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VOORWOORD 

De beschrijving van een stuk wetgeving is voor een niet-jurist en 

niet-historicus een ondankbare onderneming. De jurist kan zich vermoedelijk 

optrekken aan inconsistenties die hier en daar zullen optreden, en de 

historicus op zijn beurt kan enig genoegen ontlenen aan de beschrijving van 

het gedrag van individuen die in een bepaalde periode als wetgever fungeren; 

voor mijn doel geen van beide aspecten van belang. 

Ik heb de wetgeving op het wetenschappelijk onderwijs van 1815 tot 1980 

slechts gebruikt als illustratie bij een reeks ontwikkelingen in het weten

schappelijk onderwijs. Hoewel het WO zich niet altijd dankzij, maar in een 

aantal gevallen ondanks de wetgeving ontwikkelt, geven die wetten en KBrs, 

althans in theorie, het kader aan waarbinnen dit onderwijs kan opereren. 

Enige nadere beschouwing leert trouwens al snel dat - uitzonderingen 

daargelaten - de wetgever in het verleden dikwijls volstond met de sanctio

nering van al bestaande zaken. Voorbeelden zijn de opheffing van de rijks

athenea te Hardewijk (1818) en te Franeker (1843), de erkenning van de GU 

(1876), van de VU (1905), van de THD (1905), of van het onderwijs in de 

economie (1939). Aan de andere kant namen of parlement zelden beslis-

singen tegen de wens van betrokkenen, zoals dat bij de invoering van het 

industrie-onderwijs in 1825, of de van universitaire leraars

opleidingen in 1827 gebeurde. 

Ook valt op dat vroegere regeringen als concept-wetsontwerpen 

lieten opstellen door ad hoc commissies uit betrokkenen: zelden werden zulke 

ontwerpen direct door ministers of ambtenaren opgesteld. 

Het schijnt dat er een keerpunt in deze gang van zaken bereikt werd 

omstreeks 1970: in deze jaren worden de voorschriften 

ziet men steeds minder vaak ad hoc commissies 

lleerder, en 

Een wet 

universitaire bestuursorganisatie was weliswaar al lange tijd door het 

WO gewenst, aangezien het steisel van curatoren en als 

verouderd beschouwd. werd; maar de plotselinge invoering van een bestuur

lijke regeling naar het voorbeeld van een gemeentebestuur is duidel k niet 

uit universitaire kring afkomstig. Ook was al lange tijd aangedrongen op 

een wet herstructurering, aangezien het wetenschappelijk onderwijs door de 

sterke uitbreiding van studenten en personeel chaotische trekken te 

vertonen. De wet herstructurering werd voorbereid door regeringscommissaris 

Posthumus, die nog weI uit het WO afkomstig was, maar wiens functie niet 
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meer te vergelijken was met de vroegere ad hoc commissies. De afstand 

tussen wetgever en het wetenschappelijk onderwijs nam zienderogen toe. De 

bemoeienis van het wetenschappelijk onderwijs met de totstandkoming van 

- zes later - de wet twee-fasenstructuur, was alweer gering, en de 

huidige taakverdelingsoperatie lijkt een exclusieve zaak tussen regering 

en parlement te worden, over de hoofden van betrokkenen heen. 

Deze ontwikkeling is des te merkwaardiger, als men zich realiseert 

dat het WO tot 1960 direct ondergeschikt was aan het departement: pas sinds 

1960 kregen de instellingen na langdurig aandringen rechtspersoonlijkheid. 

Als het keerpunt in de verhouding tussen regering en WO omstreeks 1970 

ligt, gaat het niet te ver te concluderen dat de in 1960 verworven grotere 

zelfstandigheid een averechts effect heeft gehad. 

Over de toekomst valt weinig te zeggen. Hoogstens kan men concluderen 

dat in vroeger tijden door de regering opgelegde zaken vrijwel zonder uit

zondering mislukt zijn. Als de tendens van voortgaande bemoeienis met het 

detail zich voortzet, ziet de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs 

er niet gunstig uit. 

