van LEUVEN valt. Dit experiment 
zal van nabij gevolgd worden door de economische 
en sociale acadèmische commissies voorzien bij 
artikel 74 van het ontwerp. 

Mocht dit experiment een negatieve uitslag hebben. 
dan zou het tot de taak van de Universiteit van 
Leuven behoren. haar te KORTRIJK gevolgde methode 
te wijzigen of deze kandidatuur af te schaffen 
(zij is immers verantwoordelijk). 

Indien integendeel de uitslag gunstig zou zijn. 
zal het de taak van de wetgever zijn om voor 1969 
in het kader van de organieke wet op basis van 
de adviezen uitgebracht door de bij artikel 74 
voorziene technische commissie en door in de memorie 
van toelichting voorziene politieke commissie de 
wijze vast te leggen waarop het hoger onderwijs' 
zich in het land zal ontwikkelen. rekening houdend 
met een systeem van decentralisatie waaraan dan 
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alle uni vers i tei ten zullen deelnemen. Een dergelijk 
systeem zou natuurlijk zeer strikt beperkt zijn 
in een land met een kleine oppervlakte en zou slechts 
op lange termijn en op een zeer progressieve manier 
gerealiseerd worden, rekening houdend · met de toe
vloed van nieuwe studenten. 

Het is derhalve niet ernstig de instellingen van 
ANTWERPEN en van KORTRIJK te beschouwen als "embryo's" 
van inrichtingen die zonder beperking zullen moeten 
aangroeien, vermits de wetgever helemaal meester 
moet zijn over eén verdere evolutie dan deze die 
door het huidig overgangswetsontwerp wordt bepaald. 

Ik doe een laatste beroep op de Rector van de Univer
siteit van GENT om oprecht na te denken over de 
verantwoordelijkheid die hij wenst te nemen evenals 
over de zo nodige positieve aspecten van het ontwerp 
namelijk inzake de budgettaire en functionele ex
pansie van de Rijksuniversiteiten. 

Aanvaard intussen, mijnheer de Rector, de ui tdruk
king van mijn ware hoogachting, 

H. JANNE. 
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TELEGRAM 
d.d. 25 februari 1965 

van Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 
aan 

Rector Bouckaert 

De opschudding der Gentse professoren die gepaard 
gaat met bedreigingen en die gepatroneerd wordt 
door de Rector ia onaanvaardbaar. Mijn antwoord 
op een vraag gesteld in de Senaatscommissie had 
geen publiek karakter. Het is door onbescheidenheid 
dat het gepubliceerd werd. Het is juist dat ik geant
woord heb besloten te zijn niet toe te geven inge
volge deze agitatie en de bedreiging met scherpe 
maatregelen. Vraag u een laatste maal het werkelijke 
ontwerp en zijn echte draagwijdte te willen beschouwen 
en niet de misvormingen en de overdreven interpreta
ties die tegengesproken . worden door de cijfers. 
Ben bereid u te ontvangen om u alle bij'zonderheden 
te verstrekken die u zou wensen. 

Henri JANNE 
Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur. 
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Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 
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Diep verontwaardigd door beschuldiging van chantage 
door U uitgebracht tegenover RijkBuniversiteitspro~es
Boren naar aanleiding van niet gecontroleerde ge
ruchten, en publiek medegedeeld, protesteer kracht
dadig tegen deze openbare belediging. 

Rector Bouckaert. 
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MEDEDELI NG 
aan 

BELGA 
d.d. 25 februari 1965 

Het actiecomité van het onderwijzend personeel 
van de Rijksuniversiteit te Gent, aangevuld door 
de Contactcommissie Gent - Luik, heeft aan alle onder
wijskrachten van de Alma Mater als richtlijn gegeven 
de Wetgevende Macht met aandrang te verzoeken om 
het huidig wetsontwerp op de universitaire expansie 
niet goed te keuren. 

Bqvendien werd tot een plechtige uiting van protest 
besloten in de vorm van schikkingen, om van 1 maart 
af, alle acti vi tei ten in Rijksorganismen of parasta
tale instellingen, in Commissies, Raden, Jury's, enz. 
op te schorten. 

De Luikse professoren hebben gelijkaardige maat
regelen getroffen. 

Tegelijkertijd wordt een oproep gedaan tot alle 
leerkrachten van de andere uni versi tei ten om, in het 
algemeen belang van het uni versi ta ir onderwij s, zich 
bij deze actie aan te sluiten. 
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d.d. 26 februari 1965 
van Rector Bouckaert 

aan 
Minister van Nationale Opvoeding H. Janne 

Mijnheer de Minister, 
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Ik heb de eer U de ontvangst te melden van Uw telegram 
dd. 25 dezer, alsmede van Uw schrijven van 24 februari 
(ref. HJ/EA) dat ik deze morgen ontving. 

Ik meen niet dat het enig nut biedt dat U een deel 
van Uw kostbare tij? zou afstaan om mij te ontvangen 
ten einde andermaal te pogen mij, met steeds dezelfde 
argumenten, te overtuigen van de hoedanigheden 
van Uw wetsontwerp inzake universitaire expansie, 
dit op het ogenblik dat geweigerd wordt dat de ziens
wijze van de Rijksuniversiteit te Gent, zoals voor
gesteld in de senaatscommissie voor Openbaar Onder
wijs, door haar Rector zou worden toegelicht. Wij 
hebben reeds dikwijls van gedachten gewisseld over 
het probleem van de universitaire expansie, Mijnheer 
de Minister, en wij zijn beide op ons standpunt 
gebleven. De Regering heeft haar ontwerp opgemaakt 
tegen de mening in van praktisch al de Universitairen 
en zij wil dit ontwerp daarna door de Universiteiten 
(rectoren en academieraden) doen goedkeuren. Dit 
is vanzelfsprekend onmogelijk en al de uitleg die U 
mij in verband met Uw wetsontwerp zou kunnen verstrek
ken, zou aan de toestand niets veranderen. Ik meen 
trouwens zelf wel in staat te zijn om een tekst 
te begrijpen. 

