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VOORWOORD 

Dit deel in de serie over het wetenschappelijk onderwijs in Nederland 

pretendeert niet meer dan een globaal overzicht te geven van de maatschappe

lijke bevoegdheid van academici in de periode 1815 tot 1980. Na enkele 

algemene opmerkingen over het verband tussen wetenschappelijke grad en en de 

maatschappelijke bevoegdheid, en de vermelding van de principiele discussie 

die al langer dan honderd jaar over deze kwestie - ook internationaal -

gevoerd wordt, handelt hoofdstuk 2.2 nogal uitgebreid over de onderwijsbevoeqd

heid van academici. 

Mevrouw Dr. H. de Ridder-Symoens (RU van Gent) wees mij op een aantal 

punten inzake de oudste geschiedenis der universiteiten. Ik heb deze punten 

verkort in een bijlage weergegeven. Hoewel ik de schrijfster zeer erkentelijk 

ben voor haar informatie, meen ik dat dit stuk wordingsgeschiedenis meer 

bekendheid moet krijgen buiten de Kring der medievisten. 

De onderwijsbevoegdheid is vanaf het ontstaan der universiteiten het 

belangrijkste civiel effect geweest, dat academici konden verwerven. De 

plannen van het departement het recht om onderwijsbevoegdheden te verlenen, 

aan de faculteiten te ontnemen, betekenen dan ook een culture Ie breuk van de 

eerste orde, die slechts hersteld kan worden, indien de NLO's - de instellingen 

die dit recht zouden overnemen - in de faculteiten geincorporeerd zouden 

worden. Aangezien de plannen voor die incorporatie nog in het beginstadium zijn, 

zal men in ons land voor de komende decennia met een sterk verminkt weten

schappelijk onderwijs rekening moeten houden. 

Hoofdstuk 2.3 handelt over maatschappelijke bevoegdheden inzake de 

uitoefening van andere beroepen dan het traditionele leraarsberoep. Ook hier 

is tijdens de laatste decennia een uitholling opgetreden, zij het minder sterk 

dan bij de plannen voor de wijziging van het jus docendi. De beroepsvereni

gingen zijn in toenemende mate aanvullende eisen gaan stellen, waardoor het 

aan de universiteit verworven civiel effect aan waarde heeft ingeboet. 

In hoofdstuk 2.4 tenslotte, zijn enkele opmerkingen gemaakt over opheffing 

en herleving van het gildensysteem, en daarmee over een - na 1818 - ongekende 

uitbreiding van het stelsel van maatschappelijke bevoegdheden voor als regel 

niet-academisch gevormde beroepsbeoefenaars. 

Mevrouw A. Zuiderweg dank ik voor het typewerk en voor de (vele) correc

ties in eerdere versies. 

Nuenen, maart 1984 



2.1 EFFECTUS CIVILIS 

In de Verenigde Staten van Amerika kent men ruim 800 beroepen die 

slechts uitgeoefend mogen worden met toestemming van de overheid. Deze 

zogenaamde "licenced" beroepen zijn - in het belang van de volksgezondheid, 

de veiligheid en het welzijn - alleen toegankelijk voor personen die aan 

bepaalde minimumeisen op het betreffende vakgebied voldoen. Men spreekt hier 

in de regel van "beroepsbescherming" die door de wetgever aan een reeks 

beroepsbeoefenaars verleend is. Beroepsbescherming impliceert dat het aan 

anderen dan door de Staat (meestal niet de federale overheid) gemachtigde 

personen, verboden is bepaalde nauw omschreven handelingen die tot het 

beschermde beroep behoren, uit te voeren. 

Daarnaast kent men in de VS enkele honderden "certified" beroepen, waar

bij specifieke beroepswerkzaamheden niet aan derden'VIerboden zfjn:; maar "WeI 

het gebruik van een bepaalde beroepsaanduiding of titel, in welk geval men 

van "titelbescherming" spreekt. Hoewel titelbescherming oak weI door de 

overheid verleend wordt, gebeurt dat meestal door beroepsverenigingen, die 

bepaalde beroepsbeoefenaren als zodanig "erkennen". 

Tot de "licenced" beroepen behoren in de VS onder andere architect, 

kapper, "certified" accountant, schoonheidsspecialist, tandarts, electricien, 

ingenieur, begrafenisondernemer, verpleegster, apotheker, arts en dierenarts. 

"Certified" beroepen zijn bijvoorbeeld automonteur, vertegenwoordiger en 

tandartsassistent (Shimberg (1982)). Tenslotte zijn sommige beroepen, zeals 

medisch specialist, zowel "licenced" als "certified"; de beroepsuitoefening 

van de arts is door de staat beschermd voor anderen verboden), maar de 

erkenning als specialist gebeurt door de specialistenvereniging. 

Deze, in de VS tamelijk overzichtelijke situatie, die overigens de 

laatste jaren in diskussie is1, ligt in ons land veel minder duidelijk. Wel 

kent ook ons land het onder scheid tussen beroeps- en titelbescherming, evenals 

getrapte bescherming voor onder andere medische specialisten, maar wat bij 

ons ontbreekt, zijn beroepslijsten, waaruit direct afleesbaar is, of aIleen 

de titel of ook de beroepsuitoefening voor bepaalde personen gereserveerd is 

(zie voor de VS: Greene & Gray (1984». 

Aangezien sommigen zich afvragen voor wie wettelijke bescherming van titel/ 

beroep van meer belang is, voor de burger of voor de beroepsbeoefenaar. 
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Dat hangt samen met de juridische structuur in ons land: zo is een 

groot deel van de niet-academische beroepen indirect beschermd door de 

vestiging~wet kleinbedrijf 1937, naderhand vervangen door de vestiging~et 

bedrijven 1954, en de vestigingswet detailhandel 19712. Deze wetten, waartoe 

ook de Drank- en Horecawet 1964 met als voorgangers de Drankwet 1931 en de 

Drankwet 1881 gerekend moeten worden, verbieden niet-gekwalificeerde personen 

een bedrijf in de betreffende sector uit te oefenen. De controle hierop is 

opgedragen aan de Kamers van Koophandel, die in elk geval handelskennis en 

vakbekwaamheid (v66r 1971 ook nog kredietwaardigheid) van de kandidaten eisen. 

V66r 1818 lag de controle op de uitoefening van een bepaald beroep vrijwel 

geheel in handen van de gilden, die ons land in zeer grote getale kende. In 

1798 werden de gilden echter opgeheven, aangezien het in het vrijheidsideaal 

van die jaren paste, dat een ieder elk bedrijf of beroep moest kunnen uit

oefenen, niet gehinderd door bindende voorschriften. Door die plotselinge 

afschaffing dreigden echter talloze misstanden te ontstaan, zodat in de 

Franse tijd de gilden,.zij het enigszins anders georganiseerd terugkeerden. 

Koning Willem I wenste echter vrijheid van handel en bedrijf, en dus 

opheffing van wettelijke beperkingen op nering en bedrijven. Door het KB van 

23 okt 1818 werden derhalve de gilden definitief afgeschaft, behoudens daar 

waar het kwaliteitsprincipe primaire belangen betrof, zoals de volksgezond

heid, de beschaving en de veiligheid van de eigendom (Wiskerke (1938, bIz. 

220»; op de gebieden van genees-, heel-, vroed- en artsenijmengkunde, in 

het onderwijs en bij het notariaat bleef men derhalve kwaliteitseisen aan de 

aspirant-beoefenaars stellen. Overal elders verviel de proef voor het bewijs 

van bekwaamheid (de meestersproef), die de gilden vroeger geeist hadden. Wel 

kregen de plaatselijke besturen het recht verordeningen uit te vaardigen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de sluitingsuren van,tapperijen, de brood

bereiding, het maalloon, de verkoop van vlees, de dienstregeling voor 

beurtschepen en vrachtwagens, en dergelijke (Wiskerke (1938». 

De gevolgen van dit besluit waren verstrekkend: de gilde-meesters hadden 

zich er steeds op beroependat zij zorgdroegen voor de kwaliteit van de 

afgeleverde produkten; bovendien hadden de gilden door allerlei verordeningen 

de ontwikkeling van het grootbedrijf kunnen tegenhouden. Nu zou de weg 

geeffend worden voor ~ulke grootbedrijven, die de markt zouden kunnen over

stromen met een grote hoeveelheid goedkope produkten zonder kraak of smaak. 

Tegenstanders van de gilden wezen erop dat deze corporaties de prijzen steeds 

hoog hadden gehouden, en dat door de vele voorschriften de vrije handel 

2 Ik laat hier de wet op de bedrijfsorganisatie 1950 buiten beschouwing, 

die aan "schappen" verordeningsbevoegdheid toekent (zie 2.4). 
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vrijwel geheel lamgelegd was. In feite konden niet-gildebroeders ~1Un 

producten of diensten aIleen op de jaarmarkten slijten. Bovendien was het 

door het plaatselijk karakter van de gilden, vrijwel onmogelijk de "handel 

op verre markten" te bedrijven: daarvoor was kapitaal nodig, en afschaffing 

van de vele voorschriften. Ook zou nu het platte land meer kunnen participeren 

in de bedrijvigheid, aangezien de stadsgilden concurrentie van individuele 

plattelandsondernemers onmogelijk hadden gemaakt. 

De uit Frankrijk afkomstige Patentwet was in 1805 hier te lande ingevoerdi 

volgens deze wet kreeg men patent (toestemming) een bepaald bedrijf of 

beroep uit te oefenen na registratie bij de overheid. Het betrof hier echter 

een wet op de bedrijfsbelasting (voorloper van de inkomstenbelasting), die 

niet bedoeld was om de vrijheid van nering en bedrijven in te perken. De 

patentwet werd in 1819 opnieuw ingevoerd, en in 1893 omgezet in een heffing 

van belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. 

Het zou in feite tot 1937 duren tot - afgezien van de drankwet 1881 -

in verband met de crisistijd, opnieuw beperkende bepalingen ten aanzien van 

de uitoefening van bedrijf en beroep vastgesteld werden. 

Hoewel dus in ons land de beroepsbescherming van een groot aantal beroepen 

indirect door de vestigingswetten geregeld is, geldt dit niet voor academische 

beroepeni in veel gevallen stoelt het aan de betreffende wetenschappelijke 

graad verbonden civiel effect op speciale wetten, die in hoofdstuk 2.3 ter 

sprake komen. 

Wetenschappelijke graden en maatscbappelijke bevoegdheid (zieBijlage) 

Maar nu eerst een enke1e opmerking over de a1 150 jaar oude discussie over 

de grondslagen van het recht van faculteiten en/of overheid om wetenschappelijke 

graden, al dan niet annex maatschappelijke bevoegdheden, te verlenen. Deze 

discussie heeft tot op heden nog weinig aan belang ingeboet, aangezien het 

om de principiele vraag gaat in hoeverre particuliere instellingen voor 

hoger onderwijs wetenschappelijke graden kunnen ver1enen. 

De stelling dat wetenschappelijke graden, historisch gezien, door een 

(particuliere) corporatie van hoog1eraren verleend kunnen worden, en dat slechts 

de aan zulke graden verbonden maatschappelijke bevoegdheid een prerogatief 

van de staat is, werd lange tijd verdedigd door sommige voorstanders van 

bijzonder hoger onderwijs. 

Beweerd werd dat het geven van onderwijs vrij is, maar dat dit recht 

direct en indirect geschonden kan worden: "direct door een absoluut verbod 

van bijzonder hooger onderwijs, door het voeren van een staatsmonopolie 
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derhalvei indirect door met vrijlating van het onderwijs aan de getuig

schriften eener bijzondere onderwijs-instelling den effectus civilis, 

voorzoover deze noodig is, te onthouden, zoo mede door het bezoek aan de 

openbare universiteiten voor de verkrijging van graden verplichtend te 

stellen" (Van der Donk (1924, blz, 5)). 

En even verder: "Bet jus promovendi, het recht om graden te verleenen, 

is niet een aIleen den Staat toekomend recht, geen jus summi imperantis, Het 

behoort aan de wetenschap als zoodanig en is onlosmakelijk verbonden aan 

het jus docendi", 

oak Donner (1978, blz. 30, voetnoot 197) stelt, zich baserend op 

Christie (1976): "De aan deze universiteiten (vroege Middeleeuweni MG) ver

leende graden gaven aIleen status binnen het eigen gilde aan of gaven een 

licentia docendi binnen de eigen universiteit. Wederzijdse erkenning door 

universiteiten van deze bevoegdheid leidde tot het ontstaan van een jus 

ubique docendi". 

Donner doeit vermoedeIijk op de redenering van Christie die te vinden 

is op bladzijde 379 van het betreffende artikel: 

"Such an approach was adopted in the early medieval period when the 
licentia docendi authorised the scholar to teach onl~ at the university 
of which he was a member. ( ..• ) Thus during the middle ages a con
vention developed whereby a master licensed to teach at a prestigious 
university such as Paris, Salerno or Bologna could be certain of 
automatic admission ( ... ) at any other centre of learning. ( •.• ) 
Masters of these few universities were said to have the jus ubique 
docendi ( •• ,)." 

Maar Christie is ook van mening dat dit systeem van wederzijdse erkenning 

slechts korte tijd heeft bestaan, aangezien, nadat Paus Gregorius IX in 1233 

verklaard had dat een ieder die als meester toegelaten was tot de universi

teit van Toulouse, daarmee het recht kreeg, zonder verder examen, te doceren 

aan elke willekeurige andere universiteit, "even universities of unquestion

able reputation such as Paris and Bologna thought it desirable to secure 

formal acceptance of their right to confer the jus ubique docendi, for it 

had been accepted that the right ( .. ,) could be conferred by the Emperor, 

or (, •. ) the Pope" (bIz. 380). 

Het jus ubique docendi was het enige civiel effect dat aanvankelijk 

aan de graden verbonden kon worden. Het lijkt dus aannemelijk dat het onder

scheid tussen wetenschappelijke graden, die verleend werden door de facul

teiten, en het civiel effect, dat op gezag van paus of keizer verleend kon 

worden, al in de dertiende eeuw zinloos werd. 

Frijhoff (1981, bIz. 13) is kennelijk van dezelfde mening: 
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tiLe droit de collation des grades (jus promovendi) etait, selon la 
conception qui prevalait depuis Ie Xllle sieele, reserve au pape 
et/ou a I'empereur, seuis habilites a eonferer aux membres d'un 
studium genera Ie Ie jus ubique docendi", 

en op bladzijde 69: 

"La legislation en vigueur, qui datait d'avant notre periode 
(1575-1814, MG) mais n'avait pas ete abolie, ne possait aucune 
condition a l'origine territoriale des diplomes. Une telle condition 
aurait d'ailleurs ete contraire au droit communement admis et 
herite du Moyen Age selon lequel un grade comportait en soi la 
faeulte ubique docendi ou du moins ubique artem suam exercendi". 

Ook na raadpleging van Bannenberg (1953) wordt duidelijk dat de 

redenering van Van der Donk en Donner, die men overigens ook bij Kuyper 

(1880) kan vinden, niet of nauwelijks op historisehe gronden berust. zo 

werd volgens Bannenberg (bIz. 61) het plaatselijk of gewestelijk studium 

Bononiae (Bologna) al in de tweede helft van de dertiende eeuw op het 

niveau van een studium generale gebraeht,met algemene betekenis. Een 

pauselijke bul van 1292 bevestigde deze overgang, waardoor de professoren 

te Bologna, die eerder de licentia docendi van de aartsdiaken hadden 

ontvangen, nu het recht kregen te doceren over de hele wereld: het "jus 

ubique docendi". De universiteit van Parijs werd in 1231 door een pause-

lijke bul erkend, en kon zieh daarmee onttrekken aan het gezag van (de 

plaatselijke) kanselier en bisschop. De overgang van een plaatselijk studium 

naar een internationaal studium generale (= universiteit) kon slechts 

gebeuren na interventie van paus of keizer. Volgens Bannenberg (bIz. 104) 

waren de juristen van de XIII-de eeuw vrijwel eensgezind van mening dat een 

studium generale slechts gesticht kon worden door een bul of charter van 

paus of vorst. Dat impliceert dat de verlening van het jus docendi door 

corpora ties van studiaprofessoren slechts een plaatselijk karakter kon hebben: 

van het jus ubique docendi is slechts sprake na autorisatie door paus of 

keizer, en dat kwam neer op de omzetting van een studium in een studium 

generale. Het recht om wetenschappelijke graden (zonder jus docendi?) te 

verlenen, mag dan enige tijd een prerogatief van professorencorporaties zijn 

geweest (maar te Parijs was het formeel de kanselier en te Bologna de 

aartsdiaken die de graden verleende), internationaal konden deze graden pas 

worden door ingrijpen van paus of keizer. 

Het gaat dunkt mij niet te ver om te poneren dat het verlenen van 

wetenschappelijke graden altijd een prerogatief van kerk of staat is geweest, 

al heeft het enige tijd geleken alsof de professorencorporaties daartoe op 

eigen gezag overgingen. Zulke graden zullen slechts een plaatselijke beteke

nis gehad hebben~ ook lijkt het onjuist dergelijke studia-graden "universitaire 

graden" te noemen. 
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Wel verleenden paus of keizer n±et zelf de wetenschappelijke graden, 

maar delegeerden zij het recht aan bepaalde - uitdrukkelijk aangewezen -

corpora ties van professoren, de studia ,generalia. Het verlenen van graden is 

derhalve niet een "onvervreemdbaar recht" van de souverein geweest, zoals 

later beweerd werd. Men kan vermoedelijk eerder spreken van een "erkenning" 

door paus of keizer van bepaalde studia, met als consequentie dat deze 

studia het jus ubique docendi konden verlenen. 

Het bezit van een wetenschappelijke graad betekende nog in het grootste 

deel van de negentiende eeuw tegelijkertijd het bezit van een "maatschappe

lijke bevoegdheid". Hiermee zijn de formuleringen in het Organiek Besluit 

in overeenstemming, waar opgesomd wordt, welke bevoegdheden aan de verschil

lende graden gekoppeld zijn. 

Aan de commissie-1828 wordt de vraag gesteld (vraag C 11 in het commissie

rapport) of de academische graden verplicht moeten blijven voor het uitoefenen 

van sommige bedieningen, standen of beroepen, of dat de aspiranten beter 

door een staatscommissie onderzocht kunnen worden op die specifieke kundig

heden. De commissie wenst geen extra staatscommissie, aangezien de werkgever 

de aspiranten toch altijd op de proef kan stellen. 

De commissie-1849 komt met een geheel ander voorstel: de faculteits

examens, althans de "eindexamens" dienen afgeschaft, en vervangen door staats

examens, waarmee de kandidaat zijn "meesterschap" in de klassieke letteren, 

wiskunde, plant- en dierkunde etc. kan behalen. 

Hoewel het ontwerp-Heemskerk (1868) de "meesterschappen" wenst te ver

vangen door "doctoraaldiploma's", blijven de examens volgens dit ontwerp 

staatsexamens, afgenomen door commissies "v~~r elk doctoraat door Ons te 

benoemen". In de memorie van toelichting vindt men de opvatting dat zulke 

staatscommissies strenger zouden beoordelen, en dat er tegelijkertijd meer 

eenheid in de eisen zou ontstaan. Bovendien waren staatsexamens in die periode 

in het buitenland - vooral Duitsland - zeer gebruikelijk geworden. 