Tenslotte wil ik mijn dank betuigen aan de hoogleraren I.A. Diepenhorst 

en S. Wiegersma: professor Diepenhorst zette mij op het spoor van enkele 

belangrijke geschriften, terwijl professor Wiegersma een eerdere versie van 

dit rapport van commentaar voorzag. Ik hoop dat deze schets eens uitgebouwd 

kan worden tot een beknopte geschiedenis van de wetgeving op het WO 1815-1980. 

Daarvoor is medewerking van anderen beslist nodig. 

Mevrouw Zuiderweg heeft verschillende versies van het rapport getypt en 

gecorrigeerd; daarvoor mijn dank. 

Nuenen, oktober 1983 
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1.1 DE WETGEVING VAN 1815, 1876 EN 1960: EEN VERGELIJKING 

INLEIDING 

Het universitair onderwijs was van 1815 tot 1876 geregeld in een 

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1815, dat het "Organiek Besluit" genoemd 

werd. Het betreffende besluit werd, hoewel het gedetailleerde voorschriften 

bevat, slechts enkele keren gewijzigd (zie hoofdstuk 1.2). 

In 1876 werd dit besluit vervangen door de eerste Hoger Onderwijswet1 , 

die, evenals het OB, het gymnasiaal en het universitair onderwijs omvatte. 

De HO-wet 1876 zou tot 1960 blijven gelden, zij het met een zeer groot 

aantal wijzigingen. De wetswijziging van 1905 waarbij de polytechnische school 

te Delft Hogeschool werd, en waarbij tevens bijzondere universiteiten voor 

bepaalde graden gelijkgesteld konden worden met Rijksuniversiteiten, was 

zonder twijfel de meest ingrijpende verandering. 

Naast de HO-wet 1876 ontstond in 1917 een afzonderlijke wet tot regeling 

van het hoger landbouw- en hoger veeartsenijkundig onderwi . Het veeartsenij

kundig onderwijs zou echter in 1925 overgebracht worden naar de HO-wet 1876, 

te.rwijl in 1967 ook de wettelijke bepalingen ten aanzien van het hoger land

bouwonderwijs in de dan geldende WWO opgenomen werden. 

De HO-wet 1876 werd in 1960 vervangen door de Wet op het Wetenschappeli 

Onderwijs, waarin het gymnasiaal onderwijs niet meer opgenomen was. De WWO 

onderging na 1960 een groot aantal wijzigingen, waarvan de belangrijkste 

de zogenaamde "herstructurering" (1975) was, die door het parlement aanvaard 

maar niet uitgevoerd en in 1981 gewijzigd werd ("twee-fasenwet n
). Daarnaast 

ontstond in 1970 de tijdelijke Wet Universitaire Bestuurshervorming die tot 

nu toe (1983) niet in de WWO verwerkt is. 

Het 08-1815 kent, behalve enige inleidende artikelen, een drietal hoofd

stukken, die achtereenvolgens be trekking hebben op Latijnse Scholen, Athenea, 

en Hooge Scholen. Het gehele besluit omvat 270 artikelen, waarvan de no. 's 

53-270 over de Hooge Scholen handelen. 

De HO-wet 1876 daarentegen bestond aanvankelijk uit slechts 107 artikelen, 

aangezien vele zaken voortaan bij algemene maatregel van bestuur geregeld 

zouden worden (onder andere het examen- en promotiereglement, dat later 

"Academisch Statuut" genoemd werd). De wet wijdt 93 artikelen aan het 

"openbaar hoger onderwijs", en slechts acht artikelen aan het "bijzonder 

Volgens deze wet werd het Atheneum te Amsterdam omgezet in de gemeentelijke 

universiteit van Amsterdam. 
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hoger onderwijs"; in 1905 zou die verhouding veranderen in 144 artikelen 

over het openbaar, en 57 over het bijzonder hoger onderwijs, op een totaal 

van 226. 