U is zo goed, Mijnheer de Minister, mij het volgende 
te schrijven : 

"U is rector benoemd door de Koning op voorstel 
van Uw academisch Korps en in die hoedanigheid hebt 
U als eerste onbetwistbare opdracht het regelmatig 
verloop van het onderwijs te verzekeren. Ik vestig 
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hierop Uw aandacht" • Graag zou ik van U vernemen 
hoe en wanneer ik aan bovenvermelde opdracht ben 
te kort gekomen. Ik verklaar integendeel dat, sedert 
mijn benoeming als Rector ik, naar best vermogen, 
steeds al mijn krachten heb ingespannen om een hoog 
niveau van onderwijs te verzekeren en het is juist 
in dit kader dat . mijn houding moet geïnterpreteerd 
worden : de verdediging van de belangen van het Hoger 
Onderwijs. 

In Uw brief, is U zo vriendelijk, Mijnheer de Minis
ter, mij te w1Jzen op m1Jn verantwoordelijkheid. 
Het weze m1J toegelaten U mede te delen dat ik 
naar Uw brief niet . heb gewacht om mijn verantwoor
delijkheid tegenover het Hoger Onderwijs en m1Jn 
Universiteit ten volle te beseffen en daarin ligt 
juist de verklaring van mijn houding. 

U zegt mij verder "Het. vo~ledig negatief aspect 
van Uw houding en Uw weigering om met de positieve 
aspecten van het wetsontwerp rekening te houden, 
zullen in de toekomst streng worden beoordeeld 
- en ik preciseer - indien U in weerwil van de 
reële draagwijdte der behandelde gegevens in een 
dergelijke houding volhardt ••••• " 

Mijn antwoord hierop is eenvoudig ik vrees geen 
strenge beoordeling vanwege de universitairen die 
praktisch allen mijn mening delen. De strenge beoor
deling moet dan ook waarschijnlijk deze zijn welke 
van de Regering te verwachten is. Ik moet U eerlijk 
bekennen, Mijnheer de Minister, dat een dergelijke 
bedreiging mij helemaal onverschillig laat. Hoe 
zonderling het ook moge klinken, ik handel uit diepe 
overtuiging en niet om persoonlijke redenen. Ik weet 
dat het U mogelijk is aan Zijne Majesteit de Koning 
voor te stellen dat Hij mij uit mijn ambt zou ont
slaan omdat ik geen knecht ben en omdat ik mijn 
op1n1e verdedig zoals men het normaal in iedere 
democratie zou moeten kunnen. U kan dat gerust 
doen, zo U het wenst. Maar op mijn beurt wil ik 
U waarschuwen Mijn opvolger die eventueel door 
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de Academieraad zou worden voorgedragen, zou even 
kordaat optreden als ik, want de ganse Uni versi tei t 
van Gent is solidair tegen Uw ontwerp over de ex
pansie. 

Ik doe een laatste beroep op U, Mijnheer de Minister, 
opdat U de voorstellen zou volgen, van de Conferentie 
der Rectoren die op 23 januari 1965 werd gehouden. 
Zoals U zich zal herinneren, werd door de Rectoren 
verzocht dat voor het ogenblik, alleen de begroting 
voor 1965 voor het Hoger Onderwijs zou vastgesteld 
worden, met een uitzonderlijke inspanning ten gunste 
van de Vrije Universiteiten. 

De oplossing van het belangrijk probleem van de 
expansie en de subsidiëring van het Vrije Hoger 
Onderwijs gedurende de komende jaren zou daarna, 
rustig, in een serene atmosfeer onderzocht kunnen 
worden in een bevoegde. commissie, met vertegen
woordigers van de Universiteiten, en van de verschil
lende politieke en sociale milieus. Deze commissie 
zou binnen afzienbare tij d een voorstel kunnen 
ui twerken op grond van de documentatie reeds ver
zameld door de Nationale Raad voor het Wetenschaps
beleid en van nog in te winnen inlichtingen. Op die 
wijze zou men tot een rationele, duurzame oplossing 
kunnen komen, die geldig zou zijn voor ons land 
en waarover wij later geen spijt zouden moeten 
hebben. 

Met gans bijzondere hoogachting, 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
rector. 
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TELEGRAM 
d.d. 2 maart 1965 

van Rector Bouckaert 
aan verscheidene politici 

Ui t dagbladen vernomen hebbende dat Eerste Minister 
Universiteit Gent beschuldigt niet neutraal te 
zijn en dat daarom universitaire spreiding Kortrijk 
wordt overwogen, protesteert Raad van Beheer Uni ver
si tei t Gent met klem tegen beschuldiging en vraagt 
bewijzen betreffende schending neutrali tei t. Vestigt 
aandacht op geleverd bewijs dat universitaire expansie 
niet in belang universitair onderwijs maar uit 
zuiver politieke overwegingen beraamd wordt en 
vraagt aangezien schoolstrijd op hoogste vlak moet 
vermeden worden en universitaire expansie nog een 
jaar kan ui tgesteld worden oprichting commissie 
schoolpakt ad hoc voor universitair onderwijs voor
aleer tot oprichting van nieuwe inrichtingen besloten 
wordt. 