Het ontwerp-Fock (1869) opteert opnieuw voor meesterschappen, afgenomen 

door staatscommissies, terwijl het ontwerp-Geertsema niet verder gespecifi

ceerde "wetenschappelijke titels" zonder civiel effect door de faculteiten 

wil laten verlenen. Voor het verkrijgen van een bevoegdheid tot de uit

oefening van bedrijf of beroep, tot het bekleden van ambten en bedieningen 

zullen afzonderlijke vereisten in speciale wetten vastgelegd worden. Maar 

in het gewijzigd ontwerp-Heemskerk (1874) keren door de faculteiten afgenomen 

doctoraalexamens en doctoraten met civiel effect weer terug. De staatsexamens 
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zijn nu van de baan, behalve de zogenaamde praktijkexamens voor arts en 

apotheker, die in 1863 ingest.eld waren. Deze praktijkexamens zouden echter 

spoedig in feite faculteitsexamens worden, hetgeen in 1921 (S. 782) ook 

formeel het geval werd. 

Aangezien de Vrije Universiteit in 1880 opgericht werd, is het duide

lijk dat de discussies over wetenschappelijke graden met en zonder civiel 

effect niet begonnen zijn met het ontstaan van deze instelling. Al vanaf 

1828, en vooral vanaf 1849 filosofeerde men over de vraag of de faculteits

examens door staatsexamens vervangen zouden moeten worden. De kwestie had 

aanvankelijk dan ook niet te maken met het ontstaan van bijzonder hoger 

onderwijs in ons land, maar met de toenemende staatsbemoeienis met onderwijs 

en volksgezondheid. Al in het begin van de eeuw had de wetgever vastgelegd 

aan welke graden onderwijsbevoegdheid voor de Latijnse Scholen verbonden 

was (de vereisten voor een onderwijzerschap aan de lagere school zijn 

vermoedelijk uit de Franse tijd, of zelfs uit de Republiek (Kuiper (1958» 

afkomstig). Bij de oprichting van de HBS in 1863 was er dan ook geen sprake 

meer van toeval bij de benoeming van docenten aan dit school type: er ont

stond vanaf dat moment een uitgebreid systeem van bij wet geregelde onder

wijsbevoegdheden, dat zich tot op dit moment nog steeds uitbreidt (zie 

hoofdstuk 2.2). 

De ontwikkeling op het gebied der uitoefening van de geneeskunde vertoont 

een analoog beeld: lang v66r de artsenwetten van 1863 was de wetgever 

begonnen de uitoefening van de geneeskunde aan banden te leggen, zij het 

niet steeds met veel succes. De provinciale commissies van geneeskundig 

toevoorzicht uit 1818 waren dikwijls overbelast. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw trekt men het net veel strakker: de wetgever bepaalt tot 

in detail wie welke medische verrichtingen mag uitvoeren; tegelijkertijd 

begint de strijd tegen "onbevoegden" zich uit te breiden. 

Maatschappelijke bevoegdheden van juristen zijn in hoofdzaak beperkt 

tot de ambten in verband met de rechtspraak, en op dit punt bestonden al 

voorschriften met betrekking tot de benoembaarheid tot rechter en de uit

oefening van de advokatuur. De regelingen voor het notariaat ontstonden 

buiten de academische wereld, aangezien de juridische faculteiten geen 

opleiding tot notaris kenden. 

Ten aanzien van de kerkelijke bevoegdheden is het opvallend dat deze 

over het algemeen door de kerken verleend werden, niet door de opleidings

~nstituten. WeI werd in een aantal gevaIIen - in het bijzonder na 1815 - een 

academische graad, vaak een kandidaatschap in de theologie, vooPWaarde voor 

de toelating tot het predikambt. 
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Samenvattend kan men zeggen dat de kwestie van de verlening van 

wetenschappelijke graden met of zonder maatschappelijke bevoegdheid pas 

actueel werd in de negentiende eeuw, door de toenemende staatsbemoeienis 

met vooral onderwijs .en vOlksgezondheid. 

De hoofdvraag was uiteraard wie de maatschappelijke bevoegdheid zou 

kunnen verlenen, de faculteit of de staat. Men kan in dit opzicht een 

drietal opvattingen onderscheiden, namelijk 1) door de faculteiten ver

leende graden houden onmiddellijk civiel effect in; 2) de graden en het 

civiel effect worden door staatscommissies verleend, en 3) de faculteiten 

verlenen de wetenschappelijke graden, terwijl civiel effect als aanvulling 

bij een staatscommissie verkregen kan worden. 

Behalve variant 2), die bij mijn weten in ons land zo nu en dan 

voorgesteld, maar nergens gerealiseerd werd, komt variant 3} in bepaalde 

perioden wat betreft de geneeskundige bevoegdheid voor; maar tenslotte 

wordt variant 1) overal ingevoerd. Het hier en daar onstane wantrouwen 

in de faculteitsexamens - men zou niet streng genoeg en niet uniform genoeg 

examineren - verdwijnt kennelijk langzamerhand. 

De kwestie van de faculteitsexamens versus staatsexamens ontstond dus 

niet bij de stichting van de Vrije Universiteit, maar werd erdoor geactuali

seerd. Hoewel men bij mijn weten niet getracht heeft de oprichting van de 

vu te verhinderen op grond van de sinds de XIII-de eeuw gangbare opvatting 

dat universiteiten slechts door paus of vorst gesticht, of althans erkend 

konden worden (zo vermeldt Frijhoff, bIz. 13, dat de universiteit van 

Leiden op grond van een fictieve brief van Filips II gesticht werd) kwam 

de kwestie ook in ons land in 1905 aan de orde in het parlement. 

De stelling dat, aangezien onderwijs vrij is, het verlenen van weten

schappelijke graden door particuliere onderwijsinstellingen vrij is, werd 

naderhand met veel verve door Van der Donk (1924) verdedigd. Het jus 

~ocendi et promovendi is in z~jn ogen van hetzelfde laken een pak. Het 

conservatieve kamerlid Wintgens meende in de kamerdebatten van 1876 zelfs 

te kunnen stellen - naar aanleiding van de mogelijkheid dat Amsterdam een 

gemeentelijke universiteit zou kunnen krijgen - dat het recht om graden te 

verlenen een onvervreemdbaar recht van de staat was. Minister Heemskerk 

sloot zich, aangezien hij het verzoek van de gemeente Amsterdam als een 

precedent beschouwde, hierbij aan. Kappeyne van de Copello - voorstander 

van de universiteit van Amsterdam - stelde echter dat het jus promovendi, 

in tegenstelling tot het jus postulandi sive artis exercendae (civiel effect), 
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in het geheel geen recht van de staat was, maar van de betreffende onderwijs

instelling. 

De tweedeling van Kappeyne, voorstander van een gemeentelijke universi

teit en fel tegenstander van bijzonder hoger onderwijs, werd naderhand door 

de verdedigers van het bijzonder hoger onderwijs overgenomen. Uiteindelijk 

heeft de WWO-1960 de knoop gedeeltelijk doorgehakt, door de opname van enige 

artikelen waarbij wetenschappelijke titels beschermd werden. Het geven van 

onderwijs is dus vrij, maar het toekennen van bepaalde gespecificeerde weten

schappelijke titels aan de verleende "graden" behoeft uitdrukkelijk de goed

keuring van de staat. In dit opzicht is het kamerlid Wintgens na ruim 80 jaar 

gedeeltelijk in het gelijk gesteld. 

Men besloot in 1905 dat de bijzondere instellingen onder zekere voor

waarden civiel effect mochten koppelen aan de door die instellingen ver

leende graden, waarmee zulke graden geIijkgesteld werden met graden door een 

Rijksuniversiteit en Rijkshoogleraren verleend. 

Zo werden de aan de VU behaalde doctoraten gelijkgesteld aan de aan 
een Rijksuniversiteit behaalde doctoraten: rechtswetenschap, naderhand 
rechtsgeleerdheid, klassieke letterkunde, Semitische letterkunde, en 
wijsbegeerte (1905, S. 311), Nederlandse letterkunde (1919, S. 589); 
kandidaatsexamen en doctoraalexamen in de faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte, alsmede de doctoraten die 
in die faculteiten verleend waren v66r 1905 (1921, S. 1030), Nederlands 
recht, vrije studierichting rechtsgeleerdheid, en geschiedenis (1924, 
S. 438), wiskunde, natuurkunde, scheikunde, wijsbegeerte WiN (1933, S. 
6); algemene taalwetenschap, psychologie, wijsbegeerte L/W, economische 
wetenschappen (1951, S. 4), plant- en dierkunde, opvoedkunde (1951, 
D. 333), artsenstudie en vrije studie geneeskunde (1952, S. 226), Frans, 
Engels, Fries (1955, S. 504); westers-sociale studierichting (1957, S. 
186); Duits (1960, S. 200); notariele studie (1960, S. 334). 

Tot 1921 kon derhalve aan de VU-doctoraten, die veer 1905 behaaid waren, 

geen civiel effect ontleend worden. Deze abiturienten waren dus genoodzaakt 

het examen of promotie aan een rijksuniversiteit of aan de gemeenteIijke 

universiteit over te doen. 

Overigens betekent het jaar van dagtekening uiteraard niet dat de betreffende 

studie in dat jaar aan de VU werd ingesteId: gelijkstelling is pas mogelijk. 

enige jaren nadat de studierichting ingesteid is. 

V~~r de Katholieke Universiteit te Nijmegen luidt het rijtje: 

Nederlands recht, vrije studierichting recht, klassieke taal- en Ietter
kunde, Nederlands, Romaans, Germaans, Semi tisch, Arisch, Keltisch, 
geschiedenis, kunstgeschiedenis en archaeologie, algemene taalwetenschap, 
vergelijkend Indogermaans, wijsbegeerte (1923, S. 476); daarna voIgt 
lange tijd niets, z~dat de KUN in conflict raakte met de bepaling dat 
na telkens vijfentwintig jaar een bijzondere instelling een vierde en 
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vijfde faculteit moest openen. De termijnen worden dan voor Nijmegen 
op 30 en 25 jaar gesteld (1946, K. 228). Psychologie voIgt in 1947 
(1947, H. 358); opvoedkunde (1950, K. 126); artsenstudie (1952, S. 
225); sociale wetenschappen, lees: sociologie (1953, S. 159); vrije 
studie geneeskunde (1957, S. 185); wijsbegeerte, biologie (1957, S. 
353); sociale aardrijkskunde en vrije studie aardrijkskunde (1959, 
S. 317); notariele studie (1960, S. 333); wiskunde, natuurkunde 
(1960, S. 444). 

De diplomagelijkstelling van de bijzondere hogescholen te Rotterdam 

en Tilburg is te vinden in de besluiten van 1939, S. 373 en 374. 

Zoals al vermeld is in hoofdstuk 1.2 vervalt de geIijkstelling per studie

richting voor de instellingen te Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg 

in 1960. 

Ten aanzien van het civiel effect in zijn algemeenheid was er sinds 

het midden van de vorige eeuw een tweetal veranderingen opgetreden. In de 

eerste plaats werd het sinds 1937 in toene~ende mate gewoonte voor de uit

oefening van vele - vooral niet-wetenschappelijke georienteerde beroepen -

voorwaarden in termen van diploma's te stellen. In die zin kreeg het verlenen 

van maatschappelijke bevoegdheden door de staat een ongekende uitbreiding. 

Anderszijds bleek hetomstreden recht van de faculteiten om graden 

~t civiel effect te verlenen, voor de feitelijke beroepsuitoefening 

onvoldoende: zo voerde de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevor

dering van de Geneeskunst omstreeks 1930 een register van specialisten in, 

waardoor de afgestudeerde arts, behoudens in noodgevallen, het recht verloor 

de geneeskunde in volle omvang uit te oefenen. oak kan de afgestudeerde 

jurist zich niet meer onmiddellijk vestigen als advokaat, of komt hij zonder 

meer in aanmerking voor een benoeming tot rechter. De beroepsverenigingen 

zijn begonnen aanvullende eisen te stellen, een ontwikkeling die doet denken 

aan de in 1818 verdwenen gilden. 
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2.2 ONDERWIJSBEVOEGDHEID EN LERAARSOPLEIDINGEN 

Inleiding 

Uit het feit dat de latijnse term "doctor" als regel met "leraar" 

vertaald wordt, zou men kunnen afleiden dat de hoofddoelstelling van de 

universiteiten de opleiding van leraren is, of was. Zo eenvoudig ligt de 

zaak echter niet. Wel verwierf men met de doctorstitel het "jus ubique 

docendi", het recht om overal te doceren, maar dit recht had eerder betrek

king op het doceren aan de universiteiten zelf, dan daarbuiten. 

Tach vermoed ik dat de eeuwen door een aanzienlijk deel der doctoren 

in onderwijsfuncties buiten de alma mater is terechtgekomen. Dat geldt in 

elk geval voor degenen die in de filosofische faculteit (in 1815 gesplitst 

in de faculteiten der wis- en natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte) 

promoveerden. Men treft echter in de Republiek ook regelmatig ddctoren in 

de medicijnen, theologie of rechten aan als rector van een Latijnse school. 

Curatoren van zulke instellingen zullen ongetwijfeld getracht hebben zoveel 

mogelijk geleerden (= gepromoveerden) aan hun school te verbinden: dat kon 

het aanzien van de school alleen maar vergroten. Daarbij deed het er 

vermoedelijk niet zoveel toe in welke faculteit rector of praeceptor 

gepromoveerd was: Latijn was de taal der geleerden, en gepromoveerden werden 

geacht deze taal te beheersen. Een doctor kon dus Latijn doceren. 

Er is nag een tweede reden waarom het oude jus docendi niet direct 

vertaalbaar is in het moderne begrip "onderwijsbevoegdheid": men meende 

immers in de negentiende eeuw dat het jus docendi verleend behoorde te worden 

door de universiteit, en de onderwijsbevoegdheid door de staat. In de gevallen 

waar het een staatsuniversiteit en staatshoogleraren betrof, konden jus 

docendi en onderwijsbevoegdheid samenvallen, maar zelfs dat was geen regel. 

De kwestie van het koppelen van onderwijsbevoegdheden (en andere vormen van 

civiel effect) aan de diploma's van een bijzondere instelling als de Vrije 

Universiteit, heeft de gemoederen in ons land danig verhit tijdens de 

behandeling van de wijziging Kuyper van de HO-wet in 1904 (zie hoofdstuk 2.1). 

De eerste onderwijsbevoegdheid in eigenlijke zin werd, wat de Latijnse 

School betreft, volgens het Organiek Besluit van 1815 (art. 125) toegekend 

aan kandidaten en doctoren in de letteren; daarmee waren onderwijsfuncties 

aan dit schooltypen voortaan niet meer toegankelijk voor theologen, juristen, 

medici en wis- en natuurkundigen: 

"De letterkundige graden wettigen, zander eenig nader examen, tot het 
onderwijs in de vakken, bij de examina tot die graden uitgedrukt. 
Dezelve worden gevorderd bij allen, die aan het onderwijs op de Latijnsche 
scholen verbonden·worden". 
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Nu hoeft deze bepaling niet zoveel verwondering te wekken, als men het 

lesrooster van de Latijnse School in de beschouwing betrekt: er werd aldaar 

Latijn, en aan meer gevorderden Grieks gedoceerd, 

"doch zoo veel mogelijk in dier voege, dat de leerlingen daarbij tevens 
voor hen onmisbare kundigheden opdoen: en zal daarenboven, na den 
afloop van het dagelijksen onderwijs der oude talen, ook opzettelijk in 
die overige kundigheden onderwijs gegeven worden. De kundigheden, in 
welke voortaan op de Latijnse Scholen, behalve de oude talen, onder
wijs gegeven zal moeten worden, zijn: de beginselen van de wiskunde, 
de nieuwe en oude aardrijkskunde, de nieuwe en oude geschiedenis, en 
de Griekse en Latijnse fabelkunde" (artt. 9 en 10). 

Afgezien van het merkwaardige feit dat godsdienstonderwijs geheel ontbrak 

(zie hoofdstuk 1.2), werd in het lesrooster vooral aanvankelijk zeer weinig 

ruimte gelaten voor deze "overige kundigheden": als regel het laatste uur 

in de middag. 

Men onderscheidde bij het onderwijzend personeel een rector, die aan 

het hoofd der hoogste klasse stond, een conrector voor de daaropvolgende klas, 

en eventueel praeceptoren, die de lagere klassen moesten leiden. V~~r een 

praeceptor is de graad van kandidaat in de letteren vereist, voor rector en 

conrector - althans in de steden met meer dan 20.000 inwoners - de graad van 

doctor in de letteren. De "overige kundigheden" werden door rector, conrector 

of praeceptoren tegen een extra vergoeding onderwezen, maar dat kon (art. 22) 

eventueel ook gebeuren door "andere, bekwame personen", die dan echter niet 

mochten delen in de opbrengst van de schoolgelden. De inconsistentie met 

artikel 125 werd blijkbaar niet als zodanig gevoeld, vermoedelijk omdat deze 

"andere bekwame personen" niet tot het eigenlijke lerarencorps gerekend werden. 

Over de graad van "matheseos magister, philosophiae naturalis doctor" 

(doctor in de wis- en natuurkunde) wordt slechts vermeld dat deze graad 

"ontslaat van aIle nader examen in de vakken bij het diploma uitgedrukt, 
bij het bekomen van posten, waartoe anders dergelijke examina zouden 
kunnen nodig zijn. Wanneer echter het door de doctor bekomen diploma 
geen uitdrukkelijke en bijzondere melding maakt van het vak, waarin 
hij geplaatst zoekt te worden, zal het aan zijn keuze staan om, of zijn 
doctoraaldiploma op dit punt bij nader examen te amplieren, of zich 
aan het geWOOn examen bij dedaartoe gestelde kollegien te onderwerpen. 
Deze graad wordt gevorderd in aIle inlanders, welke op een professoraat 
en lectoraat in de wis- en natuurkundige wetenschappen aanspraak maken" 
(art. 124). 

Een zekere inconsistentie is ook hier niet vreemd aan dit KB. De auteurs 

vallen bij het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid wis- en natuurkunde, 

terug op het vage jus docendi, een verwijzing die bij de letterkundige graden 

ontbreekt. Maar 12 jaar later - KB van 19 sept 1827, no. 130 

besluit afgekondigd van de volgende strekking: 

wordt een 
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"Hebbende goedgevonden en verstaan te bepalen dat de plaatsen van 
onderwijzers in de wis- en natuurkunde op de Latijnse Scholen of 
Collegien voortaan niet zullen mogen vervuld worden dan door personen 
welke de graad van candidaat of doctor in de wis- of natuurkundige 
wetenschappen op een Onzer hogescholen zullen hebben verkregen; zullende 
in geval het Stedelijk Bestuur of het College van Curatoren met het doen 
der aanstelling belast, van oordeel mocht zijn van die bepaling om 
bijzondere redenen te moeten afwijken, zulks niet vermogen plaats te 
hebben, dan met toestemming van Onzen Minister van Binnenlandse Zaken. 
Brussel, 19 sept 1827". 