De WWG-1960 tenslotte, heeft als kern een rubriek "Universiteiten en 

Hogescholen", onderverdeeld in "geheel of ten dele uit de openbare kas 

bekostigde universiteiten en hogescholen" (artt. 15-117)2, en "noch geheel, 

noch ten dele uit de openbare kas bekostigde universiteiten en hogescholen 

en de bijzondere leerstoelen en lectoraten" (artt. 118-143)3. 

Daarnaast vindt men in de WWO enkele artikelen over "andere instellingen 

van wetenschappelijk onderwijs" (artt. 144-145), over "titulatuur bij het 

wetenschappelijk onderwi "(artt. 146-147), over de "Academische Raad" 

(artt 5-14), en een rubriek "stra£- en slotbepalingen" (art.t. 149-155). In 

1975 werden nog een aantal artikelen over Post Academisch Onderwijs toe

gevoegd (art. 143 bis-quater). 

Zonder nog op de inhoud in te gaan, is een der be1angrijkste verschui

vingen a1 uit de verschi1lende indelingen duidelijk: het bijzonder hoger 

onderwijs doet in feite pas in 1905 zijn intrede in de wetgeving, terwijl 

sinds 1960 het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs over

schaduwd wordt door het onderscheid tussen al dan niet uit de openbare kas 

gefinancierde instellingen. 

In dit hoofdstuk zal ik een schets geven van de ontwikkeling op een 

drietal pUnten, namelijk (1) ten aanzien van omvang en definitie van het 

universitair onderwijs, (2) van het bijzonder universitair onderwijs, en 

(3) van de propedeuse en herstructurering. Daarbij zal ik niet alleen 

gebruikmaken van het KB van 1815, en de wetten van 1876 en 1960, maar ook 

van de ontwerpwetten, die niet gerealiseerd werden, en van de adviezen van 

diverse staatscommissies voor het hoger onderwijs. 

De bronnen zijn: (1) het Conceptbesluit commissie Van der Duyn van 
Maasdam uit 1814. Dit concept is niet meer aanwezig in portefeuille 
2648 in het Rijksarchief te Den Haag; daarom heb ik het samenvattend 
artikel van De Geer uit 1869 gebruikt. (2) Het Organiek Besluit. 
(3) De adviezen van de commissie-Roell uit 1828. (4) De adviezen van 
de commissie-Van Ewijck uit 1849, alsmede het minderheidsrapport
Opzoomer. (5) De ontwerpen van wet uit 1868, 1869, 1874(1) en 1874(2). 

2 Sinds 1970, S 494: "De uit 's rijkskas bekostigde universiteiten en 

hogescholen". 

3 Sinds 1973, S 432: fiDe niet onder Afdeling I vallende bijzondere univer

Riteiten en hogescholen en de bijzondere leerstoelen en lectoraten". 
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(6) De HO-wet 1876. (7) Het rapport van de commissie Colijn/Lorentz 
uit 1923. (9) Het rapport van de commissie Van der Leeuw/Reinink uit 
1949. (10) De ontwerp-wet Rutten uit 1952. (11) De WWO-1960. (12) De 
nota Posthumus uit 1968. 

In hoofdstuk 1.2 voIgt een overzicht van een aantal andere ontwikkelingen 

in de wetgeving van 1815 tot 1980. Hoofdstuk 1.3 tenslotte, heeft voor

namelijk be trekking op de verhouding tussen WO en HBO; tevens vindt men daar 

enkele opmerkingen over taakverdeling en Academische Raad, en het Post 

Academisch Onderwijs, aIle drie recente kwesties. 