Rector J.J. BOUCKAERT. 
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MOTIE 
d.d. 2 maart 1965 

van de Raad van Beheer van de R.U.G. 

De Eerste Minister, uitdrukkelijk belast met het 
wetenschapsbeleid, heeft in een politieke vergadering 
te Eeklo verklaard dat de Faculteit der Letteren 
en Wijsbegeerte te Gent een niet voldoend neutraal 
en objectief onderwijs verstrekt en dat dit de 
reden uitmaakt om kandidaturen in de Letteren en 
Wijsbegeerte te Kortrijk op te richten. 

De Beheerraad van de Rijksuniversiteit te Gent 
spreekt unaniem en plechtig zlJn verontwaardiging 
ui t tegenover deze verklaring die duidelijk de 
poli tieke motieven van het wetsontwerp over de 
zogenaamde universitaire expansie toont. 

De Beheerraad der Rijksuniversiteit te Gent beves
tigt plechtig dat de Faculteit der Letteren en 
Wijsbegeerte op geen manier aan de universitaire 
objectiviteit tekort is gekomen en bezweert de 
openbare opinie nu eindelijk duidelijk in te zien 
dat dit wetsontwerp in een geest van schoolstrijd 
en ideologische verzuiling is opgevat. 
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VERKLARING 
d.d. 2 maart 1965 

van de Dekens van de R.U.G. 

De Dekens van alle Facul tei ten van de Rijksuni ver
siteit te Gent, 

na bij de heer Rector erop te hebben aangedrongen 
dat hij, niettegenstaande z1Jn ui tdrukkelijke 
wens om ontslag te nemen, voorlopig zou aanblijven 
om namens de Gentse Alma Mater te kunnen optreden, 

gelet op het advies van de Raad van State waarin 
o.m. voorkomt : 
"Men ontveinze zich niet, dat de toeneming van het 
aantal uni versi taire inrichtingen met beperkte 
functies - het ontwerp moge nu nog zo voorlopig 
bedoeld z1Jn ten aanzien van de universitaire 
expansie gevolgen zal meebrengen waarop eventueel 
moeilijk zal terug te komen z1Jn, ook al staat 
juridisch geen onoverkomelijke hinderpaal dat 
in de weg". 

treden als deken van hun respectieve faculteiten 
af, ten einde zodoende en als tolk van hun collega's 
een plechtige verwi ttiging te richten aan de 
leden van de bevoegde Senaatscommissie om het 
wetsontwerp nr 117 op de universitaire expansie 
niet goed te keuren, 

daar de dekens er vast van overtuigd z1Jn dat, 
binnen afzienbare tijd, een algemeen aanvaardbare 
oplossing kan worden gevonden die zowel voor 
de doelmatige uitbouw van het universitaire onder
W1JS als voor een waarachtige democratisering 
van dat onderwijs zou zorgen. 

Prof. Dr. L. APOSTEL, Deken van de facul
teit der Letteren en Wijsbegeerte 
Prof. Dr. R. DEKKERS, Deken van de facul-
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teit der Rechten 
Prof. Dr. W. DEKEYSER, Deken van de facul
tei-t der Wetenschappen 
Prof. Dr. C. HOOFT. Deken van de facul tei t 
der GeneeskUIlde 
Prof. il". W. SOETE. Deken van de facul tei t 
der Toegepaste Wetenschappen. 
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BRIEF 
d.d. 8 maart 1965 

van Rector Bouckaert 
aan 

Eerste Minister T. Lefèvre 

Mijnheer de Eerste Minister, 

Ik heb de eer U de ontvangst te melden van Uw per
soonlijk schrijven d.d. 4 maart dat U tot mij richt 
als antwoord op een telegram en een motie die ik u, 
in opdracht van mijn Raad van Beheer, heb laten ge
worden. 

Het we ze mij toegelaten in de eerste plaats een mis
verstand op te helderen en U mede te delen dat de U 
toegestuurde teksten niet tegelijkertijd aan de pers 
werden overgemaakt. Ik geef al tijd, als instructie 
in mijn diensten, dat de pers slechts na de bestem
meling in kennis zou worden gesteld van de teksten 
die tot hem worden gericht •. Deze richtlijnen werden, 
in casu, zoals gewoonte, gevolgd. 

Het spijt mij, Mijnheer de Eerste Minister, dat een 
acuut meningsverschil tussen U en de Uni vers i tei t te 
Gent is ontstaan inzake Uwe inzichten betreffende de 
universitaire expansie. Ik wil er de nadruk op leggen 
dat het hier niet slechts gaat om een persoonlijke 
houding van mijnentwege maar evenveel om deze van 
m1Jn ganse Universiteit. En wanneer U de door mij 
uitgedrukte ziensw1Jze in tegenstelling brengt met 
deze van mijn voorgangers, dan moet ik hierop ant
woorden dat mijn voorgangers nooit in dezelfde omstan
digheden als ik hebben verkeerd en dat de verge
lijking bijgevolg geen steek houdt. 