Het is duidelijk dat het monopolie van de klassici aan de Latijnse Scholen 

begint te breken. Voorzover ik heb kunnen nagaan, blijft deze situatie wat 

de Latijnse Scholen betreft, bestaan tot 1876, het jaar waarin het programma 

van vakken aan de nu "gymnasia" genoemde scholen, drastisch verandert. 

WeI onstaat er een geheel nieuw stelsel van onderwijsbevoegdheden in 1863, 

maar die bevoegdheden gelden voor het dan nieuwe middelbaar onderwijs, in het 

bijzonder de HBS. De Latijnse School, en later het gymnasium, werden tot het 

Hoger Onderwijs gerekend, wat zo zou blijven tot 1960. Voor de Latijnse School 

golden dus twee bevoegdheden, sinds 1815 gekoppeld aan letterkundige graden, 

en sinds 1827 ook aan de wis- en natuurkundige graden. Merkwaardig is dat 

Opzoomer (1849) hiervan kennelijk niet op de hoogte is. Hij schrijft in elk 

geval op bladzijde 33 "maar er is geen betrekking, waarvoor de wet het docto

raat in de natuurkunde vordert", ter toelichting op zijn stelling dat er door 

de studenten in de wis- en natuurkundige faculteit het hardst gewerkt wordt, 

juist omdat de faculteit voor geen enkele betrekking opleidt. Aangezien 

Opzoomer het onderwijs van zijn tijd goed kende, lijkt het dat er bij aanstel

lingen aan Latijnse Scholen nogal eens afgeweken werd van het voorschrift in 

dit KB vastgelegd. 

Universitaire leraarsopleiding 1827-1876 

Het wekt gezien deze achtergrond, enige verbazing te constateren, dat 

al in 1827, hetzelfde jaar waarin de onderwijsbevoegdheid aan de grad en in 

de wis- en natuurkunde gekoppeld werd, een KB ten aanzien van de universitaire 

leraarsopleiding verscheen. De ontwerper van beide Koninklijke Besluiten, 

Van Ewijck, was volgens Bolkestein (1915) geinspireerd door een voorstel van 

een onbekende, op 23 maart 1826 bij de regering ingediend onder de titel 

"Projet de creation d'une Ecole normale et de centralisation de l'Instruction". 

Bolkestein vermoedt dat de onbekende een regeringsgezinde Belg was, die de 

invloed van de kerk op het onderwijs wilde terugdringen. Het zou mij niet 

verbazen als deze onbekende ingenieur Lipkens (zie onder Technische Weten

schappen) is geweest; nader onderzoek van de handschriften kan hier misschien 
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uitsluitsel geven. Van Ewijck week echter af van het voorstel tot stichting 

van een normaalschool, dat neer zou komen op een nieuwe universiteit met twee 

faculteiten, namelijk in de letteren en in de wetenschappen. 

Het KB ten aanzien van de universitaire leraarsopleiding (19 sept 1827, 

no. 129) zag er uiteindelijk als voIgt uit: 

"Overwegende, dat de goede vorming van toekomstige leraars bij de 
openbare collegien of Latijnse scholen van het hoogste be lang is, en 
willende daartoe doelmatige middelen daarstellen. Op het rapport van 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken van de 15-de sept 1827, hebben 
besloten en besluiten. Artikel 1. Bij elk van 's Rijks hogescholen zal 
opzettelijk onderwijs worden gegeven in de kunst van onderwijzen en 
opvoeden (Paedagogica). Artikel 2. Dit onderwijs zal bestaan: (1) in 
een afzonderlijk kollegie over de paedagogica of de theorie van onder
w1Jzen en opvoeden in het algemeen, hetwelk half of halfjarig zal zijn3; 
(2) in het houden en besturen, op een geregelde wijze, van eigen oefe
ningen der bedoelde jongelieden in alle de vakken, welke zij bestemd zijn 
later aan anderen te onderwijzen, mitsgaders in de kunst of wijze zelve 
van onderricht te geven. Deze oefeningen zullen plaats hebben, zowel in 
de faculteit der wetenschappen, als in die der letteren. Artikel 3. Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om dit onderwijs aan 
bepaalde hoogleraren of lectoren bij de onderscheidene Rijkshogescholen 
op te dragen. Hij zal met overleg van Curatoren regelen de tijd, waarop 
dit onderwijs zal worden gegeven, de wijze waarop het zal moeten worden 
bijgewoond door de studenten, die zich als leraar bij de Collegien of 
Latijnse Scholen wensen geplaatst te zien." 

Beide Koninklijke Besluiten, dat over de leraarsopleiding en dat over 

de bevoegdheid van wis- en natuurkundigen, waren - als gezegd - voorbereid 

door D.J. van Ewijck (1786-1858), van 1817-1832 administrateur (= hoofd) van 

de afdeling onderwijs, welke afdeling van 1815-1818 in het ministerie van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1818-1824 in het ministerie van 

Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Kolonien, en van 1824-1923 in het 

ministerie van Binnenlandse Zaken ondergebracht was. Van 1923-1965 zou er 

opnieuw een ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld 

worden, dat in 1965 in het huidige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

omgezet werd. 

Van Ewijck was in 1809 in de fi10sofie (natuurwetenschappen?), en in 

3 Men onderscheidde hele en halve colleges: een heel college omvatte meer 

dan twee uur per week gedurende een heel jaar, en was toegankelijk tegen 

betaling van eenmaal 30,-- gulden. Een half college bestond uit twee uur 

per week gedurende een jaar (of vier uur gedurende een half jaar), en was 

toegankelijk tegen betaling van 15,-- gulden. Elke "wetenschap", dat is de 

in een college behandelde stof, moest in een jaar worden afgehandeld. 
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1810 in de rechten gepromoveerd. Na enkele functies te Utrecht, werd hij in 

1817 secretaris van hetdepartement van O.K. en W, en in 1818 hoofd van de 

afdeling onderwijs. In 1832 treft men hem als gouverneur van Drente, en in 

1840 van Noord-Bolland. Bij treedt in 1850 terug, en krijgt de titel 

"commissaris des Konings"; een jaar voor zijn dood in 1858 wordt hij nog 

curator van de Utrechtse Bogeschool. 

Vele regelingen op onderwijsgebied werden door hem in de kritische periode 

van 1817 tot 1830 voorbereid, regelingen die overigens geen van aIle een 

langdurig bestaan beschoren waren. In 1849 is hij voorzitter van de bekende 

staatscommissie tot regeling van het hoger onderwijs, waarvan Opzoomer 

secretaris was. Bet kamerlid ROEHl zegt in de debatten van 1904 (Hand. II, 

bldz. 1377) dat hij zich Van Ewijck - in Belgie noemde men hem "Ie petit homme 

aux: yeux verts" - nog goed herinnert; hij was ook de ontwerper van het 

Collegium Philosophicum (KB's van 1825, S 56 en S 60; 1829, S 44), een door 

de staat gestichte priesteropleiding, die mede aanleiding tot de Belgische 

afscheiding werd. Bet is merkwaardig dat er over deze man, die - zij het 

misschien met weinig zichtbare blijvende gevolgen - zoveel voor het Nederlandse 

hoger onderwijs gedaan heeft, althans bij mijn weten, geen biografie 

geschreven is. 

Van Ewijck's toelichting op het besluit een universitaire leraarsopleiding 

in te stellen, telt ruim 20 pagina's, en is nog steeds lezenswaard (de 

toelichting is volledig afgedrukt in Bolkestein's brochure van 1915). ZO stelt 

hij dat de vorming der leraren be trekking moet hebben op drie punten, namelijk 

hun kundigheden, hun geschiktheid als onderwijzers en opvoeders der jeugd, 

en tenslotte hun gematigde denkwijze in het godsdienstigeen het staatkundige. 

Over het eerste en laatste punt hebben hem geen klachten bereikt, maar door 

het exclusieve vakonderwijs stellen de aanstaande leraren zich te veel als 

onderwijzers, en te weinig als opvoeders op. In dit opzicht staan de 

gymnasien achter bij de goede lagere scholen. 

Het tweede artikel bevat de paedagogica of opvoedingskunde in het algemeen 

beschouwd, en handelt over mensenkennis en meer bijzonder over de kennis der 

onderscheidende geaardheden bij de jeugd; over de plichten der onderwijzers, 

over de meest gepaste wijze om de geaardheden der kinderen te buigen en te 

leiden tot het hoofddoel, namelijk om brave, verstandige werkzame leden der 

maatschappij te vormenj voorts over de verschillende leerwijzen en dergelijke. 

Het meer bepaalde of praktische onderwijs moest bestaan in menigvuldige 

oefeningen in ieder der vakken van onderwijs in de gymnasien, en ten doel hebben 
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verstandsontwikkeling en oefening in de kunst van onderwijzen. Van Ewijck 

beveelt als hulpmiddel van het praktisch onderricht hetzij het plaatselijk 

gymnasium, hetzij de industrieschool aan "bij de meeste hogescholen thans 

opgericht" (ook dit was zijn initiatief geweest). Volgens Bolkestein had hij 

in 1826 in zijn conceptbesluit staan, dat de aanstaande leraren eens in de 

week een gehele schooltijd in het plaatselijk gymnasium zouden doorbrengen, 

te beginnen met de onderste klasse. Het volgend jaar was in de definitieve 

tekst dit voorschrift verdwenen. 

De driedeling algemene didactiek, vakdidactiek en hospitium werd dus al 

in 1827 - althans op papier - voor de universitaire leraarsopleid1ng 

ingevoerd. 

De toelichting gaat verder uitgebreid in op de stelling dat er aan alle 

hogescholen leraarsopleidingen dienen te zijn, en niet slechts aan een 

instelling zoals door sommigen uit financiele overwegingen betoogd was; ook 

dient de leraarsopleiding niet plaats te vinden aan afzonderlijke seminarL::i~ 

zoals eerder te Parijs het geval geweest was. 

Ik kan uiteraard niet meer precies achterhalen wat er in de praktijk 

van de uitvoering van dit KB in de periode 1827-1876 terechtgekomen is. In 

de Onderwijsverslagen, die mijn voornaamste bron zijn, werden aanvankelijk 

zeer summiere gegevens opgenomen, en later uitsluitend theoriecolleges. Zo 

vindt men voor de cursus 1857-1858 te Utrecht elf toehoorders vermeld voor het 

college paedagogica van Karsten; te Groningen telde Francken vier toehoorders 

en te Leiden werd dat jaar geen paedagogica gedoceerd. In 1860-1861 telde 

Karsten tien studenten, en Francken een achttal. Cobet te Leiden heeft op 

dit college in 1867-1868 zeven studenten, en Francken een zestal. Over de 

praktische lessen mis ik informatiei hoogstens vindt men hier en daar (onder 

andere bij Huizinga (1911» vermeld, dat het hospiteren onder leiding van een 

hoogleraar wis- en natuurkunde soms in een andere stad plaatsvond, en hoeveel 

dorst een dergelijke reis bij de deelnemers veroorzaakte. 

Ten aanzien van de inhoud der theoriecolleges leest men dat bijvoorbeeld 

Xenophon en Homerus voor ouderejaars studenten behandeld werden; men zou 

dergelijke colleges numet "vakdidactiek" aanduiden. Over "opvoedingskunde" heh 

ik niets gevonden, hetgeen niet zo verwonderlijk is, aangezien hoogleraren 

met een geheel ander specialisme dat onderwerp "erbij" moesten nemen. 

Bolkestein heeft naast de Onderwijsverslagen ook de Series nagelopen; 

hij is, dunkt mij, wat te somber over het resultaat: weliswaar werd er geen 

opvoedingskunde gedoceerd, maar vakdidaktiek van de oude talen ontbrak niet. 

Hoe dat ook zij, "Paedagogica" is in 1876 uit de lijst van aan de 
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universiteiten te doceren vakken verdwenen, behalve uit die van de nieuwe 

gemeentelijke universiteit van Amsterdam, waar van 1877 tot 1901 colleges 

"paedagogiek" met praktische oefeningen gegeven werden. Oarspronkelijk had 

in de Verordening tot regeling van de Universiteit van Amsterdam van 19 april, 

25 juli en augustus 1877 "paedagogie" gestaan, maar wethouder De Koning vond 

"paedagogiek" kennelijk beter kLinken ter vervanging van Van Ewijck's 

"paedagogica". Oak te Amsterdam houdt, blijkens de toelichting, paedagogiek 

"het doceren van Grieks en Latijn" in, geen opvoedingskunde. Pas na 1900 

verschijnen er weer colleges paedagogiek op de roosters, maar nu niet meer 

verplicht, en als regel door gespecialiseerde privaat-docenten gegeven. 

Onderwijsbevoegdheid voor het middelbaar onderwijs 

De universitaire leraarsopleiding was bedoeld voor degenen die aan de 

Latijnse Scholen zouden lesgeven; maar inmiddels was er ook een regeling 

ontstaan voor het verkrijgen van onderwijsbevoegdheid voor het middelbaar 

onderwijs. Ten gevolge van Thorbecke's wet tot regeling van het middelbaar 

onderwijs van 1863 (S 50), waarbij burgerscholen, hogere burgerscholen 

landbouwscholen en de polytechnische school in het leven geroepen werden 

(landbouwscholen zouden overigens later ontstaan), moesten voorzieningen ten 

aanzien van de akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs aan deze 

scholen getroffen worden. Men besloot deze akten te verlenen op grond van 

het afleggen van staatsexamens, hetgeen zonder twijfel de goedkoopste 

oplossing was. Maar of staatsexamens zonder opleidingsinstituten de beste 

oplossing leveren, valt te betwijfelen. De felle kritiek op staatsexamens, 

zonder door de staat gefinancieerde opleidingsinstituten voor deze examens, 

zou overigens pas tien a twintig jaar na 1863 ontstaan. 

De wet van 1863 somt de volgende akten op: (1) twee akten van bekwaamheid 

voor schoolonderwijs in de wis- en werktuigkundige wetenschappen (art. 70), 

waarbij akte B pas na akte A behaald kon worden, en dus het resultaat van 

voortgezette studie was; (2) een akte A en B voor natuurkunde (art. 71)i 

(3) een akte A en B voor scheikunde (art. 72}i (4) een akte A en B voor 

landbouwkunde (art. 73); (5) een akte voor nederlandse taal en letterkunde 

en geschiedenis, alsmede een akte voor staathuishoudkunde (art. 74); en 

(6) een akte voor handelswetenschappen, alsmede een akte voor zeevaartkunde 

(art. 75). 

Volgens artikel 76 krijgen de examencommissie's het recht afzonderlijke 

akten uit te reiken na een examen over deelgebieden van de wetenschappen 

genoemd in artt. 70 en 74; ook kan een afzonderlijke akte voor boekhouden 

uitgereikt worden. 
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Tenslotte worden (art. 77) afzonderlijke akten ingesteld voor elk van 

de drie moderne talen; voor handtekenen, rechtlijnig tekenen en perspectiefi 

voor schoonschrijven; voor boetsereni en voor gymnastiek. Ook zijn de 

commissies bevoegd akten van bekwaamheid uit te reiken voor andere moderne 

talen dan Engels, Frans en Duits. 

Volgens artikel 78 wordt naast het bezit van de akten in de artikelen 

70-76, en naast de akten voor de levende talen, een afzonderlijk examen in 

de theorie van onderwijs en opvoeding gevraagd. De exameneisen voor deze 

reeks akten zijn in het KB van 2 febr 1864 (5 8) gespecificeerd. 

In artikel 82 wordt gestipuleerd, dat ieder, die krachtens deze wet 

(de polytechnische school was bij deze wet ingesteld; MG) of krachtens 

vroegere verordeningen. hier te lande een diploma van technoloog, civiel 

ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, werktuigkundig ingenieur, 

mijnen-ingenieur, veearts of landbouwkundige verkregen heeft, bevoegd is 

onderwijs te geven in de technische wetenschappen, waarin hij te verkrijging 

van zijn diploma een examen heeft afgelegd. Hij behoort dan weI in het bezit 

te zijn van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dat vereist was bij 

alle bevoegdheden, behalve om aan de polytechnische school les te geven. 

In dit opzicht werd die school gelijkgesteld met de hogescholen. Over artikel 

82 is naderhand herhaaldelijk discussie ontstaan, aangezien de omschrijving 

"technische wetenschappen, waarin hij examen heeft afgelegd", verre van 

duideUjk is. 

Ook geven enkele oudere akten op grond van de lager onderwijswet van 

1806 en die uit 1857 (5 103) enkele bevoegdheden gelijk aan die in de 

nieuwe MO-wet. 

Akademici krijgen eveneens bevoegdheid voor het middelbaar onderwijs: 

zo hebben doctoren in de wis- en natuurkunde dezelfde bevoegdheid als akte 

B uit de artt. 70, 71 en 72 verleent. Kandidaten in de wis-. en natuurkunde 

verwerven de bevoegdheid vermeld in artikel 70, akte A. 

Doctoren en kandidaten in de letteren hebben een bevoegdheid gelijk aan 

die, vermeld in het eerste lid van art. 74, terwijl doctoren in de rechten 

de bevoegdheid in staathuishoudkunde krijgen, vermeld in akte 74. Wel wordt 

bij deze bevoegdheden voor akademici in het middelbaar onderwijs vermeld, 

dat deze regelingen gelden tot de nieuw HO-wet van kracht zal zijn. 

Volgens een overgangsregeling (art. 89) krijgen zelfs degenen zander 

een diploma van ingenieur, maar die sen betrekking als zodanig in 's lands 
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dienst vervullen of vervuld hebben, de bevoegdheid onderwijs te geven in de 

"technische wetenschappen". Deze regel geldt ook voor officieren der land

en zeemacht. 

Ik zal hier de verdere ontwikkeling van de zogenaamde MO-akten niet 

volgen; het is wellicht voldoende te vermelden dat de {staats-)commis-

sies druk gebruik maakten van de mogelijkheid akten voor deelgebieden (zo

genaamde gesplitste akten, later de K-akten4 uit te reiken. De volledige 

akten bleken te moeilijk: de akten A kwamen volgens Bartels (1963) ongeveer 

met een kandidaatsexamen, en de akten B met een doctoraal overeen. 

Ook werden in 1879 (S 87) de akten voormoderne talen i.n een jl.- en 

een B-akte verdeeld. Het extra examen in de theorie van onderwijs en opvoe

ding bleef volgens Bartels (1963) een wassen neus: wel werd in 1955 (S 224) 

de titel in de wet "Van de akten van bekwaamheid" vervangen door "Van de 

akten van bekwaamheid en het bewijs van pedagogische en didactische voor

bereiding", waardoor men in elk geval op dit punt moest examineren. 