OMVANG EN DEFINITIE VAN HET HOGER ONDERWIJS 

De voorbereidingscommissie van het OB (commissie Van der Duyn van 

Maasdam) had in 1814 een aanzienlijk bredere opvatting over de omvang van 

het hoger onderwijs dan naderhand in het definitieve besluit vastgelegd werd. 

Zo wenste de commissie het onderwijs in de verloskunde, in de farmacie, in 

de veeartsenij- en landbouwkunde, dat in de wis-, zeevaart- en landmeetkunde, 

en de opleiding tot marineofficier onder het hoger onderwijs te rekenen. 

Ook zouden instellingen of maatschappijen tot bevordering van wetenschappen 

en kunsten in het OB een plaats moeten krijgen (De Geer (1869». 

Achtergrond van deze opvatting waren de moeilijkheden die men in de 

eerste helft van de negentiende eeuw had met be trekking tot de indeling van 

het onderwijs in de rubrieken lager, middelbaar en hoger, zoals dat in de 

1814 grondwet was opgenomen, naar Frans voorbeeld4 . Men kende eigenlijk, 

evenals in de Republiek, aileen lager en hoger onderwijs, aangezien de 

Latijnse Scholen tot het hoger onderwijs gerekend werden en de Franse 

Scholen tot het lager. Veel meer was er ook niet in 1815. 

Naarmate de eeuw verstrijkt ontstaan schooltypen, waarvan het onduide

lijk is, of men deze tot het lagere of tot het hogere type, of misschien 

tot het hier onbekende middelbare type moest rekenen. De commissie Van der 

Duyn zag dit probleem kennelijk aankomen, en plaatste alvast allerlei in 

1815 nog niet bestaand onderwi (zoals veeartsenij- en landbouwkunde) 

onder het hogere type. De knoop werd pas door Thorbecke doorgehakt, toen 

deze in 1863 de wet op het middelbaar onderwijs introduceerde. 

De commissie-Roell (1828) meende dat middelbaar onderwijs vooral op de 

behoeften van streek of gewest afgestemd moest zijn (vraag A in het rapport) , 

en dat dus de Latijnse Scholen tot het hoger onderwijs gerekend moesten 

4 Bijvoorbeeld het rapport van de commissie Van SWinden van 22 april 1809. 
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blijven: het betrof immers overwegend voorbereidend hoger onderwijs. Een 

minderheid in de commissie wenste de Latijnse Scholen met scholen voor 

middelbaar onderwijs te verbinden. De commissie was verder van oordeel dat 

het universitaire onderwijs "hoog wetenschappelijk onderwijs" voor de 

geleerde standen moest blijven, en dat daarom slechts enkele praktische 

lessen - zoals in de genees- en heelkunst- toegestaan konden worden, zonder 

welke lessen de theorie niet te begrijpen was. Beroepsopleidingen zoals die 

in de techniek, hoorden aan de universiteit niet thuis. WeI wilde men het 

yak "technologie" aan de universiteiten gedoceerd zien. De commissie verzet 

zich hiprmee tegen de suggestie van de regering, die bijvoorbeeid op de 

plaatselijke behoefte afgestemde vakken (fabriekswezen te Gent en Leiden, 

landbouw te Utrecht en Gent, staatswetenschappen te Leiden en Luik, en 

mijnwezen te Luik) aan de verschillende universiteiten gedoceerd wilde 

zien (vraag B in het rapport). Ook zou een eigenlijke leraarsopleiding uit 

den boze zijn: slechts de theorie van opvoeding en onderwijs zou voor 

aanstaande leraren en godgeleerden gedoceerd mogen worden. 

Wel vonden sommige leden dat wat betreft de staatswetenschappen, een 

yak (of zelfs studierichting) "theorie van het administratief bestuur" 

ingevoerd moest worden, in Frankrijk "science" of "theorie de l'administra

tion" of "course de droit administratif" genoemd, en in Duitsland "Politik" 

of "Polizeywissenschaft". De meerderheid is echter van mening dat de student 

in deze richting voldoende van zijn gading in het huidige programma kan 

vinden. 