De reden van deze houding is, m. i., zeer begrijpe
lijk. Als universitairen zijn wij bezorgd om de be
langen en om het niveau van het Hoger Onderwijs en 
wij menen niet dat het gedeeltelijk vervangen van de 
rol van de Gentse Universiteit door nog op te richten 
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secties of uitte breiden instituten, op zlJn minst 
gezegd, het peil van het Hoger Onderwijs in het 
Vlaamse Land zal verhogen! Ik wil goed aanvaarden, 
Mijnheer de Eerste Minister, dat het niet in Uw be
doeling ligt de Rijksuniversiteit te Gent te "wurgen", 
maar men moet realistisch zijn, de feiten zien zoals 
zij zijn, en wanneer men vaststelt dat, volgens het 
wetsontwerp van de Regering, in de onmiddellijke toe
komst o. m. twee nieuwe Facul tei ten der Letteren, een 
kandidatuur in de wetenschappen, een kandidatuur in 
de natuur- en geneeskundige wetenschappen zullen wor
den opgericht, gevolgd, binnen 4 j., door twee nieuwe 
vrije doctoraten in de geneeskunde en dit alles in 
het recruteringsgebied van Gent, moet iedereen tot de 
conclusie komen dat deze maatregelen nadelig zlJn 
voor de ontwikkeling en de uitbloei van de Rijksuni
versi tei t te Gent. Moest men mij kunnen aantonen dat 
Gent, in het belang van het Hoger Onderwij s, moet 
geremd worden of zelfs verdwijnen, dan zou ik er 
mlJ eventueel kunnen bij neerleggen maar ik wacht 
nog steeds op een overtuigend bewijs in dit verband. 
\/Jat is eigenlijk het probleem? Kan Gent niet meer 
studenten opnemen dan nu? Toch wel, en veel meer. 
En heeft onze Alma Mater haar rol naar behoren niet 
vervuld zodat andere inrichtingen haar plaats moeten 
innemen? Ook dit kan, redelijkerwijze, niet beweerd 
worden. 

Het ongeluk, Mijnheer de Eerste Minister, is dat men 
het advies van de universitairen, waaronder praktisch 
de algemeenheid (niet alleen te Gent en te Luik, maar 
ook te Brussel en te Leuven) tegen het ontwerp is ge
kant, volledig heeft genegeerd en het is zeer pijn
lijk te moeten vaststellen dat men hun tegen wil en 
dank een oplossing wil opdringen die zij verkeerd 
achten. 

Ik kan niet nalaten eens te meer te zeggen dat, m.i., 
de oplossing erin zou bestaan de nodige kredieten 
voor 1965 aan de twee Rijksuniversiteiten te ver
lenen, met extra-toelagen voor de Vrije Universiteiten 
ten einde in hun onmiddellijke noden te voorzien. Een 
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gemengde commissie, bestaande uit universitairen, 
politieke personaliteiten en vertegenwoordigers van 
economische en sociale milieus, zou dan een voorstel 
kunnen uitwerken dat zou steunen op de documentatie 
die reeds werd verzameld door de Nationale Raad voor 
het Wetenschapsbeleid en op inlichtingen die nog zou
den dienen ingewonnen. Ik ben overtuigd dat een derge
lijke commissie binnen afzienbare tijd geldige con
clusies zou kunnen indienen en, met deze oplossing, 
zou men het voordeel genieten van de uni versi tairen 
en de politieke personali tei ten rechtstreeks in con
tact te brengen. Er zou veel kans voor bestaan dat zij 
tot een akkoord zouden komen terwijl nu politieke 
personaliteiten eenvoudig geen rekening houden met de 
adviezen die door de universitairen afzonderlijk wor
den uitgebracht. Politieke personaliteiten, wanneer 
zij over een voldoende meerderheid beschikken, kunnen 
zonder twijfel hun beslissing doorvoeren maar ik 
meen dat het nooit een goede oplossing is, maat
regelen tegen wil en dank aan iemand op te dringen, 
vooral wanneer het gaat om universi tairen die onder 
de meest zelfstandigen van onze landgenoten dienen 
gerekend. 

Ik heb anderzijds, Mijnheer de Eerste Minister, met 
genoegen vernomen dat U de academische vrijheid als 
onaantastbaar aanziet en dat U een politieke of 
ideologische dosering in de benoemingen als onaan
vaardbaar beschouwt. Het spijt mij dat ik, wegens 
het persoonlijk karakter van Uw brief, geen kennis 
van deze, Uw zienswlJze, aan mlJn Collega's mag 
geven. De samenvatting van Uw rede in Eeklo heeft 
ons allen - zowel katholieken als niet-katholieken -
zeer pijnlijk getroffen des te meer daar sinds een 
paar jaren bijzondere inspanningen te Gent gedaan 
worden om een stricte obj ecti vi tei t inzake wij sgerig 
onderwijs in al de mate van het mogelijke na te 
leven. 

Vrijzinnige professoren nodigen inderdaad regelmatig, 
in het kader van hun wijsgerig onderwijs, katholieke 
Collega's uit om een college in hun plaats te houden 
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en verleden jaar heeft een Pater Dominikaan, in het 
raam van het onderwijs in de moraal, een reeks voor
drachten gegeven. Bovendien zijn wij bezig met een 
pluriideologische formule uit te werken waarvan wij 
hopen dat zij de goedkeuring van de Regering zal 
meedragen. Aan de hapd van deze feiten zult U dan 
ook begrijpen, Mijnheer de Eerste Minister, hoezeer 
W1J allen gegriefd en verontwaardigd zijn geweest 
door hetgeen in de kranten betreffende Uw rede te 
Eeklo is verschenen. 