Een belangrijk probleem voor de MO-akten was, dat de wet weliswaar 

examens instelde, maar geen opleidingsinstituten. Vooral in het begin was 

men dus aangewezen op particuliere instellingen met weinig outillage. Pas 

in 1912 ontstond een groter instituut, de Katholieke Leergangen, in 1914 

gevolgd door de School voor Taal en Letterkunde te Den Haag. Na 1945 werden 

in vrijwel alle provincies "leergangen" opgericht. oak werd het in 1958 

(S 452) mogelijk, universitaire MO-commissies in te stellen, welke regeling 

ingetrokken zal worden (1983). 

De kritiek op de MO-akten bestond uit een drietal punten, namelijk (1) 

het ontbreken van een toelatingsexamen, dat in 1934 (S 678) werd ingevoerd; 

(2) de beperktheid van de studie tengevolge van de deelakten, en (3) voor

zover de commissies uit praktijkdocenten samengesteld waren; het examineren 

van verouderde stof. 

De bevoegdheidspegeZingen voop de akademische gpaden werden, zoals al 

in de Middelbaar Onderwijswet was aangekondigd, vastgelegd in de nieuwe 

Hoger Onderwijswet van 1876. Artikel 91 (later 140) van de HO-wet 1876 luidt: 

"De graad van doctor in het algemeen de aan die graad bij deze 
en andere wetten verbonden bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
en tot het uitoefenen van ambten en bedieningen." 

De graad van doctor leverde dus als eerste civiel effect "de bevoegdheid 

tot het geven van onderwijs", waarbij de wetgever in het midden liet, of 

4 In KB 1864 (5 8) waren de akten met hoofdletters A-Q aangeduid; met K zijn 

de gesplitste akten (K I, K II, enz.) aangeduid. 
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het "jus docendi" dan wel de "onderwijsbevoegdheid", zoals ik deze twee 

termen boven onderscheiden heb, bedoeld werd. Aangezien de wet zich echter 

bij mijn weten nergens expliciet uitlaat over het "jus docendi", zal in de 

praktijk de "onderwijsbevoegdheid" bedoeld zijn. 

In 1920 (S 105) is het betreffende artikel opnieuw getormuleerd; het 

luidt dan: 

"De graad van doctor en het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen geven de bij deze en andere wetten daaraan verbonden 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de vakken, in laatstgenoemd 
getuigschrift vermeld, en tot het bekleeden van ambten en bedieningen." 

De doctorsgraad werd in 1920 in feite een zuiver wetenschappelijke graad: 

civiel effect was voortaan aan het doctoraaldiploma gekoppeld. De versie 

van dit artikel zoals vastgesteld bij de wijziging van 1921 (S 782) zou 

blijven bestaan tot de WWO 1960: 

"De graad van doctor en het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen geven de bij of krachtens deze en andere wetten daar
aan verbonden bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de vakken, 
in laatstgenoemd getuigschrift vermeld, en tot het bekleeden van ambten 
en bedieningen." 

In de wet van 1876 was de aan de academische graden verbonden bevoegd

heid op twee plaatsen geregeld, namelijk voorzover de bevoegdheid betrekking 

had op een docentschap aan het gymnasium (art. 16), en voorzover akademici 

bevoegdheidkregen voor het middelbaar onderwijs (artt. 141, 142, 144 en 146). 

Wat betreft het gymnasium, waren in 1876 bevoegd voor (a) Grieks en 

Latijn: kandidaten en doctoren klassieke talen; (b) Nederlands: kandidaten 

en doctoren Nederlands; (c) Frans, Duits en Engels: personen met een MO-akte 

(aangezien er geen universitaire studierichting bestond); (d) geschiedenis: 

doctoren klassieke talen of nederlands; (e) aardrijkskunde: kandidaten of 

doctoren nederlands en wis- en natuurkunde; (f) wis- en natuurkunde: kandi

daten en doctoren wis- en sterrekunde, of wis- en natuurkunde; (g) scheikunde: 

kandidaten en doctoren in de scheikunde; (h) natuurlijke historie: kandidaten 

en doctoren in de aard- en delfstofkunde, of die in de plant- en dierkunde; 

(i) Hebreeuws: kandidaten of doctoren in de godgeleerdheid of die in de 

semitische letterkunde, of israelitische godgeleerden; en (k) gymnastiek: 

personen met een MO-akte. 

Opvallend is dat voor de vakken onder b, d, e, f, 9 en hook benoembaar 

zijn degenen die een MO-akte voor een 5-jarige HBS bezitten (hetgeen bijvoor

beeld van be lang was voor ingenieurs) . 

Rectoren en conrectoren behoren de graad van doctor in de klassieke 

letterkunde te bezitten. 
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Ten aanzien van het middetbaap ondePWijB verleent de wet van 1876 

onderwijsbevoegdheid aan doctoren in de rechtswetenschap voor: de gronden 

van de gemeente-, provinciale en staatsinrichting van Nederland; aan doctoren 

in de staatswetenschap voor: staathuishoudkunde, statistiek inzonderheid van 

Nederland en kolonien en bezittingen in andere werelddelen, en de gronden 

van gemeente-, provinciale en staatsinrichting van Nederland; aan doctoren 

in de wis- en sterrekunde, en die in de wis- en natuurkunde een bevoegdheid 

gelijk aan die van akte B in de artt. 70 en 71 van de MO-wet 1863; het 

doctoraat scheikunde is gelijkgesteld met akte B in art. 72 van de MO-wet; 

de doctoraten aard- en delfstofkunde, en dat in de plant- en dierkunde geven 

echter slechts bevoegdheid als omschreven in de akte A van art. 70 in de 

MO-wet; het kandidaatsdiploma en het doctoraat Nederlands krijgen de bevoegd

heid uit art. 74 in de MO-wet. 

Bij de herziening van de HO-wet van 1905 volgen slechts ondergeschikte 

wijzigingen: zo krijgt degene die een kerkelijk examen Hebreeuws aflegde, 

bevoegdheid in die taal; klassici mogen nu oude geschiedenis in het MO 

doceren, en degenen die toegelaten zijn tot de promotie, verwerven ook 

bevoegdheid voor het middelbaar onderwijs. 

Pas bij de wetswijziging van 1920 (S 105) wordt voor het gymnasium 

voor Grieks, Latijn, Nederlands, Frans, Hoogduits en Engels een doctoraal

examen "met onderwijsbevoegdheid voor het betreffende vak" vereist, terwijl 

ook degenen met een bevoegdheid voor de 5-jarige HBS in het betreffende yak 

benoembaar zijn. Een soortgelijke regeling ontstaat voor de andere vakken. 

Nog vijf jaar na de inwerkingtreding van de wijziging van 1920 zijn voor de 

gymnasia Ie vakken benoembaar degenen "die het examen, laatstelijk vooraf

gaande aan het doctoraalexamen met goed gevoig hebben afgelegd". Ook wordt 

in 1921 (5 782) uiteraard bevoegdheid verleend aan de dan ingestelde 

doctoraaldiploma's geschiedenis en aardrijkskunde. De bevoegdheden worden 

vanaf 1921 niet meer in de HO-wet opgesomd, maar krijgen een plaats in het 

(nieuwe) Academisch Statuut. 

De onderwijsbevoegdheid van de Detftse en Wageningse ingenieups verdient 

enkele afzonderlijke opmerkingen. V66r 1905 was de bevoegdheid van beide 

ingenieursdiploma's geregeld in artikel 82 van de MO-wet 1863. Dit artikel 

luidde: 

"Ieder die krachtens deze wet of krachtens vroegere verordeningen hier 
te lande een diploma van technoloog, civiel ingenieur, architect of 
bouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, werktuigkundig 
ingenieur, mijnen-ingenieur, veearts of landbouwkundige 
verkregen heeft, is bevoegd onderwijs te geven in de technische weten
schappen, waarin hij ter verkrijging van zijn diploma een examen heeft 
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afgelegd. Hij behoort echter daartoe in het bezit te zijn van het 
getuigsch:dft van goed zedelijk gedrag, vermeld in artikel 25." 

De ingenieurs hadden dUB al v66r 1863 onderwijsbevoegdheid in die 

technische vakken, waarin zij examen hadden afgeIegd. Toch gaf de interpre

tatie van wat weI en niet technische wetenschappen waren, van tijd tot tijd 

aanleiding tot misverstanden: zo bepaaide de minister in 1868 dat cosmografie 

zijns inziens niet tot deze vakken behoort, aangezien het een beschrijvend 

en geen technisch vak is. 

In 1905 werd de polytechnische school omgezet in de Technische Hogeschool, 

en dus uit de MO-wet naar de HO-wet verplaatst. Bij die gelegenheid trachtten 

de faculteiten der wis- en natuurkunde te bewerkstelligen dat de onderwijs

bevoegdheid der technische ingenieurs zou komen te vervallen. De reeks 

adressen van deze faculteiten, de verweerschriften van de Delftse hoogleraren 

en de artikelen van de redactie van "De Ingenieur", zijn te vinden in de 

verschillende jaargangen van dit tijdschrift (vooral in 1904). 

De discussie in de Tweede Kamer (Hand. II, 1903/1904, bIz. 1486-89) 

verliep echter op 8 maart 1904 uiterst soepel. Nadat het lid Roell had 

betoogd, dat het niet meer am hetzelfde artikel ging als dat wat in de MO-wet 

gestaan had, aangezien nu oak electrotechnisch ingenieurs vermeid werden, en 

de minister geantwoord had dat dit een formele zaak was (immers electro

technisch ingenieurs werden eerder werktuigkundig ingenieurs genoemd), kon 

de minister oak het argument dat ingenieurs niet zulke goede pedagogen zouden 

zijn, gemakkelijk met enige persoonlijke ervaringen weerleggen. Oat de 

formulering van "technische wetenschappen" nadere specificatie behoefde, 

daarover was iedereen het eenSi hier kon de minister naar de Ineenschakelings

comrnissie verwijzen, die in 1903 met haar werk begonnen was (dat het lijvige 

rapport van daze commissie, dat in 1910 gereedkwam, tot St. Juttemis zou 

bIijven Iiggen, kon de minister ook niet weten). En zo ward, zelfs zonder 

hoofdelijke stemming, dit artikel onder no. 129 - uiteraard zander de 

landbouwkundigen en veeartsen - in de HO-wet opgenomen, hetgeen een 

geruststelling geweest moet zijn voor de toen al ruim 70 Delftse ingenieurs 

die in het onderwijs werkzaam waren en aldaar (onder andere) wis-, natuur

en scheikunde doceerden. 

Artikel 129 zou tot de wetswijziging van 1956 (8 310), waarin het 

Technisch Hoger Onderwijs opnieuw geregeld werd, in de HO-wet gehandhaafd 

blijven. In 1956 wordt, wat de onderwijsbevoegdheden van de TH-ingenieurs 

betreft, verwezen naar het TH-statuut. In dit Statuut (dat in 1963 in het 

Academisch Statuut opgenomen werd) was bij de wijziging van 1957 (8 594) 
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bepaald dat ook de TH-ingenieur aan de pedagogisch-didactische eisen 

voor de onderwijsbevoegdheid zou rooeten voldoen: de betreffende artikelen 

werden van kracht op 5 september 1961. Bij de wijziging van het AS van 

1967, S 485 wordt nog eens herhaald dat TH-ingenieurs die hun doctoraal

examen voor 5 sept 1961 hebben verworven, niet aan de eisen wat betreft 

pedagogisch-didactische scholing, behoeven te voldoen. 

Kortom, de onderwijsbevoegdheid van de TH-ingenieurs, sinds 1863 om

schreven als "bevoegd om onderwijs te geven in de technische wetenschappen, 

waarin hij ter verkrijging van zijn diploma een examen heeft afgelegd", 

werd voor het eerst in het TH-statuut van 1958 gespecificeerd, en vanaf 

1961 aangevuld met de eis van pedagogisch-didactische scholing. 

De onderwijsbevoegdheid van landbouwingenieurs was v66r 1917 eveneens 

- summier - in de MO-wet geregeld volgens het geciteerde artikel 82. Opval

lend is echter dat in de wet tot regeling van het hooger landbouw- en 

hooger veeartsenijkundig onderwijs in de lijst van van rijkswege gegeven 

vakken onder de letters aa. "de paedagogiek en methodiek van het land

bouwonderwijs" voorkomt. Verder leest men in artikel 46, lid 6: 

"De diploma I s in het eerste (landbouwkundig ingenieur - MG) en derde 
lid (veearts - MG) bedoeld, geven in het algemeen de daaraan bij deze 
en andere wet ten verbonden of te verbinden bevoegdheden tot het geven 
van onderwijs en het uitoefenen van ambten en bedieningen." 

en in artikel 67: 

"Zij, die krachtens deze wet het diploma van landbouwkundig ingenieur 
hebben verkregen, hebben dezelfde bevoegdheden als aan het bezit van 
het diploma van landbouwkundige zijn verbonden." 

In de 1958-tekst (S 669) van de wet tot regeling van het hoger landbouw

onderwijs zijn beide artikelen nog vrijwel gelijk, uiteraard zonder 

verwijzing naar de veeartsen, die in 1925 in de HO-wet waren opgenomen. Ook 

behoort het vak "paedagogiek etc." nog steeds tot de gedoceerde vakken. 

In het Landbouwhogeschoolstatuut van 1965 (S 86) verschijnt een 

passage onder het hoofd "Regeling van enige aan het diploma van landbouw

kundig ingenieur verbonden onderwijsbevoegdheden" (art. 22a), nu 

gespecificeerd naar vak, en tevens aangevuld met de eis van pedagogisch

didactische scholing (art. 22f). Dit besluit treedt 1 sept 1965 in werking. 

De wettelijke regelingen ten aanzien van de Landbouwhogeschool werden in 

1967 (S 684) in de WWO opgenomen; ook het Landbouwhogeschoolstatuut 

tenslotte kreeg in 1970 (5 507) een plaats in het Academisch Statuut. 
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Universitaire leraarsopleiding 1876-1952 

Men vraagt zich na dit overzicht van de ontwikkeling van de onderwijs

bevoegdheden af, wat er na 1876 van de door Van Ewijck in 1827 ingestelde 

universitaire leraarsopleiding overbleef. 

Het antwoord kan kort zijn; niets, behalve de colleges tot 1901 aan de 

gemeentelijke universiteit van Amsterdam, die echter in hoofdzaak be trekking 

hadden op de didactiek van de oude talen. 

Wat betreft de in 1863 ingesteide akten van bekwaamheid voor middelbaar 

onderwijs, kan men al evenmin van een leraarsopleiding spreken. Weliswaar 

was een afzonderlijk examen in de "theorie van onderwijs en opvoeding, 

hoofdzakelijk in be trekking tot het middelbaar onderwijs" (art. 78 der 

MO-wet), ingesteld, wat in het KB van 1864 (8 a) de "akte Q" genoemd WQrd 

met als exameneisen: "duideIijke begrippen van klassikaal onderwijs, van de 

onderscheidene leerwijzen, hare voor- en nadelen en hare geschiedenis; 

geschiktheid om verkregen kennis mede te delen, bIijkbaar door mondelinge 

voordracht", maar dit examen was een dode letter gebleven. Door sommige 

commissies werd een pedagogisch opstel gevraagd, in andere wijdde menenkele 

minuten bij het mandeling examen aan methodische vragen, maar in vele 

gebeurde niets (Bartels, 1963 bIz. 154). 

Dat ondanks de kritiek in het rapport van de Commissie van Onderzoek 

naar de werking der wetten op het lager en middelbaar onderwijs, ingesteld 

door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (1876) en de kritische opmerkingen 

van MO-inspecteur Steyn Parve in een artikel in "De Economist" van 1879 

('Een en ander over de Hoogere Burgerscholen'; bIz. 490 e.v.). Door de 

regering werd in 1900 de zogenaamde Bevoegdheidscommissie ingesteId, onder 

voorzitterschap van MO-inspecteur Campert. Deze commissie bood de regering 

in 1902 een ontwerp wetswijziging aan, met koninklijke besluiten en aI, 

inzake het verkrijgen van een bevoegdheid voor middelbaar onderwijs, maar 

dit ontwerp bleef liggen, aangezien in 1903 de "Ineenschakelingscommissie" 

ingesteld werd, die nieuwe regelingen voor het gehele nederlandse onderwijs 

zou ontwerpen. Het rapport van de Iaatste commissie verscheen 25 april 1910, 

1834 bladzijden dik: ook hierin vindt men weer de eis van een serieuze 

pedagogisch-didactische vorming der Ieraren. Maar ook dit rapport bleef 

Eggen. 

Tenslotte verschenen een reeks wetsontwerpen tot wijziging van MO-wet, 

alsmede een serie rapporten van verenigingen van leraren, waarin vrijwel 

zonder uitzondering regelingen voor een leraarsopleiding voorgesteld werden. 
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Ik heb al vermeld dat wat de MO-akten betreft, pas in 1955 (S 244) voor

geschreven werd, dat er meer aandacht aan het examen voorde akte Q gegeven 

zou moeten worden. 

Voor de universitaire bevoegdheden verscheen in 1952 (8 455) een KB 

tot wijziging van het Academisch 8tatuut, vijftig jaar na het rapport van 

de Bevoegdheidscommissie. 

Het is vermoedelijk niet juist deze zonderlinge gang van zaken 

uitsluitend aan politieke echecs toe te schrijven, hoewel na 1911 niet 

minder dan zeven wetsontwerpen tot herziening van de MO-wet bleven liggen 

(het ontwerp van minister Cals zou pas in 1963 de eindstreep halen). De 

vraag doet zich voor of er in de jaren v66r de tweede wereldoorlog voldoende, 

in het voortgezet onderwijs toepasbare theorie op onderwijskundig gebied 

voorhanden was. De colleges Paedagogica in de vorige eeuw hadden in elk 

geval, voorzover ik kon nagaan, in hoofdzaak betrekking op de didactiek 

van de oude talen; men had toen kennelijk moeite de term "opvoedingskunde" 

van Van Ewijck te concretiseren. 

De colleges paedagogiek aan de GU te Amsterdam werden volgens Gunning 

(z.j.l1939]) tot 1_882 verz?!gd door N.J.B.~ppeyne van de <:oppello,rector 

van het gymnasium te Amsterdam, die benoemd was tot buitengewoon hoogleraar 

in de Griekse Antiquiteiten en de Paedagogiek. Zijn opvolger aan het gymnasium, 

A.H.G.P. van den Es, werd teven~ zijn opvolger op deze buitengewone 

leerstoel. Toen Van den Es _~~_1901 I'letr:>ensioen gim], werd de leerstoel 

opgeheven. 

Aan de Vrije Universiteit werden tot 1905 colleges paedagogiek gegeven 

door de hoogleraar J. Woltjer, die tevens oprichter en eerste rector van 

het Gereformeerd Gymnasium was. Toen de klassicus Woltjer in 1905 met zijn 

colleges paedagogiek stopte, kreeg hij geen opvolger. 