De commissie-Van Ewijck (1849) wenste de Latijnse Scholen uitdrukkelijk 

tot het middelbaar onderwijs te rekenen; het hoger onderwijs dient immers 

uitsluitend ter voorbereiding voor specifieke maatschappelijke betrekkingen, 

en tot beoefening der wetenschappen. Men zou bijvoorbeeld speciale hoge

scholen voor bepaalde'beroepen kunnen inrichten, naast "algemene" hogescholen. 

Voor de commissie-1849 is het duidelijk dat de KMA te Breda, het KIM 

(toen nog) te Medemblik, de Koninklijke Akademie te Delft, en de Veeartsenij

school te Utrecht, als hoger onderwijs beschouwd moesten worden. Verder 

zouden de klinische scholen moe ten verdwijnen, aangezien niet-gegradueerde 

kunstbeoefening achterhaald is. 

Secretaris Opzoomer gaat in zijn afwijkende mening nog verder: volgens 

hem leidt de universiteit uitsluitend op voor beroepsuitoefening; voor de 

enkeling die studeert ter beoefening van de wetenschap, dienen er hoogstens 

facultatieve mogelijkheden te zijn. De civiel-effect examens moeten volgens 

hem door praktizerende advocaten, rechters, leraren, predikanten afgenomen 

worden. 
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Minister Heemskerk (ontwerp-1868) beschouwt echter, gezien de memorie 

van toelichting, de "vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening 

der wetenschappen" als eerste taak van het hoger onderwijs. Hij realiseert 

zich daarbij dat slechts zeer weinigen de wetenschappen zelfstandig zullen 

kunnen beoefenen en dat de meerderheid der studenten naderhand in maatschap

pelijke betrekkingen terecht zal komenj maar dat neemt niet weg dat de 

opleiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen als een secon

daire doelstelling beschouwd moet worden. Heemskerk wil ook de gymnasia, 

athenea, genees-, heel- en verloskundige scholen, pharmaceutische scholen 

en kweekscholen voor vroedvrouwen onder het hoger onderwijs rekenen, evenals 

het kerkelijk bijzonder hoger onderwijs, en - vreemd genoeg - het openbaar 

militair hoger onderwijs (a1sof er ook bijzonder mi1itair onderwijs.zou 

kunnen bestaan). Het KIM, de KMA en de rijkskweekschool voor militair 

geneeskundigen worden dus in dit ontwerp, evenals in 1849, als hoger onder

wijs beschouwd. Aangezien Thorbecke het hoger technisch en landbouwkundig 

onderwijs onder de midde1baar onderwijswet gep1aatst had, behoefden deze 

onderwijsvormen niet in de hoger onderwijswet geregeld te worden. 

Maar het ontwerp-186B zou geen wet worden, evenmin als de wetsontwerpen 

van 1869 en 1874. In de HO-wet 1876 vindt men uiteindelijk slechts gY~lasia, 

het atheneum te Amsterdam (dat universiteit was geworden), en universiteiten 

opgenomen. In 1905 werd de technische hogeschool toegevoegd, en in 1917 het 

hoger landbouw- en veeartsenijkundig onderwijsj de verschillende geneeskundige 

opleidingen waren - beha1ve de kweekscholen voor vroedvrouwen, die een 

onduidelijke status behielden - in 1863 opgeheven, en bij het universitair 

medisch onderwijs ondergebracht. Het economisch onderwijs werd in 1913 

officieus en in 1939 officieel tot hoger onderwijs verklaard; de "sociale 

wetenschappen" volgden over het algemeen na de oorlog, terwijl de gymnasia 

in 1960 niet meer in de WWO zijn opgenomen. Men zie voor een meer gedetail

leerde beschrijving van de intrede der verschillende disciplines in het 

wetenschappelijk onderwijs de hoofdstukken over de betreffende faculteiten. 