Het spijt mij, Mijnheer de Eerste Minister, dat onze 
standpunten zo verschillend zijn. Ik heb er niettemin 
aan gehouden U, eens te meer, in volle eerlijkheid 
en klaarheid, mijn mening uit te drukken. 

Met gans bijzondere hoogachting, 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector. 
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BRIEF 
d.d. 13 maart 1965 

van Rector Bouckaert 
éH!n 

Volksvertegenwoordiger F. Grootjans 

Hooggeachte Heer Grootjans, 

Ik dank U zeer voor het mededelen van de tekst van 
de vraag die U aan de Heer Eerste Minister, in ver
band met zijn rede te Eeklo, hebt gesteld. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om U mede 
te delen dat het mij spijt dat mijn houding tegenover 
het oprichten yan een uni versi tair centrum te Ant
werpen in een gans verkeerd daglicht werd gesteld 
(zie artikels in de Volksgazet d.d. 3/3/65 en 4/3/65). 
Wat ik in 1959 heb gezegd-, wil ik nog volledig onder
schrijven. Komt er, buiten de bestaande univer
siteiten, een nieuwe universiteit in België, dan is 
Antw~rpen volgens mij de daartoe aangewezen plaats. 
Màar om de kwaliteit van het hoger onderwijs te vrij
waren, verzet ik mij tegen de versnippering en tegen 
het uitzwermen van afzonderlijke secties ~e Kortrijk, 
Brugge, Hasselt, enz. Om deze reden ben ik ook tegen 
de formule die de Regering voor Antwerpen voorstelt 
en die, m. i • helemaal onsamenhangend is, met een 
vrije kandidatuur in de Letteren en Wijsbegeerte 
(St.-Ignatius), een Rijkskandidatuur in de Weten
schappen en in de Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen en, binnen 4 jaar waarschijnlijk, een doc
toraat in de Geneeskunde van een Vrije Universiteit 
met daarbij nog een aantal instellingen die aan 
bovenvermelde secties min of meer vast of los zouden 
gebonden zijn. Deze versnippering is m. i. noodlottig 
voor het niveau van het Hoger Onderwijs en is daar
voor in strijd met een echte democratische geest. 

De enige oplossing zou er, m. i • in bestaan dat een 
volwaardige en volledige Rijksuniversiteit te Ant
werpen geleidelijk zou tot stand komen, waar éénheid 
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tegelijkertijd met interdisciplinair contact in een 
echt uni versi tair milieu zou bestaan. Dit is, m. i. 
de geldige formule, in tegenstelling met deze welke 
er in bestaat afzonderlijke kandidatuurtjes langs 
alle kanten op te richten. De formule volgens dewelke 
deze Uni versi tei t zou tot stand komen zou het best, 
m.i. door alle betrokken instanties, desgevallend 
in overleg met de Rijksuniversiteit Gent, uitgewerkt 
worden. Daardoor zou te Antwerpen een echte univer
siteit ontstaan, die tot de roem van onze Vlaamse 
Grootstad in veel sterkere mate zou bijdragen dan het 
groeperen van allerlei secties in een hybried "Uni
versi tair Centrum", zoals door het Regeringsontwerp 
wordt voorzien. 

Het spijt mlJ dat men thans, tegen wil en dank, 
helemaal willekeurig, aan de universitaire wereld 
een zinneloze oplossing wil opdringen terwijl een 
rationele maatregel voor· de hand ligt. En ik vraag 
mij nog steeds af of niet enkele volksvertegenwoor
digers van verschillende politieke partijen in Bel
gle zouden kunnen gevonden worden om, in de Kamer, 
een voorstel, in bovengeschetste zin, in te dienen. 

Graag houd ik mij te Uwer beschikking om eventueel 
dit probleem verder met U te bespreken. Intussen 
bied ik U de betuiging van mijn bijzondere hoog
achting aan. 

J. J. BOUCKAERT, 
Rector. 
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MOTIE 
d.d. 22 maart 1965 

van het Actiecomité O.P. van de R.U.G. 

Het Actiecomité van het 
van de Rijksuni versi tei t 
22 maart 1965. 

Onderwijzend Personeel 
te Gent, vergaderd op 

Overwegende dat de manier waarop in de Senaat 
de goedkeuring van het ontwerp van wet op de 
universitaire expansie werd doorgedreven, zowel 
de wetgeving in het algemeen, als het universitair 
hoger onderwijs in België beneden peil dreigt 
te brengen; 

Overwegende dat de goedkeuring door een meerderheid 
van Senatoren, in tegenstelling tot de afkeuring 
door de overgrote meerderheid van de deskundige 
Academici, hoofdzakelijk te wijten is aan het 
feit dat, van bij de aanvang van de behandeling, 
de vertrouwenskwestie werd gesteld; het is louter 
een "procédé" dat een volwaardige verstandelijke 
wetgevende éu'heid g ::;k~û(j{-rd beeft ; 

dat immers op dit ogenblik bij het Parlement 
een ontwerp van verklaring tot herziening van 
de grondwet aanhangig is, en derhalve het stellen 
van de vertrouwenskwestie - zelfs in verband met 
andere aangelegenheden dan de grondwetsherziening 
zelf - automatisch de meerderheid verhindert tegen 
te stemmen, indien zij de procedure tot grondwets
herziening niet in het gedrang wil brengen; 

Overwegende dat in de huidige periode geen ernstige 
waarborgen inzake wetgeving bestaan, wanneer 
de grondwetsherziening door de Minister op het 
spel gezet wordt, teneinde van de leden der Wet
gevende Kamers de goedkeuring van bedenkelijke 
wetsontwerpen af te dreigen zonder objektieve 
en volledige voorbereiding of toelichting en 
zonder grondige argumentering of serene gedachten-
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wisseling. 