J.H. Gunning Wzn (1859-1951), eveneens klassicus, werd in 1898 toe

gelaten als privaat-docent voor de praktische en theoretische paedagogiek 

aan de universiteit van Utrecht, nadat hij vruchteloos geprobeerd had, voor 

de opvolging van Van den Es te Amsterdam in aanmerking te komen. In 1904 

- nadat Gunnig tot schoolopziener te Amsterdam benoemd was - werd hij aldaar 

als privaat-docent aan de GU toegelaten, om in 1917 opnieuw als zodanig 

naar Utrecht te vertrekken, waar hij in 1923 buitengewoon hoogleraar werd. 

In 1922 was ook de Groningse arts H.G. Hamaker aan de Utrechtse universiteit 

toegelaten als pri vaat-docent in de "ervaringspaedagogiek". 

De rector van het Nederlands Lyceum, R. Casimir (1877-1957) trad in 

1918 als bijzonder hoogleraar vanwege dit lyceum te Leiden op, gesteund door 
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een drietal leraren van de school, die colleges vakdidactiek oude talen, 

natuurlijke historie en wis- en natuurkunde gaven. Casimir had te Groningen 

bij de psycholoog Heymans gestudeerd, en wordt door Gunning eerder als 

psycholoog dan als pedagoog beschouwd. 

Te Gron1ngen werd een andere leerling van Heymans, H.J.F.W. Brugmans, 

in 1913 toegelaten als privaat-docent in de filosof1e en (later) de 

paedagogiek. Brugmans (1884-1961) werd in 1919 lector 1n de paedagogiek, en 

na het over11jdenvan Heymans, was hij van 1928 tot 1954 hoogleraar in de 

zielkunde, pedagogiek en psychotechniek. Hij had, behalve bij Heymans, 

psychologie en pedagogiek bij Claparede te Geneve en bij Stern te Breslau 

gestudeerd. 

Ph. Kohnstamm (1875-1951) was in 1907 als privaat-docent aan de 

Universite1t van Amsterdam toegelaten voor logica en kennistheorie, en 

vervolgens in 1908 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de thermodynamica, 

wat hij tot 1920 zou blijven. In 1919 werd hij bijzonder hoogleraar in de 

paedagogiek vanwege de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Amsterdam, 

nadat hij het initiatief tot de stichting van het Nutsseminarium voor 

Paedagogiek aldaar genomen had. In 1932 volgde hij Gunning op als buiten

gewoon hoogleraar te Utrecht, en in 1938 werd hij ook aan de GU buitengewoon 

hoogleraar in de paedagogiek. 

Te Nijmegen was direct bij de stichting van deze universiteit in 1923, 

J. Hoogveld (1878-1942) tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte en de 

paedagogiek benoemd, nadat hij eerder als zodanig te Tilburg gedoceerd had. 

Gok werd F.L.R. Sassen (1894-1971) in 1929 aldaar benoemd tot hoogleraar in 

de geschiedenis van de wijsbegeerte en de paedagogiek, welke leerstoel hij 

in 1946 zou verwisselen met die te Leiden. Sassen was van 1939 a£ lid, en 

van 1956-1964 voorzitter van de OnderWijsraad; tevens trad hij in 1945/46 

op als directeur-generaal van het onderwijs. 

Aan de VU tenslotte, was J. Waterink (1890-1966) in 1926 buitengewoon 

en in 1929 gewoon hoogleraar in de pedagogiek, psychologie, pedologie en 

catechetiek (hij was predikant geweest) geworden. 

Uit deze korte opsomming is al duidelijk dat psychologie, pedagogiek 

en wijsbegeerte aanvankelijk niet goed te onderscheiden waren. In het 

Academisch Statuut van 1921 werd dan ookde mogelijkheid op~enomen in de 

wijsbegeerte af te studeren, met als hoofdvak psychologie of paedagogiek. 

Psychologie en pedagogiek zouden zich ontwikkelen tot afzonderlijke studie-
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richtingen, 105 van elkaar en van de wijsbegeerte (zie Sociale Wetenschappen). 

Helaas was er int.ussen, nu na 1900 pedagogiek serieus aan de vader

landse universiteiten als vak verscheen, voor de leraarsopleiding niets 

geregeld. De "opvoedingskunde" uit 1827 werd na 1876, althans wat de 

leraarsopleiding betreft, officieel vergeten. 

Wel werden er nu - anders dan in de negentiende eeuw - aan aIle 

universiteiten docenten met kennis van zaken aangesteldi maar studenten die 

de bedoeling hadden leraar te worden, behoefden de colleges van deze docenten 

niet te volgen. Een omgekeerde situatie dan die in de vorige eeuw, toen 

studenten voorgeschreven werd colleges van niet-gespecialiseerde docenten te 

volgen. 

Periode 1955-1982 

De wijziging van het Academisch Statuut van 1952 (8 455) ligt nog te 

vers in het geheugen om een uitvoerige bespreking te rechtvaardigen. Volgens 

dit besluit, dat 1 sept 1953 van kracht werd, zou een doctoraaldiploma op 

zichzelf geen onderwijsbevoegdheid geven, maar zou de bevoegdheid gekoppeld 

worden aan een bewijs van "genoegzame pedagogisch-didactische scholing in 

het algemeen, en ten aanzien van het vak of de vakken waarvoor bevoegdheid 

wordt verlangd in het bijzonder". Het bewijs kan v66r of na het doctoraal

examen geleverd worden. De kandidaat moest gedurende tenminste een jaar 

aangewezen colleges in pedagogiek, puberteitspsychologie en algemene didactiek 

regelmatig hebben gevolgd, en door het volgen van onderwijs in de didactiek 

van het desbetreffende vak zich van die didactiek op de hoogte hebben gesteld. 

Bovendien werd het bijwonen van de lessen van bevoegde leraren gedurende een 

termijn van tenminste drie maanden en ten hoogste zes maanden verplicht. 

V~~r deze bevoegde leraren, die de zogenaamde hospitanten tot hun lessen 

toelieten, de "mentoren", werd met ingang van 1 sept 1954 een financiele 

vergoeding vastgesteld. 

Overigens was "hospiteren" al in 1908 door B. en W. van Amsterdam 

mogelijk gemaakt, en door het Rijk in 1937; maa'r volgens de laatste regeling 

moest de hospitant al bevoegd zijn, voordat hij kon hospiteren; een gevolg 

van de grote werkeloosheid onder leraren in die jaren. 

Het KB van 1952 werd gewijzigd in 1955 (S 386) en in 1960 (S 182) op 

onbelangrijke punten (1955 redactioneel, en 1960 geeft de mogelijkheid te 

hospiteren op andere scholen dan HBS en gymnasium). Ook in het nieuwe 

8tatuut van 1963 blijft het KB van 1952 vrijwel gelijk van strekking en 

inhoud. 
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Het zou tot 1981 is 579) duren voordat de universitaire leraarsopleiding 

drastisch gereorganiseerd werd: er is dan sprake van een onderwijskundige 

opleiding van vier maanden, waarvan een schoolprakticum deel uitmaakt 

(art. 217). 

Maar op het moment dat dit KB in werking trad, was de Wet Tweefasen

structuur al aanvaard (1981 i S 137), waarbij leraarsopleidingen ingesteld 

kunnen worden volgens art. 32.5. In het Algemeen Deel van het nieuwe 

Academisch Statuut (1981* S 653) wordt de betreffende regeling in de artt. 

93-103 verder uitgewerkt in een predoctoraal deel van twee maanden en ~en 

postdoctoraal deel van zesmaanden5 • 

Een merkwaardige ontwikkeling tenslotte, vindt men ten aanzien van de 

onderwijsbevoegdheid van TH-ingenieurs in de zogenaamde theoretisch-technische 

vakken. De bevoegdheid voor deze vakken was aanvankelijk geregeld in het 

Bevoegdhedenbesluit Nijverheidsonderwijs van 1921 (S 918); volgens dit KB 

was de ingenieur zonder meer bevoegd voor de technische vakken, die met 

zijn diploma overeenkwamen, welke formulering klopt met de manier waarop de 

onderwijsbevoegdheid van de ingenieurs sinds 1863 geregeld {of niet 

geregeld) was. Maarbij de wijziging van dit KB in 1935 (S 162) vindt men 

toegevoegd dat bevoegdheid pas verkregen kan worden indien de ingenieur 

na het doctoraaldiploma tenminste drie jaar als ingenieur werkzaarn is 

geweest in de vakrichting van hat getuigschrifti een en ander ten genoegen 

van Onze mini$ter. Waarschijnlij)t heeft de met de crisistijd optredende 

werkloosheid ook op dit punt de wetgever belnvloed6 • Zonderling is 

echter dat anna 1983 de ingenieur in de theoretisch-technische vakken 

onderwijsbevoegdheid kan verwerven na drie jaar praktijkervaring zonder ook 

maar de geringste kennis van het onderwijs en de techniek om onderwijs te 

geven. 

Vermoedelijk hangt deze anomalie sarnen met het feit dat de middelbaar 

technische school in 1957 - de tijd dat men in ons .land de wenselijkheid van 

5 Voorbereid door enige werkgroepen/commissies van de Academische &aad 

(WULON; ARCULO). 

6 Toch is er in het KB van 11 juli 1921 (S 921), dat onder andere over 

de salarisregeling handelt, al sprake van ingenieurs met tenminste twee 

jaar bedrijfservaring, die gelijkgesteld worden met doctores, gepromoveerd 

aan de universiteit of hogeschool. 
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een leraarsopleiding begon in te zien - tot hogere technische school 

gepromoveerd werd. Geheel bevredigend is deze verklaring echter niet, 

aangezien in 1983 het HBO nog steeds in de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

van 1963 geregeld is. 

Samenvatting en conclusies 

Het jus docendi is waarschijnlijk - naast het recht om ambten en 

bedieningen te vervullen - oudtijds de belangrijkste motivatie van studenten 

geweest om zich aan een universiteit te laten inschrijven. Dit jus docendi 

verschilt van de moderne onderwijsbevoegdheid in het feit dat de eerste 

term vooral be trekking had op het doceren aan de universiteit zelf, terwijl 

de moderne term op het geven van onderwijs aan andere onderwijsinstellingen 

dan de universiteit slaat. Ik heb de term "onderwijsbevoegdheid" een moderne 

term genoemd omdat de eerste onderwijsbevoegdheden in ons land - afgezien 

van die voor het lager onderwijs - pas in 1815 door de staat ingesteld 

werden, en weI voor de Latijnse School. 
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2.3 AMBTEN EN BEDIENINGEN 

Inleiding 

Bij de wijziging van de WWO-1960 tengevolge van de wet twee-fasen

structuur in 1981 (S 137) wordt een nieuw artikel 21 bis tussengevoegd, 

volgens hetwelk in het Academisch Statuut de vereisten voor het verkrijgen 

van tweeeriei soort hoedanigheden geregeld worden, namelijk (1) de ver

eisten voor de krachtens het doctoraalexamen te verwerven hoedanigheid van 

meester in de rechten en die van psycholoog, en (2) de vereisten voor de 

hoedanigheid van arts, tandarts, dierenarts en apotheker. Het ene type 

hoedanigheid verwerft men dus krachtens een doctoraalexamen en het andere 

op andere wijze. 

De term "hoedanigheid" duikt voor het eerst op in de wijziging van de 

HO-wet van 1921 (S 782), waar het de bedoeling was onderscheid te maken 

tussen wetenschappelijke titels en het civiel effect, dat hetzij direct, 

hetzij via een aanvullend "praktijkexamen" door bezitters van sommige 

wetenschappelijke graden verworven kon worden. Vaar 1921 hadden enkele van 

deze praktijkexamens (onder andere voor arts en voor apotheker) ook al 

bestaan, maar het betrof toen - althans formeel - staatsexamens, geen 

faculteitsexamens. 

Hoewel het al zeer lang gebruik was dat afgestudeerde juristen het 

predikaat meester in de rechten voerden, was er in of buiten de faculteit 

geen postdoctoraal praktijkexamen ingesteld. Wel had de commissie-Reinink 

(rapport 1949) in de faculteit der rechtsgeleerdheid een aantal uiteenlopende 

meestersexamens op basis van een uniform doctoraaldiploma voorgesteld, maar 

dit plan was niet gerealiseerd. Het ontwerp-Rutten (1952) kende een acht-

tal hoedanigheden (meester in de rechten, kandidaat-notaris, kandidaat

archivaris, arts, praktiserendpsycholoog, apotheker, tandarts en dierenarts; 

artt. 102-109), die wat de vereisten betreft, nader uitgewerkt zouden 

worden in het Academisch Statuut. 

Maar in het nieuwe Academische Statuut van 1963 (S 380) vindt men 

bepaling~n.over de hoedanigheid van meester in de rechten (art. 214) ten

gevolge van het afleggen van een doctoraalexamen Nederlands recht of van 

een doctoraalexamen notariele studierichting, de hoedanigheid van arts 

tengevolge van een postdoctoraal artsexamen, de hoedanigheid van apotheker 

tengevolge van een postdoctoraal apothekersexamen, de hoedanigheid van 

tandarts tengevolge van een postdoctoraal tandartsexamen, en de hoedanig

heid van dierenarts tengevolge van een postdoctoraal dierenartsexamen 
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(artt. 211-214). weI is er in dit 8tatuut sprake van een psychologisch 

praktijkexamen (artt. 121--123), dat echter niet ingevoerd werd. 

Het onderscheid tussen een wetenschappelijke titeZ, die men verwerft 

door het behalen van een wetenschappe11jke graad, en een hoedanigheid die 

slaat op het.civiel effect, wordt overigens niet konsekwent door d'J wet-

gever gehanteerd. Zo spreekt de wet niet over de "hoedanigheid" van leraar, 

en zelfs is er in de WWO-wijziging van 1975 (8 729) in artikel 147 dat 

handelt over titulatuur - sprake van de titel meester in de rechten, en 

van de titel psycholoog, maar niet van de titel arts of tandarts. 

Hoe dat ook zij, in het overeenkomstige artikel in de HO-wet 1876 

(art. 140, eerder 91) was sprake van "ambten en bedieningen": 

"De graad van doctor geeft in het algemeen de aan dien graad bij 
deze en andere wet ten verbonden bevoegdheden tot het geven van 
onderwijs en tot het uitoefenen van ambten en bedieningen." 

Deze ambten en bedieningen waren in de oude wet verder gespecificeerd veor 

juristen (artt. 92 en 93 - later 141 en 142 -), voor geneeskundigen (art. 

94, later 143), en voor apothekers (art. 96, later 145). 

Ook in het Organiek Besluit van 1815 vend men enkele opmerkingen over 

"de waardigheden, ambtsbedieningen en standen", die aan wetenschappelijke 

graden verbonden konden zijn. Zo handelen artt. 119-121 van dit besluit 

over juridische graden, en de artt. 122 en 123 over geneeskundigen en 

apothekers. 

In de HO-wet mist men, althans in de versies van 1876 en 1905, de 

notaris, de tandarts en de dierenarts. De opleiding tot (kandidaat-)notaris 

was echter tot 1958 buiten-universitair geregeld, en ook de tandartsoplei

ding kwam pas in 1947 geheel aan de universiteit. Wat betreft de veearts -

de term dierenarts verscheen in 1954 voor het eerst in de wet - was de 

opleiding in 1917 universitair geworden, maar aan een afzonderlijke hoge

school en geregeld in een speciale wet op het hoger landbouw- en veeartse

nijkundig onderwijs. Toen de hogeschool in 1925 omgezet werd in de vee

artsenijkundige faculteit aan de universiteit te Utrecht, werd ook de 

veeartsenijkunde in de HO-wet opgenomen. 

Tenslotte ontbreken in de opsomming de ingenieur en de theoloog. Het 

is merkwaardig dat de wetenschappelijke titel ingenieur in ons land - in 

tegenstelling tot de VS - geen hoedanigheid kent, terwijl er toch vrij veel 

beroepen en functies bestaan, waarvoor in de praktijk uitsluitend technische 

of landbouwkundige ingenieurs in aanmerking komen (Lintsen (1980»). Maar tot 

wetten op de beroepsbescherming is het in ons land niet gekomen; weI is de 

wetenschappelijke titel Ir. sinds 1960 beschermd. Zelfs de jarenlange 
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pogingen van de bouwkundige ingenieurs om voor het predikaat "architect" 

wettelijke bescherming te verkrijgen, mislukten tot nu toe (een ontwerpwet op 

de architectentitel werd 12 mei 1980 bij de Kamer ingediend - no. 16191). 

Ten aanzien van predikanten .. priesters en rabbi's is het duidelijk 

dat de bevoegdheid om te preken en om als kerkelijk ambtsdrager op te 

treden geen zaak van de staat is. Deze bevoegdheden worden door de kerken 

verleend, en in die zin kent een theologische graad - afgezien van onderwijs

bevoegdheden ~ geen civiei effect, maar wat wel eens genoemd wordt een 

effectus ecclesiasticus, een kerkelijke bevoegdheid. 

De kerken zijn bij het verlenen van de kerkelijke bevoegdheid aanzien

lijk conservatiever dan de staat ten aanzien van de maatschappelijke be

voegdheid: delegatie aan een opleidingsinstituut van het recht de kerkelijke 

bevoegdheid te verlenen (priesterwijding; proponentsexamens) komt zelden of 

niet v~~r. 

Opvallend is trouwens dat het Organiek Besluit van 1815 (art. 116) wei 

stipuleerde dat niemand bij het hervormd kerkgenootschap tot de predikdienst 

.als predikant toegelaten zal worden, zonder de graden van kandidaat in de 

letteren (= het propedeutisch examen toen door L/W afgenomen), en van kandi

daat in de theologie, alsmede een testimonium voor uitlegkunde van oude en 

nieuwe testament, dogmatiek, christelijke zedekunde en landhuishoudkunde 

(voor welk testimonium twee jaar gerekend werd). 

Aangezien de staat hier weI de kerkelijke bevoegdheid verleent, worden 

er voorwaarden gesteld aan degenen, die als predikant ambieren op te 

treden. In artikel 118 vindt men dat ten aanzien van het opleggen van soort

gelijke verplichtingen aan de leraren van andere gezindheden in vervolg van 

tijd bepalingen zullen worden gemaakt. Vermoedelijk zijn zulke bepalingen 

- behoudens dan bij de merkwaardige episode rond het Collegium Philosophieumi 

zie hoofdstuk 1.2. - niet gemaakt. De artikelen zijn ook niet opnieuw in de 

HO-wet 1876 opgenomen. 

Overigens betekent erkenning van de bekwaamheid van een afgestudeerde 

door staat of kerk nog niet altijd dat die afgestudeerde zich onmiddellijk 

kan vestigen: maatschappelijke of kerkelijke bevoegdheid kan in de regel 

pas uitgeoefend worden als de " z ittende" nieuwe collega's bereid zijn de 

officieel bevoegde nieuweling op te nemen. Op de aanvullende eisen die in 

veel gevallen door de beroepsverenigingen of door andere instanties gesteld 

worden, kom ik terug in hoofdstuk 2.4. 

Hoedanigheid van meester in de reehten 

In 1815 waren twee doetoraten in de faeulteit ingesteld, een in het 
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hedendaagse en bet romeinse recht, met daarnaast een eenvoudig doctoradt. 