Het hoger militair onderwijs werd, na het ontwerp-1868, voorzover ik ken 

nagaan, niet weer genoemd tot 1963, toen wetsontwerp no. 7404, de WWO voor 

de Krijgsmacht, bij de Kamer ingediend werd. Maar dit ontwerp is kennelijk 

na een voorlopig verslag van 15 okt 1964, een memorie van antwoord van 3 juni 

1966 met een gewijzigd ontwerp, een nader verslag van 8 mei 1969, en enkele 

brieven van de voorzitter der commissie en de staatssecretaris van defensie 

(22 dec 1971 en 22 febr 1972) tot nu (1983) blijven liggen. 

Ook zou de sector van de beeldende kunsten buiten het wetenschappelijk 
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onderwijs blijven: de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam 

ontving een reglement bij KB van 8 jan in 1820 no. 16, en werd bij afzonder

lijke wet van 25 mei 1878 (8 78) geregeld, een wet die anna 1983 nog steeds 

geldig isS, De later opgerichte instellingen voor hoger kunstonderwijs kwamen 

in het HBO terecht. 

Wat de definitie van hoger onderwijs betreft, is het Organiek Besluit 

verre van duidelijki men leest in artikel 1 van het besluit: 

"Onder den naam van hooger onderwijs wordt verstaan zoodanig onderwijs, 
als ten doel heeft, den leerling, na afloop van het lager en middelbaar 
onderwijs, tot eenen geleerden stand in de maatschappij voor te bereiden." 

Het is dus de opleiding van de leden der geleerde stand, die bepalend is voor 

de vraag welk onderwijs weI en niet als hoger onderwijs beschouwd zal worden. 

Aangezien daarmee het probleem verplaatst wordt naar een definitie van de 

geleerde stand, treedt geen vereenvoudiging op, zoals al gebleken was bij de 

moeilijkheden die de commissie Van der Duyn had ten aanzien van de afbakening 

van het hager onderwijs. 

Nu had de standenmaatschappij met de revolutie al een - kleine - deuk 

opgelopen, die met het vorderen van de negentiende eeuw dieper zou worden. 

Frijhoff (1981) stelt dat het in vroeger eeuwen niet ongebruikelijk was dat 

de verschillende gegradueerden stuivertje wisselden inzake maatschappelijke 

functies. Zo traden juristen op als rector van een Latijnse school, predikanten 

als geneesheer, en omgekeerd (blz. 240-260). Goudswaard (1981, blz. 18) 

citeert Van Hamelsveld, die in 1791 schrijft dat de geleerde stand bestond uit 

rechters, advocaten, rectoren en leraren van Latijnse scholen, predikanten en 

doktoren. Tot de gezeten burgers rekent Van Hamelsveld onder andere notarissen, 

geneesmeesters, chirurgijns en apothekers. Deze personen hadden geen academi.sch 

onderwijs gevolgd, maar een type dat men toen middelbaar, en nu hager beroeps

onderwijs zou noemen. 

In hoeverre beroepswisselingen van academici een noodzakelijk gevolg 

waren van werkloosheid in het betreffende beroepsveld, is nu moeilijk meer 

uit te maken6 • Men dient daarbij oak niet te verge ten dat vele vormen van 

wetenschap door amateurs - niet uitsluitend academici - bedreven werden, al 

dan niet in geleerde genootschappen. Engeland kende sinds 1660 de Royal 

Society, en oak in ons land verschijnen in de tweede helft van de achttiende 

eeuw verschillende geleerde genootschappen (Goudswaard, bIz. 16/17). 

De commissie-1828 meent dat universiteiten "haag wetenschappelijk 

onderwijs voor de geleerde standen" moeten bieden, zander al teveel oefening 

van praktische kundigheden. En juist op dit punt namen de klachten toe: 

5 Wel werd in 1980 (no. 16241) een voorstel tot intrekking van de 1870-wet 
ingediend. 

6 Zie Frijhoff (1982). 
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juristen wisten geen raad met praktische rechtskundige vragen, en chirurgijns 

waren dikwijls bedrevener in de uitoefening van de medische praktijk dan de 

geleerde doctoren in de medicijnen. 