Dus kan de verhouding der uitgebrachte stemmen, 
98 tegen 24, en 13 onthoudingen, geen maatstaf 
zijn waarnaar de deugdelijkh~id . van het ontwerp 
of de oordeelkundigheid van zijn goedkeuring 
mogen beoordeeld worden. 

Bezweert opnieuw de Regering en in het bijzonder 
het Parlement, de behandeling van het huidig 
ontwerp van wet op de universitaire expansie 
te schorsen en, met het oog op een definitieve 
en goede wetgeving, een commissie "ad hoc" te 
belasten met de onontbeerlijke aanvullende studie 
ter voorbereiding van voorstellen die, in weten
schappelijk, pedagogisch en sociaal opzicht, 
alle waarborgen zullen bieden en, rekening houdend 
met de nauwkeurig berekende financiële weerslag, 
aan de objektief vastgestelde behoeften van het 
Land maximaal zullen beantwoorden. 

. -
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OPEN BRIEF 
van 24 maart 1965 

vanwege 
de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent 

aan 
de leden van het Parlement 

Het is tot de wijsheid, de objectiviteit en de ona:f
hankelijkheid van de Leden van het Parlement dat nog 
een laatste toevlucht bestaat, om de hoogste belangen 
van het universitair onderwijs en van het daaraan ge
paard gaande wetenschappelijk onderzoek te vrijwaren. 

De Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent 
bekommert zich over het :feit, dat aan de stem van het 
academisch milieu, de academische overheden, het on
derwijzend personeel, het wetenschappelijk personeel, 
de studenten en oud-studenten, tot nog toe zo weinig 
gehoor is gegeven. 
Pogin~en om door plechtige uitingen van protest de 
aandacht te vestigen op de adviezen. redeneringen en 
argumenten tegen het huidig ontwerp van wet op de uni
versi taire expansie, worden onderdrukt met een soort 
geweld dat erger is dan materiële dwang; vooral omdat 
het ui tgeoe:fend wordt tot in de schoot van de Wet
gevende Vergaderingen. 
Onder de 98 senatoren die het wetsontwerp hebben goed
gekeurd. zijn er velen die zulks niet zouden gedaan 
hebben, o:f die het ontwerij door amendementen zouden 
verbeterd hebben, indien de vertrouwenskwestie niet 
was gesteld geworden," ten einde een klakkeloze goed
keuring van het ontwerp a:f te d~ingen. 

Onder de huidige omstandigheden waarin, telkens wan
neer de vertrouwenskwestie wordt gesteld, de grond
wetsherziening op het spel wordt gezet. is het stel
len van de vertrouwenskwestie louter een "procédé" 
om de goedkeuring a:f te dreigen, 'dat de plaats inneemt 
van een verstandelijke en gewetensvolle behandeling 
van de materie. 
Daarop is het dat de Raad van Beheer van' de Rijksuni-



lal 

versiteit te Gent de aandacht wil vestigen om voor de 
noodlottige gevolgen daarvan te waarschuwen. 

Indien ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers door 
een gelijkaardig procédé wordt verrast, en het huidig 
ontwerp aldus tot wet verheven wordt. dan zal er wèl 
een regeling bes taan met wetskracht, waarvoor moet ge
bukt worden, doch die niet berust op de vereiste 
grondsl gen om voor een vruchtbare toepassing vatbaar 
te zijn. 

Dat het in menig opzicht geen goed ontwerp is, dat het 
onvolledig is, dat de financiële weerslag niet nauw
~eurig gekend is, heeft de Regering zelf moeten toe
geven. 

Deze open brief is echter niet bedoeld om opnieuw aan 
te tonen, waarom het huidig ontwerp de wetenschappe
lijke. pedagogische, sociale en financiële belangen 
van het Land dreigt te schaden. 
Wat hier wel in herinnering moet worden gebracht of 
bekend gemaakt, zijn de vqlgende uitwendige omstandig
heden 

1. De tekst van het ontwerp werd voorbereid zonder 
aan te sluiten aan de resultaten van aan de 
gang zijnde besprekingen en reeds uitgebrachte ad
viezen. 

2. Het ontwerp werd zo geheim mogelijk voorbereid. 
Niet alleen voor de academische overheden. maar ook 
voor de parlementaire instanties bleef elke tekst 
zolang mogelijk onbeschikbaar. 

Bij brief van 26.1.1965 werd door de Rector aan
gedrongen op toezending van het ontwerp. om het. 
op grond van art. 17 van de wet van 28.4.1953. 
aan de Academieraad voor advies voor te leggen. 
Op 1.2.1965 • . in spoedvergadering bijeengeroepen. 
verzocht de Academieraad de Minister met aan
drang, dat de tekst van elk ontwerp op de uni ver
sitaire expansie zou worden medegedeeld. met 
eerbiediging van de nodige tijdruimte om grondig 
en nuttig te kunnen beraadslagen. 
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Op 3.2.1965 antwoordde de Minister van Nationale 
Opvoeding en Cultuur dat het wetsontwerp aan de 
Rectoren nog niet voorgelegd werd om de goede 
reden dat de tekst nog niet klaar was, en dat 
deze aan de uni vers i tei ten zou voorgelegd wor
den zodra de Minister er in het bezit van zou 
zijn. 
Nochtans was reeds op 30.1.1965 een tekst aan de 
Raad van State voorgelegd, waaromtrent deze 
Raad, met inachtneming van een wijziging d.d. 
4.2.1965, advies uitbracht op 9.2.1965. 
De bevoegde Commissie van de Senaat werd er toe 
genoopt, het ontwerp in behandeling te nemen 
nog vooraleer de Academieraad had kunnen ad
viseren, en vooraleer de tekst aan alle se
natoren ter beschikking was gesteld. 