De hoedanigheid "meester in de rechten", gekoppeld aan het doct.oraat, 

bestond officieel nog niet, hoewel al sinds de Republiek doctoren in de 

rechten zichzelf ais zodanig aanduidden, en in plaats van dr. net predikaat 

mr. voor de naam gebruikten. De oorsprong van dit gebruik heb ik niet kunnen 

nagaan~ mogelijk hangt het met het meesterschap in de gilden samen, of met 

het Franse "maitre". 

Het recht om als advocaat voor neen Onzer hoven en rechtbanken" te 

procederen, kon uitsluitend aan de bezitter van het uitgebreide doctoraat 

gegeven worden (art. 120), en uiteraard eveneens aan degene die een docto

raat of licentiaat in de rechten in de Republiek behaald had. Hoewel het 

eenvoudige doctoraat - ingesteid "ten behoeve van vreemdelingen en van hen 

welke een wetenschappeiijke titel verlangen"; art. 85 - geen bevoegdheid 

gaf om ais advocaat op te treden, en het uitsluitend "wetenschappelijke 

en zodanige in het diploma uitgedrukte rechten" opleverde, zullen "bedie

ningen, ambten en waardigheden" toegankelijk voor bezitters van elk van 

beide doctoraten, bij afzonderlijke besluiten worden vastgesteid (art. 121). 

De HO-wet 1876 kent aanvankelijk opnieuw twee doctoraten, maar nu 

gelijkwaardig, namelijk dat van doctor in de rechtswetenschap en dat in de 

staatswetenschap. Bet laatste doctoraat kent - althans volgens de HO-wet, 

art. 93 (later 142) - alleen onderwijsbevoegdheid, en het eerste geeft de 

bevoegdheid - met inachtneming van de bestaande bepalingen - zich als 

advocaat te doen inschrijven, en om benoemd te worden tot de rechteriijke 

betrekkingen, waarvoor volgens de wet op de rechterlijke organisatie "de 

graad van meester in de rechten" gevorderd wordt, zomede tot betrekkingen 

van arnbtenaar bij de rechterlijke macht of bij de burgerlijke dienst in 

's Rijks kolonien en overzeese bezittingen, behoudens nadere vereisten. 

Die nadere vereisten betroffen onder andere het in 1876 ingestelde aanvul

lingsexamen (zie Indologie). Tevens is er onderwijsbevoegdheid aan deze 

graad verbonden. 

In 1905 krijgen ook degenen die toegeZaten zijn tot de promotie, 

onderwijsbevoegdheid, maar voor de overige ambten blijft het doctoraat tot 

1921 verplicht, in welk jaar civiel effect over de hele linie aan docto

raaldiploma's verbonden wordt. 

De koppeling van civiel effect aan het doctoraat in plaats van aan 

het doctoraaldiploma of aan een specifiek staatsexamen, heeft voor de 

juridische faculteit regelmatig problemen gegeven: zo was in 1815 promoveren 

op steliingen verboden, in 1840 toegestaan, in 1876 verboden en in 1895 

weer toegestaan. In 1921 werd het opnieuw verboden. 
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Dit laatste verbod leverde echter geen moeilijkheden meer op, aangezien 

toen civiel effect aan het doctoraaldiploma gekoppeld werd. 

In 1920 (S 105) verdwijnen de zogenaamde gesplitste doctoraten: in het 

vervolg is er slechts een doctoraat per faculteit te verkrijgen. Het docto

raat dat in de juridische faculteit behaald kan worden, heet dan het docto

raat in de rechtsgeleerdheid; de eerdere doctoraten in de rechtswetenschap

pen en in de staatswetenschappen zijn daarmee afgeschaft. Daardoor wordt 

het nOdig te stipuleren dat ui tsl ui tend de graad van doctor in de rechtsgeleerd

heid, die verkregen is na het afleggen van een doctoraalexamen in het Neder

lands burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht, bevoegdheid 

geeft de advokatuur uit te oefenen, of om in rechterlijke betrekkingen be

noemd te worden. Maar, als gezegd, al in 1921 (S 782) wordt bepaald dat de 

"hoedanigheid van meester in de rechten" aan het doctoraaldiploma Nederlands 

recht verbonden is (dus niet aan de diploma's Zuidafrikaans recht, of het 

diploma van de vri.je studierichting), waarmee de doctorsgraad een zuiver 

wetenschappelijke titel wordt. De poging van de commissie-Reinink (1949) een 

afzonderlijk postdoctoraal "meestersexamen" in te stellen, is zoals boven 

vermeld, mislukt. 

De voorwaarden voor de benoembaarheid bij de rechterlijke macht of bij 

het openbaar ministerie zijn omschreven in de wet op de rechterlijke orga

nisatie van 1827 (S 20). Bij het doorbladeren van oudere versies van deze 

wet valt op dat in het verleden dikwijls het bereiken van een bepaalde 

leeftijd en/of het verstrijken van een bepaald aantal jaren na het doctoraat 

vereist werd: zo behoorden de kantonrechters en de assessoren bij benoeming 

tenminste 25 jaar oud te zijn; de rechters, officieren van justitie, 

griffiers en rechter-plaatsvervangers bij een arrondissementsrechtbank even

eens, terwijl de raadsheren, procureurs-generaal, advocaten-generaal en 

griffiers bij de gerechtshoven tenminste 30 jaar oud moesten zijn en 

minstens vijf jaar geleden afgestudeerd. Men kon pas bij de Hoge Raad 

benoemd worden op 35-jarige leeftijd en als men tien jaar eerder afgestu

deerd was. 

slagter? (1980) schrijft dat benoeming in het verleden veelal geschiedde 

na een langjarig onbetaald volontairschap, en dat men een voorkeur had voor 

kandidaten uit een welgesteld milieu, conventioneel gemanierd, kerkelijk 

meelevend en politiek behoudend (bIz. 24). Sinds 1957 is dit "langjarig 

onbetaald volont.airschap" vervangen door een postdoctorale opleiding van 

niet minder dan acht jaar, waarvan de eerste zes jaar door Slagter de 

"basisopleiding" genoemd wordt, en de laatste twee jaar doorgebracht worden 

7 Beroepenmonografie. 
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als gerechtsauditeur of als substituut-officier van justitie. Indien men 

voor deze opleiding door een selectiecornrnissie bestaande uit zittende leden 

van de rechterlijke macht is aangenomen, ontvangt men een salaris als 

arnbtenaar. 

De selectie en voortgezette opleiding voor juristen voor de raden van 

beroep en het arnbtenarengerecht voltrekt zich op dezelfde wijze, terwijl 

voor de andere takken van adrninistratieve rechtspraak en voor de militaire 

rechtspraak een specifieke opleiding ontbreekt (blz. 26). 

Daarnaast kan bovengenoemde selectiecornrnissie juristen die minstens 

zes jaar afgestudeerd zijn tot de opleiding voor rechter of arnbtenaar bij 

het openbaar ministerie toelaten. V~~r deze categorie is een parttime 

opleiding ingesteld. Een belangrijke rol in deze opleidingen speelt het 

Studiecentrum voor de Rechterlijke Macht te Zutphen. 

Aanvankelijk waren ook de voorwaarden tot de uitoefening van de advoca

tuup in de wet op de rechterlijke organisatie geregeld, met als afgeleide 

het zogenaamde Reglement III (1929, S 422), het Reglement van orde en 

discipline van advocaten en procureurs 8 . 

In 1952 aanvaardde het parlement echter de Advocatenwet, waardoor het 

reglement overbodig werd, en de Orde van Advocaten een publiekrechtelijk 

karakter kreeg, met de bevoegdheid verordeningen uit te geven. Deze merk

waardige ontwikkeling was mogelijk geworden door de Grondwetswijziging van 

1938, toen een Vijfde Hoofdstuk "Van openbare lichamen voor beroep en 

bedrijf" (artt. 159-161) opgenomen werd. Volgens deze artikelen kan de wet 

voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het 

beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, ten einde 

regelend op te treden. De wet kan aan zulke lichamen verordenende bevoegd

heid geven, zij het dat verordeningen, die strijdig zijn met de wet of het 

algemeen belang, volgens bepaalde regels geschorst en vernietigd kunnen 

worden (zie verder hoofdstuk 2.4). 

De advocatenwet heeft dus een publiekrechtelijke organisatie van 

advocaten en procureurs in het leven geroepen, met de bevoegdheid verorde

ningen uit te vaardigen, en met een eigen tuchtrechtspraak. Volgens artikel 

17 van de wet vormen de gezamenlijke advocaten die in Nederland zijn in

geschreven (bij een rechtbank) de nederlandse orde van advocaten. Het lid

maatschap is derhalve verplicht. 

Aanvankelijk had men nagelaten bescherming van de terrnen "advocaat" en 

"procureur" vast te leggen, welk verzuim in 1968 (S 161) hersteld werd 

8 Oorspronkelijk KB 14 sept 1838, S 36. 
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(zie de artikelen 9a.en 69a van de wet). 

Tot op dit moment heeft het "gilde-nieuwe-stijl" een tiental verorde

ningen uitgevaardigd (onder andere .een boekhoudverordening, enquete

verordening, belastingspecialisatieverordening, pensioenverordening, 

samenwerkingsverordening, en verordeningen op de praktijkvennootschap en op 

de advocaat in dienstbetrekking). Voor ons doel is de stageverordening het 

meest interessant, aangezien daardoor de onmiddellijke koppeling tussen 

academische graad en civiel effect teloorging. 

Aanvankelijk (1955, StCrt 11) was het de bedoeling van deze stage

verordening dat de pas afgestudeerde jurist drie jaar als stagiair bij een 

patroon die zelfminstens zeven jaar de advocatuur beoefent, zou moeten 

werken. In die tijd mocht de stagiair geen bijverdienste hebben, terwijl 

hij de periode zou moeten afsluiten met een onduidelijk geformuleerd examen. 

Hoewel beide laatstgenoemde voorschriften door een KB van 1955 (S 239) 

vernietigd werden, bleef de verplichte stageperiode bestaan. 

Voorzover mij bekend werd het voorbeeld van de advocaten tot nu toe 

alleen gevolgd door de orde van registeraccountants (zie beneden), die 

zich op grond van de wet op de registeraccountants van 1962 eveneens 

verenigden in een publiekrechtelijk lichaam. 

Notariaat 

In 1958 (S 494) verschijnt in de HO-wet een nieuw artikel 142 (art. 142 

had eerder be trekking gehad op de doctoren in de staatswetenschap; studie

richting en artikel waren in 1920 (S 105) vervallen) van de volgende strek

king: 

"De hoedanigheid van meester in de rechten, verkregen op grond van 
het doctoraal examen in de notariele studierichting, geeft - behcudens 
nadere vereisten bij of krachtens deze wet of andere wetten te stellen 
de bevoegdheid benoemd te worden tot notaris". 

In 1959 (S 32) zou dit wetsartikel gevolgd worden door een Koninklijk 

Besluit, volgens hetwelk een afzonderlijke notariEHe doctoraalstudie in het 

Academisch Statuut binnen de rechtenfaculteit werd opgenomen (zie aldaar). 

De wet op het notarisambt dateert van 9 juli 1842 (S 2D)9; volgens 

deze wet verkreeg men de bevoegdheid na een examen van twee uur, afgenomen 

door twee leden van een provinciaal gerechtshof, geassisteerd door de procu

reurgeneraal of de advokaat-generaal. De doctor of de licentiaat in de rechten 

wE'rd slechts een Ilur ondervraagn over praktische onderwerpen. Na verschil-

<) Daarmee vervielen de eerdere Pranse wetb.m op het notarisambt. 
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lende wijzigingen van deze wet - onder andere ten gevolge van het opheffen 

der provinciale gerechtshoven in 1875 - werd in 1878 (S 29) bepaald dat 

men pas benoembaar tot notaris zou zijn na twee jaar op een of meer 

notariskantoren gewerkt te hebben, welke periode in 1904 (S 283) op drie 

jaar gebracht werd. Degene die het staatsexamen met succes afgelegd had, 

zou in het vervolg "kandidaat-notaris" genoemd worden. Ook wordt sinds 

1904 niet iedereen (ouder dan 25 jaarj aan de nationale militie voldaan 

hebbend en van goed zedelijk gedrag) meer tot het examen toegelaten: 

aIleen degenen die een voorbereidend examen afgelegd hebben, dat overeen

komt met een eindexamen HBS, zijn dan nog toelaatbaar. 

De wet op het notarisambt verleent niet de status van openbaar lichaam 

met verordeningsbevoegdheid aan de broedersohap der notarissen. Dit zou 

ook geheel onjuist zijn aangezien de notaris ambtenaar is, zij het onbezol

digd. De Kamers van Toezicht, die de tuchtrechtspraak hanteren, zijn ook 

slechts gedeeltelijk samengesteld uit leden van de broederschap: voorzitter 

is de president van de rechtbank of een rechter, terwijl van de overige vier 

leden een tweetal door de notarissen, en een tweetal door de minister 

benoemd worden. 

Hoedanigheid van arts 

Volgens de wet van 1 juni 1865 (S 59), regelende de voorwaarden tot 

verkrijging der bevoegdheden van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, 

leerling-apotheker en vroedvrouw, krijgen degenen die het dan ingestelde 

geneeskundig examen afgelegd hebben, het recht de "titel" arts te voeren 

(art. 16). 

Dit geneeskundige examen wordt minis tens tweemaal per jaar afgenomen 

door een Rijkscommissie (art. 13); een staatsexamen dus, waarbij de leden 

der examencommissie voor ieder jaar door Ons benoemd worden, en de plaats 

en tijd door Onze Minister van Binnenlandse Zaken bepaald wordt. 

Aan het geneeskundig examen ging een ander staatsexamen, het "natuur

kundig examen" vooraf: ook dit werd tweemaal per jaar door een staatscom

missie afgenomen. Vrijgesteld van de onderdelen natuurkunde, scheikunde en 

plantenkunde in het natuurkundig examen waren degenen die het voorbereidend 

examen voor een studie in de geneeskunde aan een Nederlandse hogeschool (dit 

is de propedeuse die door de faculteit der wis- en natuurkunde werd verzorgd) 

hebben afgelegd. Kandidaten in de geneeskunde werden vrijgesteld van het 

gehele natuurkundige examen, terwijl degenen die het doctoraal ~xamell '::.le

neeskunde afgelegd hebben, en toe gang tot de promotie hebben, uitsluitend 
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geexamineerd zullen worden over het praktisch gedeelte van het nieuwe 

geneeskundig staatsexamen. Tot het natuurkundig examen worden aileen 

toegelaten zij die voor de commissie voldoende bewijzen leveren van kennis 

der Neoerlandse, Latijnse, Franse en Hoogduitse talen en van de wis- en 

stelkunst, alsvoorbereiding tot beoefening der natuurkundige wetenschappen. 

Het natuurkundig examen betreft: a) natuurkunde; b} scheikunde; 
c) plantenkunde; d) natuurlijke geschiedenis van dieren en delfstof
fen; e) kennis der geneesmiddelen als waren; en f) ontleedkunde, ver
gelijkende ontleedkunde en physiologie. 
Het geneeskundig examen betreft: a) ziektekunde en ziektekundige ont
leedkunde; b) geneesmiddelenleer; c) gezondheidsleeri d) gerechtelijke 
geneeskunde; e) genees-, heel- en verloskundei f) artsenijmengkunde. 

Het examen in de genees-, heel en verloskunde is theoretisch en praktisch. 

voldoende bewijzen worden gevorderd van praktische kennis aan het ziekbed, 

in het verrichten van heel- en verloskundige operatien, en in het gereedmaken 

van recepten. Voor toelating tot het geneeskundig examen moet een verklaring 

van een bevoegd geneeskundige overlegd worden, dat de kandidaat gedurende 

minstens twee jaren de genees- en heelkundige behandeling van zieken gevolgd 

heeft, en het bewijs dat hij in tegenwoordigheid van een verloskundige hier 

te lande minstens tien gewone en twee buitengewone verlossingen verricht 

heeft. 

Het was niet de eerste dat de staat zich bemoeide met de uitoefening 

van de geneeskunst: op 12 maart 1818 (no. 16) was er een wet in het staats

blad verschenen "ter regeling van hetgeen betrekkelijk is tot de uitoefening 

van de verschillende takken der geneeskunde". 

Bij deze wet waren provinciale en stedelijke commissies "van geneeskun

dig onderzoek en toevoorzicht" opgericht, die tot taak hadden de bekwaamheid 

en bevoegdheid van degenen die enige tak van geneeskunst beoefenden, te 

controleren10 . De commissies waren bevoegd examens af te nemen. Het ging 

hier om stads-, platte lands- of scheepsheelmeesters, vroedmeesters, apothe-

kers, vroedvrouwen, , tandmeesters, en drogisten of kruidenver-

kopers. De doctor in de medicijnen komt in dit rijtje niet voor: hij ont

leende de bevoegdheid de "inwendige geneeskunde" in het hele rijk te beoefe

nen, aan zijn, aan een der Nederlandse hogescholen behaalde, doctorsbul. 

Tach mochten ook de doctoren in de medicijnen, zelfs als zij tevens gepromo

veerd waren in de heel-, vroed- of artsenijmengkunst, deze takken der genees

kunde niet tegelijkertijd uitoefenen. Wel was het hun toegestaan ten platte

lande geneesmiddelen aan de patienten te leveren, en aldaar was het soms 

ook mogelijk enkele takken der geneeskunde te combineren. Het behoeft verder 

10 In sommige steden werden deze commissies reeds in 1798 ingesteld. 
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geen betoog dat als regel doctoren in de medicijnen in de commissies van 

geneeskundig onderzoek en toevoorzicht zitting hadden. 

Het regionale toezicht op de uitoefening van de geneeskunde werd dus 

door de staat opgedragen aan commissies, die in hoofdzaak samengesteld 

werden uit universitair gevormde geneeskundigen (zie art. 6 van de wet 1818). 

Deze commissies hadden het recht examens af te nemen, en getuigschriften 

alsmede bevoegdheden te verlenen. Intussen hadden de leden van deze commis

sies zelf een bevoegdheid verkregen op grond van een universitaire bul. 

Met Thorbecke's wet van 1865 (er was tegelijkertijd een wet op het 

geneeskundig staatstoezicht11 , en een wet op de uitoefening der geneeskunst 

afgekondigd (S 58 en 60), werd de nieuwe "arts" bevoegd de geneeskunst in 

haar gehele omvang in het hele rijk uit te oefenen. 

In de Republiek had men behalve doctoren in de medicijnen, een groot 

aantal beoefenaars van deelgebieden der geneeskunde gekend, die via een 

leerlingstelsel in de gilden opgeleid werden. In 1822 was er te Utrecht 

een school voor militair geneeskundigen opgericht, en vanaf 1823 ontstaan 

er in ons land een aantal klinische scholen, waar men cursussen kon volgen 

voor de examens der provincial.e commissies. In 1830 werd het echter mogelijk 

zich voor een dergelijk examen op te geven, zonder een cursus aan een 

klinische school gevolgd te hebben. Ongetwijfeld zullen vele gevestigde 

geneeskundigen toen leerlingen aangenomen hebben, met als gevolg dat om

streeks 1840, ondanks de provincia Ie commissies, het medisch onderwijs 

volkomen uit de hand was gelopen. 

Met de invoering van de wet van 1865 verdwenen de klinische scholen 

te Hoorn, Alkmaar, Haarlem, Middelburg en Rotterdam, aangezien deze instel

lingen niet in staat waren de Ieerlingen tot het niveau van het nieuwe 

staatsexamen op te leiden. De klinische school te Amsterdam werd gefuseerd 

met de medische faculteit te Amsterdam, evenals de School voor militair 

geneeskundigen, die in 1868 naar Amsterdam verplaatst werd. 

Bij herziening van de wet in 1874 (S 97) werden in plaats van een, 

twee natuurkundige examens vereist, en bij de herziening van 1878 (5 222) 

onderscheidt men een theoretisch en een praktisch gedeelte in het genees

kundig examen. Ook zijn nu, wat het eerste natuurkundige examen betreft, 

de faculteiten der wis- en natuurkunde bevoegd tot examineren, en wat het 

tweede natuurkundig examen en het theoretisch deel van het geneeskundig 

examen betreft, de medische £aculteiten. Door deze wijziging wordt het 

onmogelijk de bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst te verwerven, 

11 In 1901 vervangen door de Gezondheidswet. 
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zonder examens aan de universiteiten af te leggen. Voor de staatsexamens 

blijft dus aileen het praktisch deel van het geneeskundig examen over. 

Aanvankelijk werd de staatscommissie bemand door praktiserende artsen, 

nagenoeg geheel zonder leden van de medische faculteiten; maar vanaf 1878 

bleef er nog een staatscommissie over, die beurtelings te Amsterdam, Leiden 

of Utrecht zitting hield, en waarvan de leden uit de docenten aan de ver

schillende universiteiten gerecruteerd werden. Ai in 1885 werden er vier 

staatscommissies ingesteld, aan iedere universiteit een; het hoeft geen 

betoog dat deze staatsexamens daarmee in feite faculteitsexamens geworden 

waren. In 1922 verdwijnen de staatsexamens ook formeel 12 . 

Ai meteen in 1865 werden een tweetal punten van kritiek op de wet 

gelanceerd. Het eerste betrof de staatscommissie's: velen vonden het 

ongewenst dat de doctor in de medicijnen voortaan slechts bevoegdheid tot 

uitoefening van de geneeskunde zou kunnen verkrijgen, nadat hij een (aan

vullend) examen voor een commissie afgelegd had, waarin geen leden van de 

medische faculteiten zitting hadden. Ik heb geschetst hoe die situatie in 

feite in 1885, en formeel in 1922 veranderd werd. 

Lastiger was het tweede punt, de bevoegdheid van de arts de geneeskunst 

in haar volle omvang uit te oefenen. V66r 1865 was de geneeskunde in een 

aantal deelgebieden gesplitst, waarvoor men afzonderlijke bevoegdheden kon 

verwerven. Maar vele beroepsuitoefenaars waren niet voldoende geschoold: 

de Klinische Scholen, de voornaamste leveranciers van plattelandsgeneeskun

digen konden niet het onderwijs verschaffen, dat voor een moderne uitoefening 

van de geneeskunst nodig was. 

Winkler (1901), en in diens voetspoor Goudsmit (1978) vermelden dat bij 

de academisch gevormde geneeskundigen er nu - in 1876 - eenheid van stand 

ontstond, aangezien de vroegere specialisaties in de heel- en verloskunde 

na het doctoraat in de medicijnen, verdwenen. Dit is overigens formeel, en 

vermoedelijk ook feitelijk, onjuist: tot 1921 bleef het mogelijk na het 

doctoraat in de geneeskunde, doctoraten in de heelkunde en in de verloskunde 

te behalen. Bij het doorbladeren van de Ondervijsverslagen valt op dat zeker 

de eerste tien a twintig jaar na 1876 nog een aantal doctoren in de medi

cijnen hiervan gebruik maakten. Maar vermoedelijk meldde zich al v66r 1900 

niemand meer aan voor deze twee specialisaties. 

12 Zie wijzigingen HO-wet, art. 131 1921, S 782 

Ac. Statuut, art. 4, par. 21: 1921, S 800 

Bevoegdheidswet 1922, S 613 
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Verwonderlijk is dit niet, aangezien het civiel effect door het staats

examen, en niet door een promotie verkregen werd. Intussen ontstond weI de 

behoefte enige werkverdeling aan te brengen tussen de algemene artsen en 

de specialisten, die nu toch weer ontstonden. Goudsmit (biz. 51) vermeldt, 

zich baserend op een artikel van Vroege, dat in 1890 ons land 54 specialis

ten telde, en in 1915 567. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering van de Geneeskunst, opgericht in 1849, richtte in 1906 een poli

kliniekcommissie op om vast te stellen wanneer iemand specialist is, en wie 

een specialist kon raadplegen. In 1930 ontstond een regeling, waarbij regi

stratie van specialistp.n door de KNMG zelf ter hand genomen werd. De merk

waardige situatie ontstond nu dat de KNMG het recht om de opleiding tot 

specialist na het artsexamen te verzorgen, aan zichzelf toekende: de wet

gever had hiermee geen bemoeienis. 

Anders dan de Or de van Advocaten en Procureurs, en de Orde van Register

accountants, behield de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Genees

kunst een privaatrechtelijk karakter. Dat betekende dat het Instituut ter 

beslechting van geschillen, dat binnen de KNMG in 1903 was opgericht, een 

andere, wettelijke, basis moest krijgen. Door het privaatrechtelijk karakter 

van de KNMG was immers het lidmaatschap niet voor aIle artsen verplicht, 

terwijl de sterkste sanctie van de KNMG opzegging van het lidmaatschap was. 

Zo ontstond in 1928 een speciale Medische Tuchtwet (S 222), die bij 

wijziging van 1951 (S 171) behalve voor geneeskundigen, tandartsen en ver

loskundigen, ook van toepassing werd voor apothekers. WeI had de Koninklijke 

Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie al eerder een interne tucht

rechtspraak in het leven geroepen, maar aan deze regeling kleefden dezelfde 

bezwaren als aan het instituut van de KNMG. 

De Colleges van Toezicht bestaan uit vier geneeskundigen met een 

rechtsgeleerde als voorzitteri bij een kwestie op tandheelkundig gebied 

uit twee geneeskundigen en twee tandartsen, of op verloskundig gebied uit 

twee geneeskundigen en twee verloskundigen. In een kwestie inzake de 

farmacie bestaat de commissie uit vier apothekers. Beroep is mogelijk bij 

een Gerechtshof. 

Hoedanigheid van tandarts 

Het was kennelijk de bedoeling van de wetgever in 1865 de afzonderlijke 

bevoegdheid van tandmeester, evenals die van oogmeester en vroedmeester te 

laten opgaan in de bevoegdheid die de nieuw op te leiden "arts" ~uu k.l.ijgen. 
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Maar in 1876 (S 117) voIgt een wet, houdende regeling van de voorwaarden 

tot verkrijging der afzonderli bevoegdheid tot uitoefening der tand-

heelkunst, en van de uitoefening dier kunst. 

De "voorwaarden ter verkrijging ener akte van bevoegdheid als tand

meester" omvatten een zestal artikelen, waarin bepaald wordt, dat "onver

minderd de bevoegdheid van artsen tot uitoefening der tandheelkunst", de 

bevoegdheid afzonderlijk kan worden verkregen door een examen in de tand

heelkunde. De artikelen over de "voorwaarden" verdwijnen in 1878 uit deze 

wet, en worden opgenomen als artt. 8-10 in de wet van 1878 (S 222), u.rege

lende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, 

apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende". De vier artikelen over de 

uitoe£ening van de tandheelkunst blijven in de afzonderlijke wet bestaan. 

V66r 1865 werd men tandmeester door een examen af te leggen voor de 

provinciale commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht. Een 

opleidingsinstituut bestond er niet, voorzover ik kon nagaan, aangezien 

ook de Klinische Scholen geen opleiding tot tandmeester vermelden. Het 

staatsexamen in de tandheelkunst omvatte (1876): 

a. de ontleedkunde van de tanden, de tandkassen en het tandvlees; 
b. de physiologie van deze delen; c. de gezondheids-, ziekte- en 
geneesleer van deze delen, daaronder begrepen de onderkenning der 
ziekten van de tanden, de tandkassen en het tandvlees, waarvan de 
oorzaak algemeen is of in andere delen zetelti d. de geneesmiddel
leer en de recepteerkunde, voor zoveel nodig tot het voorschrijven 
van plaatselijke geneesmiddelen bij de in de eerste alinea genoemde 
ziekten; e. de operatieve tandheelkunde en het inzetten van kunst
tanden en gebitten. 

Het examen was voor een ieder toegankelijk, maar kandidaten in de 

geneeskunde en degenen die het tweede natuurkundig examen hebben afgelegd, 

krijgen vrijstelling voor de vakken onder a. en b. 

In 1878 wordt het tandmeestersexamen gesplitst in een theoretisch 

(vakken a-d) en een praktisch deel (vak e.), waarbij de faculteit der 

geneeskunde nu het theoretisch deel a£neemt. Het theoretisch examen is 

voorwaarde voor toelating tot het praktisch examen, en is (in 1892, S 261) 

slechts toegankelijk voor personen die het recht hebben universitaire 

examens of het eerste natuurkundig examen af te 1eggen. Dr. Th. Dentz was 

in 1877 te Utrecht als eer~te lector in de tandhee1kunde benoemd. 
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In 1913 (8 166) vervalt de "titel" tandmeester13 ; degenen die het 

praktisch examen a£gelegd hebben, mogen zich nu tandarts noemen. Boven

dien verandert de inhoud der examens enigszins. Het praktisch examen omvat 

nu: 

a. tandheelkundige behandeling op het fantoom; b. diagnostiek, 
pathologie en therapie van mond- en tandziekten; c. recepteerkunde 
voorzover nodig tot het voorschrijven van plaatselijk werkende 
geneesmiddelen voor ziekten van de tanden, tandkassen en tandvlees, 
voorzover afkomstig van ziekten der tanden; en d. het vervaardigen 
en plaatsen van kunsttanden en gebitten. 

Het theoretisch examen wordt gesplitst in twee delen, en omvat wat deel I 

en II betreft: 

a. beginselen der anatomie; b. algemene pathologie; c. beginselen 
der histologie; d. beginselen der physiologiei en e. geneesmiddele~. 
leer. Deel II: a. bijzondere anatomie van het aangezicht, de tanden 
en de mondholte; b. beginselen der anatomie; c. pathologie en patho
logische anatomie der tanden en mondholte; d. bacteriologie van de 
mondholte; e. metallurgie; en f. het verrichten van tandheelkundige 
behandelingen op het fantoom. 

Het kandidaatsdiploma geneeskunde, of het tweede natuurkundig ~xamen 

levert een vrijstelling op voor het eerste deel van het theoretisch examen, 

alsmede voor het onderdeel chirurgie. Het praktisch examen blijft een staats

examen. Toegang tot het eerste theoretische examen krijgen degenen die toe

gang hebben tot de examens in de geneeskunde of in wis- en natuurkunde, 

of tot de Technische Hogeschool. 

In 1922 (8 613) worden tot het praktisch examen, behalve degenen die 

de theoretische examens afgelegd hebben, ook degenen toegelaten die het 

nieuwe doctoraalexamen tahdheelkunde, zoals dat in het Academisch 8tatuut 

aangekondigd is, afgelegd hadden. Dit doctoraalexamen zou echter pas in 

1947 (S 289) ingevoerd worden. In dat jaar wordt ook het tandartsexamen 

een £aculteitsexamen: de niet-universitaire weg tot het tandartsdiploma, 

die in feite al onmogelijk was geworden, werd nu geheel afgeschaft. 

1 3 
Aangezien de tandmeesters in 1913 plotseling verdwenen, werden de prakti-

serende tandmeesters (lttandtechnici") gedupeerd. Daarom verkregen degenen 

die v66r 1913 praktiseerden, driemaal (1929, S 257; 1939, S 801; en 1957, 

S 330) de gelegenheid een staatsexamen af te leggen. Het betreft hier 

bevoegdheid tot het maken van afdrukken van de mond en het plaatsen van 

kunsttanden of gebitten. Zie ook de Wet d dh lk op e tan ee undige inrichtingen 

(1955, 8 165), waarbij bepaald werd dat het aantal onbevoegden dat onder 

leiding van een tandarts mag werken, drastisch beperkt werd. 
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Hoedi:mIgheicl van apotheker 

Apothekers werden v66r 1877 opgeleid in ean sdort leerlingstelsel, waar

na men examen kon doen bij een der provincialecommIssies vooi·geneeskundig 

onderzoek en toevoorzicht (1818, S 16). Maar daarnaast kende men in theorie 

universitair opgeleide apothekers: doctoren in de medicijnen, die bovendien 

nog een doctoraat in de farmacie behaald hadden. Vermoedelijk is het aantal 

laatstgenoemden vrijwel nihil geweest: in elk geval wordt in de Onderwijs

verslagen zelden melding gemaakt van deze promoties. OOk bestond er sinds 

1845 te utrecht een opleiding tot militair apotheker bij het Nederlands

Indisch leger, die in 1908 werd opgeheven. 

In 1865 (5 59) verschenen in de wet regelende de voorwaarden tot 

verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, 

leerling-apotheker en vroedvrouw, in artt. 7-10 bepalingen omtrent de 

bevoegdheid van apotheker. De bevoegdheid van apotheker wordt verkregen 

na (1) minstens twee jaar als hulpapotheker werkzaam te zijn geweest, en 

(2) een theoretisch en praktisch schei- en artsenijbereicikundig examen, 

dat zich uitstrekt over: 

a. kennis der geneeskrachtige planten; b. artsenijkennis; c. artsenij
bereicikunde; d. de praktijk der artsenijbereidkunde, ook in het labo
ratorium; e. de onderscheiding en opsporing van vergiften. 

Degenen die een doctoraalexamen14 in de farmacie hebben afgelegd en 

tot de promotie zijn toegelaten behoeven, tot de HO-wet anders beschikt, 

slechts het praktisch deel van dit examen af te leggen. 

Hulpapotheker wordt men na een natuurkundig examen, waartoe slechts toe

gelaten worden degenen die voldoende bewijzen leveren van kennis der Neder

landse, Latijnse, Franse en Hoogduitse talen, en van de wis- en stelkunst, 

voor zover nodig tot beoefening der natuurkundige wetenschappen. Het examen 

voor hulpapotheker omvat: 

a. natuurkunde; b. scheikunde; c. plantenkunde; d. de natuurlijke 
geschiedenis van dieren en delfstoffen; en e. kennis en geschikt
heid, nodig tot het gereedmaken van recepten. 

Vrijstelling van dit examen krijgen - tot de HO-wet is ingevoerd - kandi

daten in de natuurkundige wetenschappen. Zij worden echter pas hulpapotheker 

na een bewijs te hebben geleverd van de kennis en geschiktheid onder e. 

V~~r de leerling-apotheker wordt een examen ingesteld, dat de begin

selen der Nederlandse en Latijnse talen en der rekenkunde omvat, alsmede 

14 Maar dat examen zou pas in 1876 ingesteld worden. 



- 46 -

het leveren van een bewijs van de kennis en geschiktheid tot het gereed-

maken van recepten. 

Ook de militair apotheker moet aan de eisen van deze wet voldoen. 

VOlgens de wijzing van 1874 (S 97) wordt het examen voor hulpapotheker 

verdeeld in een natuurkundig en een praktisch examen, wat in feite al het 

geval was, en tevens verandert men "wis- en stelkunst" in "meet- en stel-

kunst" (!) Na de invoering van HO-wet 1876 voIgt in 1878 (S 222,) een dee Is 

nieuwe formulering in de artt. 11-15 en 17. 

Volgens deze wet krijgt men de "titel" apotheker na het praktisch apothekers

examen, waartoe men minstens twee jaar onder Leiding van een bevoegd apothe

ker gewerkt moet hebben. Toegang tot dit praktisch examen hebben (1) degenen 

die het doctoraat farmacie behaald hebben, of toegang tot de promotie in de 

farmacie gekregen hebben. Dit theoretisch examen wordt afgenomen door de 

faculteit der wis- en natuurkunde, en omvat (1) artsenijbereidkunde; (2) 

toxicologie; en (3) analytische scheikunde. 

Toegang tot dit theoretisch examen hebben degenen die het eerste 

natuurkundig examen (zie onder hoedanigheid van arts) afgelegd hebben, en 

tevens bewijzen van kennis der beginselen van de natuurlijke geschiedenis 

van dieren en delfstoffen overlegd hebben. 

De hulpapotheker dient eveneens een staatsexamen af te leggen; hij 

moet 18 jaar zijn, en bewezen hebben recepten te kunnen maken. De leerling

apotheker is uit de wet verdwenen. 

Deze bepalingen bleven bestaan tot 1922, wanneer het apothekersexamen 

formeel een faculteitsexamen wordt. Het is mij niet exact bekend, wanneer 

het praktisch apothekersexamen in feite door de faculteiten werd afgenomen, 

maar vermoedelijk is dat op dezelfde wijze verlopen als het artsexamen 

(zie aldaar). De apothekers-assistent doet zijn intrede in 1907 (8 212). 

Ook was er in 1865 (S 61) een wet, regelende de uitoefening der artse

nijbereidkunst, uitgevaardigd, die sindsdien herhaaldelijk gewijzigd is15 • 

Ik heb al vermeld dat v66r 1865 het toezicht bij de provinciale commissies 

lag. De eerste hoogleraar farmacie tenslotte, was H. Wefers Bettink, de 

opvolger van de hoogleraar Mulder als leider van de opleiding tot militair 

apotheker te Utrecht. Bettink werd in 1877 te Utrecht tot hoogleraar benoemd. 

15 In 1958 vervangen door de wet op de geneesmiddelenvoorziening. 
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Hoedanigheid van dierenarts 

Het examen voor dierenarts is een faculteitsexamen, dat afgelegd wordt 

na het doctoraalexamen diergeneeskunde. Hoewel de examens, wat aantal en 

inhoud betreft, in de loop der jaren aanzienlijk veranderd zijn, was het 

veeartsexamen al volgens de wet van 1917 (S 700), waarbij de Landbouw- en 

Veeartsenijkundige Hogescholen in het leven geroepen werden, gezien artikel 

46, lid 3, een faculteitsexamen. 

Dat zou zo blijven als in 1925 (S 283) de veeartsenijkundige hogeschool 

omgezet wordt in een faculteit aan de universiteit van Utrecht. Men moet 

terug naar de voorganger van de Hogeschool, de Rijks-veeartsenijschool, en 

naar de wet, tot regeling van het onderwijs in de veeartsenijkunde en van 

de voorwaarden tot verkrijging van het diploma van veearts (1874, S 99), om 

te zien dat aldaar het veeartsenijkundig examen een staatsexamen was, af

genomen door een commissie, waarvan de leden voor drie achtereenvolgende 

jaren door Ons worden benoemd (art. 12). Het andere examen, het zogenaamde 

natuurkundig examen, was een schoolexamen. Weliswaar konden bepaalde per

sonen, bijvoorbeeld hulpapothekers, apothekers en kandidaten in de genees

kunde, enkele vrijstellingen voor een deel van het natuurkundig examen 

krijgen, maar de indruk is toch overwegend die van een schoolexamen. Het 

zal vermoedelijk zelden of nooit voorgekomen zijn dat iemand zich voor 

het veeartsexamen opgaf, zonder de lessen aan de veeartsenschool gevolgd 

te hebben. 