3. In de Senaat werd, zoals hierboven uiteengezet , 
het ontwerp behandeld op een manier die het de 
meerderheid, indien Z1J de grondwetsherziening 
niet wilde in het gedrang brengen, onmogelijk maak
te om tegen te stemmen. Zelfs verbetering van het 
ontwerp door amendemen~en werd door dit procédé 
verhinderd. 

De verw1Jz1ng naar de hierboven aangehaalde omstandig
heden volstaat om nogmaals de nadruk te leggen op het 
feit, dat het Universitair Hoger Onderwijs bedreigd 
wordt met een zeer bedenkelijke regeling van zijn ex
pansie, waaraan op een onaannemelijke manier wets
kracht zou verleend worden. 

Moge deze open brief helpen vermijden, dat de Kamer
leden, op hun beurt, zich zonder meer een goedkeuring 
van het huidig ontwerp zouden laten afdwingen. 



BRIEF 
d.d. 26 maart 1965 

van Rector Bouckaert 
aan 

O. P. en W.P. van de R.U .G. 

Waarde Collega, 
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Zoals U het anderzijds door het Actiecomité zult 
vernemen, gaat op donderdagvoormiddag 1 april aan
staande, te llu., een voorlichtingsvergadering 
door in de Aula, in verband met de universitaire 
expansie. Om toe te laten aan al de belangstellenden 
van de Universiteit (leden van het onderwijzend 
en wetenschappelijk personeel, studenten en eventueel 
leden van het administratief en technisch personeel) 
deze zitting bij te wonen, zou ik U dank weten 
op donderdag 1 april, in ' de voormiddag van 10u30 
af Uw lessen, herhalingen en ondervragingen te 
willen onderbreken om ze daarna op andere dagen 
of uren te laten doorgaan. Misschien mag ik suggereren 
dat in de mate van het mogelijke, de Collega's 
zich tegen 11 u. samen met hun studenten, de leden 
van het wetenschappelijk personeel en eventueel 
de leden van hun administratief of technisch personeel 
die vrij zouden kunnen zijn, naar de Aula zouden 
begeven. 

Met beste collegiale groeten, 

Prof. Dr. J.J. BOUCKAERT, 
Rector. 
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TOESPRAAK 
van Rector Bouckaert 

tot het O.P., het W.P., het A.T.P. en de studenten 
op 1 april 1965 

Dames en Heren, 

Het weze mij toegelaten U in de eerste plaats mede te 
delen hoe zeer ik onder de indruk ben van uw aanwezig

·heid. Het feit dat U vandaag zo talrijk zijt opge
komen, bewijst eens te meer de belangstelling en de 
bezorgdheid van professoren, leden van het wetenschap
pelijk personeel, studenten en leden van het admi
nistratief en technisch personeel voor de toekomst van 
het universitair onderwijs. 

Het is mij een speciaal genoegen hier een afvaardiging 
van de universi tei t van Luik te mogen begroeten : de 
diepe solidari tei t die onze twee Rijksuni versi tei ten 
verenigt komt daardoor eens te meer tot uiting. 

Je suis particulièrement heureux de saluer ici la 
présence de la délégation liégeoise, notamment du 
professeur Brasseur qui a, ces derniers mois, défendu 
d'une façon particulièrement br il 1 ante , les intérêts 
de l' enseignement universitaire, ainsi que des sym
pathiques étudiants liégeois, qui comme leurs amis 
gantois, voient les intérêts de la jeunesse univer
sitaire mis en question par Ie projet de loi actuel
lement soumis au parlement. 

Ik vraag U dan ook. Dames en Heren, een speciaal ap
plaus voor de Luikse afvaardiging die haar volledige 
solidariteit met ons heeft willen betuigen. 

Sinds maanden heb ik, in persartikels , interviews en 
voordrachten mijn mening duidelijk te kennen gegeven 
in verband met het wetsontwerp dat door de Regering 
inzake universitaire expansie aan het Parlement werd 
voorgelegd, bewust van het feit dat mijn opinie met 
deze van mijn ganse uni versi tei tovereenstemde, wat 
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m1J trouwens herhaaldelijk werd bewezen. Ik zal de 
verschillende argumenten niet met alle bijzonderheden 
herhalen die ik tegen bedoeld wetsontwerp heb inge
bracht en U niet eens te meer zeggen waarom ik tot het 
beslui t ben gekomen dat, ondanks zekere bijkomstige 
gunstige aspecten, dit ontwerp globaal als noodlottig 
te beschouwen is. Deze argumenten komen grotendeels 
hierop neer dat in de op te richten afgezonderde 
centra, de algemeen culturele opleiding, de weten
schappelijke vorming en de algemene ontwikkeling on
vermijdelijk op een veel lager peil zullen moeten 
staan dan in ECHTE uni versi tei ten waar interdisci
plinair contact en wetenschappelijk onderzoek tot vol
le bloei en ontwikkeling kunnen komen. Aan minder ge
goede studenten een minderwaardige opleiding in kleine 
centra met beperkte contactmogelijkheden willen ver
strekken is ondemocratisch en wapent de studenten niet 
voor hun latere toekomst, op het ogenblik dat de 
grenzen van de Europese landen geleidelijk aan het 
verdwijnen zijn. Een van de treurigste aspecten van 
het wetsontwerp bestaat ten slotte hierin, dat het de 
schooloorlog op universitair vlak, ten gevolge van een 
ongezonde concurrentiegeest ,onvermij delijk zal ont
ketenen, daar waar integendeel samenwerking onder de 
universiteiten en verdeling der taken, meer en meer 
aangewezen zijn. 