De voorganger van de Rijksveeartsenschool, de school, was 

in 1821 opgericht, en werd bekostigd uit het Landbouwfonds, een bijzondere 

op hoornvee. De school werd in 1831 door de staat overgenomen. 

Het civiel effect van de veeartsenijkundige graad berust op de wet 

tot regeling van de uitoefening van de veeartsenijkunst (1874, 5 98), die 

het inwerkingtreden van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunst 

(1964, S 372) vervalt. Maar de wet tot regeling van het veeartsenijkundig 

staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie (veewet), waarbij onder 

andere districtsveeartsen werden aangesteld, die geen praktijk uitoefenden, 

dateert van 1870 (5 131), zodat de bemoeienis van de wetgever met de uit

ofening der veeartsenijkunst ouder is dan 1874. Ook de militaire paarden

artsen hadden in 1821 belangrijke druk uitgeoefend op de totstandkoming 

van een veeartsenschool in ons land. Het ligt voor de hand dat het rijk in 

het algemeen afgestudeerden van deze school als zodanig aangesteld zal 

hebben. Naderhand werd het werkgebied van de veeartsen uitgebreid door de 

vleeskeuringswet (1919, 5 524) en het melkbesluit (warenwet) nit 192<:) (S 43). 
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Accountants 

Hoewel de accountantsopleiding in hoofdzaak buiten-universitair is 

(een circa achtjarige curus, aansluitend aan VWO of HEAO, en gegeven door 

het Nederlands Instituut van Registeraccountants; daarnaast een post

doctorale cursus op basis van het bedrijfs- of fiscaaleconomisch doctoraal

diploma met een duur van circa twee jaar een dag per week) is de Wet op 

de Registeraccounts naar analogie van de Advocatenwet tot standgekomen 

(1962 1 S 258 16 ). 

De orde van registeraccountants vormen via deze wet een openbaar 

lichaam met verordeningsbevoegdheid. Hoewel de beroepsuitoefening 20 goed 

mogelijk omschreven is in de betreffende wet, is deze omschrijving toch 

veel minder sluitend dan die voor de ingeschreven advocaten. 

Deze constatering leidde ertoe dat in 1972 (S 748) een Wet op de 

Accountants-administratieconsulenten (volgens een eerder voorstel: account

tants voor het midden- en kleinbedrijf) werd aanvaard. De Orde van Accoun

tants-administratieconsulenten kreeg overigens niet de status van publiek 

lichaam met verordeningsbevoegdheid. Het betreft hier een opleiding op 

HBO-niveau. Bij de inwerkingtreding van de laatste wet in 1974 werd bepaald 

dat vanaf 1979 de aanduiding "accountant" uitsluitend door register

accountants en door accountants-administratieconsulenten gevoerd mag worden. 

16 Voorganger van de wetten op de accountancy was h et Staatspraktijkdiploma 
v~~r handel en administratie (1925, S 339). In 1939 werd een ontwerpwet 

op de accountants ingediend l die echter werd ingetrokken. 
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2.4 UITBREIDING EN UITHOLLING VAN HET CIVIEL EFFECT 

Opheffing der gilden; ontstaan beroepsonderwijs 

Bij KB van 23 okt 1818, no. 57, werden de gilden - na lange aarzeling 

van Koning Willem I - definitief opgeheven. In feite betrof het besluit nog 

alleen de ambachtsgilden, aangezien de oudere koopmansgilden, de schutters

gilden en de godsdienstige gilden al eerder grotendeels verdwenen waren 

(Van Eeghen (1965». 

Met de afkondiging van dit besluit zette in ons land - evenals in 

omringende landen - een periode van vrijheid van uitoefening van beroep en 

bedrijf in, die tot in onze eeuw zou voortduren. Wel bleef het "kwaliteits

principe" gehandhaafd, voorzover dat primaire belangen betrof als gezondheid, 

beschaving en de veiligheid van eigendom: op deze terreinen werden derhalve 

de eisen inzake deskundigheid gehandhaafd (genees-, heel-, vroed- en artsenij

mengkunde, onderwijs en notariaat). Overal elders vervielen de proeven voor 

het bewijs van bekwaamheid (zie 2.1). 

Het belangrijkste punt voor ons doel is het wegvallen van de door de 

gilden georganiseerde leerlingstelsels, en de in de negentiende eeuw opkomende 

sCholen voor beroepsonderwijs (Goudswaard (1981». Deze vakopleidingen onder

scheidden zich vooral aanvankelijk van het algemeen vormend onderwijs door 

een starke binding met het bedrijfsleven, hetgeen onder andere tot uiting 

kwam in het particulier initiatief, waaronder de scholen opgericht werden. 

Het zou lange tijd duren voordat deze scholen althans gedeeltelijk door de 

staat of gemeente overgenomen zouden worden. 

Ook was er aan de "diploma's" van de scholen geen maatschappelijke 

bevoegdheid verbonden, zoals de gilden die eertijds verleend hadden aan 

degenen die de meesterproef afgelegd hadden: een ieder mocht zich nu - of 

hij vakkennis bezat of niet - vrij vestigen om een beroep of bedrijf uit te 

oefenen. 

Academici 

De aardverschuivingen die het besluit van 1818 met zich meebracht, 

lieten echter opleiding en beroepsuitoefening van academici grotendeels 

onberoerd. Dat ligt v~~r de hand aangezien academici zich v66r 1818 niet in 

gilden georganiseerd hadden, en al evenmin een leerlingstelsel kenden. Wel 

hadden de geleerde doctoren in de medicijnen zich in sommige steden - bijvoor-
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beeid Amsterdam - verenigd in een giide-achtige organisatie - het Collegium 

Medicum -, maar die organisatie was in hoofdzaak ontstaan tengevolge van de 

regeimatig optredende conflicten met het chirurgijnsgilde. Een giide in 

eigenIijke zin was het Collegium Medicum niet geweest. Zo schrijft Haver 

Droeze {1921, blz. 7}: "Dit alles zamenvattende kan men zeggen dat het 

Collegium Medicum was eene commissie v~~r stedelijk geneeskundig toezicht 

in den geest van ons tegenwoordig geneeskundig staatstoezicht - waarbij 

zich allen die tot den geneeskundigen stand behoorden, moesten laten in

schrijven". 

Het besluit van 1818 zonderde ook uitdrukkelijk de maatschappelijke 

sectoren van het onderwijs, de gezondheidszorg en de bescherming van de 

eigendom uit: in deze sectoren zou geen vrijheid van beroepsuitoefening 

bestaan. Het was niet toevallig dat academici juist hier werkzaam waren. 

Toch ging het besluit niet geheel aan de academici voorbij: de specifi

catie van de drie genoemde sectoren geeft al aan, dat de tijd voorbij was 

dat een academicus in eerste instantie tot de geleerde stand behoorde, waar

binnen men nauwelijks onderscheidingen aanbracht. In het begin van de negen

tiende eeuw was het aan doctoren in de medicijnen, rechten en theologie ver

boden onderwijs aan Latijnse Scholen te geven in de natuurwetenschappen (KB 

19 sept 1827, no. 130). Al eerder had men pogingen gedaan te verhinderen 

dat theologen een medische praktijk uitoefenden, of dat juristen de preek

stoel beklommen (Frijhoff (19B1)). De geleerde stand raakte gespecialiseerd, 

en de universitaire opleiding begon trekjes van een beroepsopleiding te 

krijgen. Hoewel het nog tot 1876 zou duren voordat de testimonia afgeschaft 

werden, en daarmee ook de schijn van algemene vorming verdween, is het 

evident dat de universitaire opleiding in oorsprong algemeen vormend is. In 

vroeger eeuwen werd de "academisch gevormde" - bijna ongeacht de aard van 

zijn doctorsbul - te hulp geroepen bij het oplossen van uiteeniopende 

problemen. 

Herleving giidesystemen 

Het besluit. van 1818 had tot gevolg gehad dat er met uitzondering van 

enkele maatschappelijke sectoren, geen erkenning van vakmanschap meer 

bestond. Velen betreurden dit en wensten opnieuw op enigerlei wijze ordeninq 

in bedrijfs- en beroepsleven aan te brengen. Steenkamp (1972) onderscheidt 

een vijftal pogingen delen van de vroegere gildenorganisatie te herstellen. 

De eerste poging was de totstandkoming van de wet op de Kamers van 
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Arbeid in 1897: deze kamers bestonden v~~r de helft uit werkgevers en voor 

de andere helft uit werknemers, en kregen als 'opdracht arbeidsgeschillen 

te voorkomen en de regering inzake arbeidsgeschillen te adviseren. De Kamers 

van Arbeid verdwenen echter na enkele jaren. 

De tweede poging werd omstreeks de Eerste Wereldoorlog gedaan, door 

middel van de wetsontwerpen op de bakkersraden en de Raden van Arbeid. Bet 

eerste wetsontwerp werd echter ingetrokken, en de activiteiten van de Raden 

van Arbeid zouden beperkt blijven tot de sociale verzekeringen. WeI ont

stonden langzamerhand een groot aantal CAO's te beginnen met die voor Bouw

bedrijven te Amsterdam in 1894: een wettelijke grondslag kregen deze Collec

tieve Arbeidsovereenkomsten in 1927. Maar de CAO's hebben niet of nauwelijks 

be trekking op de opleidingen. 

Steenkamp noemt als derde poging delen van de gildenorganisatie te 

herstellen, het ontwerp op de Bedrijfsradenwet dat in 1931 ingediend werd. 

De bevoegdheden van deze wet bleven schamel. 

De vierde poging is de zogenaamde organisatie-Woltersom, die in de 

bezettingsjaren tot stand kwam, en die na de Tweede Wereldoorlog weer ver

dween. 

De wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (1950) was voor

afgegaan door grondwetswijzigingen in 1922 en 1938, volgens welke wijzigingen 

bij wet ook andere dan in de Grondwet genoemde openbare lichamen verordenen

de bevoegdheid kunnen verwerven. In 1938 waren enkele artikelen in de Grond

wet opgenomen, die de mogelijkheid openden bij wet openbare lichamen in te 

stellen voor en bedrijfsleven in het algemeen, en voor bepaalde 

beroepen en bedrijven in het bijzonder, opdat zij regelend zouden kunnen 

optreden. 

Volgens Van Rhijn (1968) lagen een drietal beginselen ten grondslag aan 

de PBO-wet 1950: (1) soevereiniteit in eigen kring, volgens welk AR-gezichts

punt iedere levenskring, en dus ook het bedrijfsleven, zijn eigen zaken 

zoveel mogelijk moet regelen omdat zulks verband houdt met een openbaring 

uit de goddelijke scheppingsorde; (2) volgens het RK subsidiariteitsbeginsel 

dient aan lagere organen van het gemeenschapsleven datgene te worden over

gelaten wat zij even goed of beter kunnen doen dan een hoger orgaan; en (3) 

het - socialistische beginsel der functionele decentralisatie, volgens 

hetwelk naast de bestaande territoriale organen, functionele organen nodig 

zijn om, bij toenemende overheidsbemoeienis, taken ter hand te kunenn nemen, 

welke aan hen door de overheid worden overgedragen. Bet spreekt vanzelf dat 

van liberale zijde ook weinig bezwaren tegen het voorstel ingebracht werden. 
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Toch is, ondanks deze overeenstemming, volgens zowel Steenkamp als 

Van Rhijn, de PBO-wet en het op grond daarvan opgerichte stelsel van 

product- en bedrijfschappen, grotendeels mislukt. 

Hoe dat ook , de poging een deel van de oude gildenstructuur te laten 

her leven, had tot gevolg dat er weer eisen inzake vakbekwaamheid aan beroeps

beoefenaren gesteld werden. Weliswaar was overeengekomen dat de "schappen" 

geen bevoegdheid ~ouden krijgen inzake vestigingseisen, maar al in 1937 was 

een afzonderlijke wet vestiging kleinbedrijven van kracht geworden, die tegen 

de bovengeschetste achtergrond ontstaan was. Deze wet werd in 1954 opgevolgd 

door de Vestigingswet Bedrijven, die in 1971 weer voor het grootste deel 

vervangen werd door de Vestigingswet Detailhandel. 

In dit kader zijn deze wetten aIleen van belang v6orzover er opnieuw 

eisen inzake de vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaars gesteld werden. 

Vestigingswetten en civiel effect 

Aangezien het in ons land slechts toegestaan is een bepaald beroep of 

bedrijf uit te oefenen, als men voldaan heeft aan de in de vestigingswetten 

vastgelegde voorwaarden, is de beroepsbescherming in feite geregeld via de 

vestigingswetten. Hoewel de vestigingswetten aanvankelijk ook financiele 

draagkracht als voorwaarde stelden, is die eis naderhand vervallen. De enige 

eis is nog die van vakbekwaamheid en/of handelskennis. Het stelsel van maat

schappelijke bevoegdheden heeft hiermee een enorme uitbreiding gekregen over 

vooral niet-universitair gevormde beroepsbeoefenaars. 

Daarnaast zijn er in de loop der jaren een aantal afzonderlijke maat

regelen inzake beroepsbescherming voor bijzondere beroepen genomen, zoals 

de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (1974), en de wet op de Paramedische 

Beroepen (1963). 

Aangezien de beroepsbescherming van uiteenlopende beroepsbeoefenaars 

in ons land op geheel verschillende manieren in talloze wetten geregeld is, 

lijkt de opstelling van een uitputtend overzicht, zoals dat in de Verenigde 

Staten (Greene en Gray (1983» gebeurd is, geen overbodige luxe. Men zou 

daarin dan ook bijvoorbeeld de wetten op de Octrooigemachtigde (1910), de 

Assurantiebemiddeling (1952), de Verpleegkundige (1921), de Ziekenverzorgers 

(1963) en de Makelaars (Wetboek van Koophandel, artt. 62-70) kunnen opnemen. 
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Uitholling civiel effect 

Naast de uitbreiding van het civiel effect over beroepen die sinds 

1818 door een ieder uitgeoefend mochten worden, is het traditionele civiel 

effect dat verbonden was aan bepaalde universitaire diploma's, aanzienlijk 

uitgehold door de aanvullende eisen die dikwijls door beroepsverenigingen 

gesteld worden. In het vorige hoofdstuk heb ik hiervan enige voorbeelden 

gegeven. 

Naast de eisen van de beroepsverenigingen, die dikwijls niet op een 

wettelijke basis berusten, heeft de aspirant-beroepsbeoefenaar meestal ook 

te maken met een reeks voorschriften in verband met de ruimtelijke ordening, 

die als een plaatselijk karakter dragen. Vestiging in een bepaalde 

plaats als dierenarts, huisarts, of als apotheker vraagt een lange reeks 

onderhandelingen met beroepsvereniging, plaatselijk reeds gevestigde 

collega's en gemeentebestuur. Het aan de universiteit verworven civiel 

effect is nog slechts een eerste stap tot daadwerkelijke uitoefening van 

de betreffende maatschappelijke bevoegdheid. 

Men kan anna 1983 zich terecht afvragen in hoeverre niet opnieuw een 

sanering zoals die van 1818, moet plaatsvinden, te meer omdat - vooral in 

de VS - de mening veld wint dat beroepsbescherming niet meer in hoofdzaak 

ter bescherming van het publiek functioneert, maar in het be lang van de 

gevestigde beroepsbeoefenaars zelf. 
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In Stellwag/Van der Griend en in Idenburg vindt men lijsten van rapporten die 

specifiek op de leraarsopleiding betrekking hebben. Ook treft men in vrijwel 

alle wetsontwerpen ter reorganisatie van WO en MO in de periode 1828 tot 1949 

passages aan over onderwijsbevoegdheid en leraarsopleiding. Wie zich interes

seert voor de onderwijsbevoegdheid van (technische) ingenieurs vindt veel 

materiaal in de jaargang 1904 van De Ingenieur (blz. 68, 111, 122, 123, 132, 

149, 152, 153 en 162). 
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BIJLAGE BIJ BLADZIJDE 4-6 

Mevrouw Dr. H. de Ridder-Symoens (Gent) wees mij op een aantal punten 

die voor de vroege geschiedenis van de universiteiten van belang zijn. 

Zo bestaat er een pauseIijk bul uit 1179 waarin bepaald werd dat de 

Iicentia docendi aIleen verleend mocht worden aan degenen die geschikt waren 

om onderwijs te geven. De controle op de selectie gebeurde door de bisschop 

of diens plaatsvervanger, maar werd een formaliteit zodra de universiteit 

een door de overheid erkende corporatie was geworden. Vanaf dat moment bepaalt 

de universitaire gemeenschap zelf wie aan de €ligen instelling mag doceren. 

Het recht om aan andere universiteiten te doceren kon pas ontstaan onder 

invloed van het gezag van paus of keizer: aanvankelijk examineerden de univer

siteiten potentiele kandidaten afkomstig van €len andere universiteit opnieuw. 

Het jus ubique docendi ontwikkelde zich in de dertiende eeuw, en was pas in 

de veertiende eeuw algemeen voor de afgestudeerden aan de oude - nu "erkende" -

universiteiten, en aan de nieuwe door paus en keizer gestichte studia 

generalia. De macht van paus en keizer was volgens de toenmalige juristen 

gebaseerd op de supervisie van de paus over theologie en kerkelijk recht en 

op het alleenrecht van de Romeinse keizers te bepalen wie keizersrecht mocht 

doceren. 

tTi t het jus ubique docendi ont.wikkel t. zich vervolgens het jus promovendi, 

de licentiatus en de doctoratus, hetgeen dan graden zonder meer zijn, aangezien 

de afgestudeerden ook elders gevraagd werden om les te geven dan aan de uni

versiteiten. Verder werden deze intellectuelen gevraagd voor functies in de 

kerk en bij de overheid, zodat naast het recht om te doceren binnen en buiten 

de universiteit een licentia ubique artem suam exercendi (civiel effect) 

ontstond. 

Naderhand - als het Romeins recht ingang vindt - gaan de principes 

(eerst paus en keizer, later koningen, steden en de staten in de republiek) 

het oprichten van corporaties (universitates) als €len jus majestatis beschou

wen, waarbij uiteraard door het ontstaan van talloze zelfstandige staten en 

het terugebben van de invloed van paus en keizer opnieuw problemen over weder

zijdse erkenning ontstonden. 

Deze toelichting van mevrouw De Ridder, die ik boven verkort heb weer

gegeven, is te weinig bekend buiten de kring der medievisten, en verdient een 

uitgebreidere behandeling ten behoeve van degenen die zich bezig houden met 

de toekomst der huidige universiteiten. 
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