Men heeft mij verweten alleen de belangen van m1Jn 
eigen universiteit te verdedigen, uiterst conserva
tief te zijn, en niets aan de bestaande toestanden te 
willen veranderen. Dit is helemaal in strijd met de 
werkelijkheid. Hoe diep ik ook gehecht ben aan m1Jn 
universit~it, toch zou ik dadelijk bereid zijn haar 
rechtstreekse belangen ondergeschikt te maken aan deze 
van het universitair onderwijs in het algemeen 
moest mij kunnen bewezen worden dat zulks vereist 
wordt. Wat ik heb willen verdedigen, zijn de belangen 
van de universitaire jeugd van ons land, van die jeugd 
die, om het even van welke sociale conditie afkomstig, 
recht heeft op een hoogstaande universitaire opleiding 
die haar de mogelijkheid moet bieden, morgen, in het 
Groot Europa, op degelijke wijze de rol te vervullen 
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die de gemeenschap van haar verwacht. 

Het wetsontwerp dat in het parlement wordt besproken 
werd, spijtig genoeg, voor het belangrijkste deel uit
gewerkt bui ten weten en tegen de mening in van prac
tisch alle uni vers i tairen (academische overheden, on
derwijzend, wetenschappelijk personeel, studenten en 
oud-studenten). Inderdaad indien het advies van de 
rectoren herhaaldelijk werd gevraagd in verband met de 
financiële beschikkingen van het wetsontwerp, werd 
integendeel zorgvuldig vermeden ze te raadplegen om
trent het essentiële, met name het stichten van nieuwe 
centra, het uitbreiden van bestaande inrichtingen, en 
het structureren van het universitair onderwijs. Het 
ontkennen van alle medezeggenschap in deze aangelegen
heid aan de universitaire instanties, waarvan een be
paalde bevoegdheid toch niet kan geloochend worden, 
is niet alleen kwetsend en beledigend voor hen, maar 
is tevens weinig .doel treffend daar men uiteindelijk 
toch op de uni vers i tairen zal moeten beroep doen om 
de wettelijke beschikkingen die hen, tegen wil en dank 
worden opgedrongen, uitte. voe ren. En nochtans ware 
het eenvoudig geweest overeenkomstig een voorst el dat 
ik herhaaldelijk heb gedaan en dat overeenstemt met de 
zienswijze van Rector Dubuisson. een commissie te be
noemen waarin, naast uni vers i tei tsvertegenwoordigers 
ook politieke personali tei ten en vooraanstaanden uit 
de sociale en economische milieus zouden gezeteld heb
ben en die binnen enkele maanden, onttrokken aan de 
koortsachtige spanning van de nakende verkiezingen, 
in een serene atmosfeer, voorstellen zou kunnen uitge
werkt hebben waarover wij later geen spijt zouden 
moeten hebben. Dit voorstel werd echter door de Re
gering niet aangenomen. 

Al onze waarschuwingen, deze van m1Jn Collega IS, • van 
het wetenschappelijk personeel, van studenten en oud
studenten zijn vruchteloos gebleven. Wij hebben niet
temin in geweten onze plicht volbracht en zullen geen 
verantwoordelijkheid dragen in de noodlottige maat
regelen die eventueel door de wet zullen worden opge
drongen. 
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Als Rector van deze uni versi tei t heb ik steeds ge~ 

tracht, sedert mijn benoeming naar best vermogen de 
belangen van het hoger onderwijs, van het wetenschap
pelijk onderzoek en van de studerende jeugd te dienen. 
Het is in deze geest ook dat ik herhaaldelijk protest 
heb aangetekend tegen het wetsontwerp van de Regering 
dat indruist tegen de opinie van practisch alle uni
versitairen. 

Het is ook in deze geest dat ik gemeend heb, als laat
ste gebaar van protest en als consequent gevolg van 
de houding die ik sinds maanden heb aangenomen, maan
dagavond aan Z.M. de Koning, mijn ontslag als Rector 
der Rijksuniversiteit te Gent, te moeten aanbieden. 

Ik wil er aan toevoegen dat, wanneer ik U hier allen 
zie, eendrachtig verenigd om de belangen van ons uni
versitair onderwijs te dienen, wat er ook moge ge
beuren, W1J omtrent de toekomst niet moeten wan
hopen. Een wet, eenmaal gestemd, moet vanzelfsprekend . 
worden nageleefd, maar is dit het geval voor het ont
werp in kwestie, dan zullen wij allen ijveren om er 
de schadelijke gevolgen van te beperken en onze 
krachten volledig inspannen om verder opbouwend werk 
te leveren. 
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