De commissie-1849 schiet vervolgens door naar het andere uiterste: 

hoofddoel van het hager onderwijs is de opleiding voor maatschappelijke 

betrekkingen, met daarnaast beoefening van de wetenschappen. 

In het Ontwerp-186S vindt men de definitie, die lange tijd vrijwel ongewijzigd 

gehandhaafd zou blijven: 

"Hooger onderwijs omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige 
beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke 
betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt". 

Deze formulering van minister Heemskerk zou in de HO-wet 1876 opgenomen 

worden. De poging van minister Fock (ontwerp-1869) aan de formule een 

punt toe te voegen, namelijk "om de beoefening der wetenschap am haar zelve 

te bevorderen en alzoo ons vaderland tot haren vooruitgang te doen medewerken", 

werd niet gehonoreerd. 

Het Ontwerp-1952 (Rutten) wijzigt de definitie-Heemskerk in: 

"Hoger onderwijs omvat de opleiding tot zelfstandige beoefening der 
wetenschap en tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, 
waarvoor een wetenschappelijke voorbereiding vereist is of dienstig 
kan zijn, welke opleiding mede gericht is op het bevorderen van maat
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef en op de persoonlijke vorming". 

Bovendien kent het antwerp een extra clausule in artikel 7: 

"Bij het hoger onderwijs, voorzover gegeven aan universiteiten en hoge
scholen wordt mede aandacht geschonken aan bevordering van inzicht in 
eenheid en samenhang der wetenschappen, in aard en werkwijze van elke 
der wetenschappen afzonderlijk en in de geestelijke grondslagen van 
de Nederlandse cultuur". 

volgens de memorie van toelichting is de minister van mening dat reeds lang 

deze doelstelling (die uit de HO-wet 1876; MG) "als te eenzijdig op de 

vorming van het intellect en de bevrediging van practische behoeften", 

beschouwd wordt, "terwijl toch het hoger onderwijs daarnaast mede de geeste

lijke en zedelijke vorming der studenten en de ontwikkeling van hun maat

schappelijk verantwoordelijkheidsbesef behoort te bevorderen". Anders dan 

de Staatscommissie 1949 (rapport, biz. 10, 11) meent minister Rutten dat dit 

doel voor aile instellingen voor hager onderwijs geldt, dus ook voor dat 

bijzonder hoger onderwijs, dat niet aan universiteiten of hogescholen 

gegeven wordt (seminariai gymnasia). 

De ontwikkeling der wetenschap (art. 6 in het ontwerp) en de bevordering 

van inzicht in de eenheid en samenhang der wetenschappen (art. 7) zouden 

specifieke taken van universiteiten en hogescholen zijn. 
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In de WWO-1960 zijn de artikelen 1, 6 en 7 dooreengehutseld, en vindt 

men in artikel 1: 

"Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige 
beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot het bekleden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding 
vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert het inzicht in de samen
hang van de wetenschappen". 

Artikel 2.2. luidt vervolgens: 

"De universiteiten en hogescholen beogen in ieder geval, naast het 
geven van onderwijs, de beoefening van de wetenschapi zij schenken mede 
aandacht aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheids
besef" . 

BIJZONDER HOGER ONDERtV'IJS . 
Wat opvalt in het hoofdstuk over "Hooge Scholen" in het Organiek Besluit, 

is het ontbreken van een regeling voor het bijzonder hoger onderwijs. Nu 

bestond dit type onderwijs in die jaren ook niet, en uit de formulering van 

artikel 2 krijgt men de indruk dat het al evenmin aangemoedigd werd: 

"Het staat een ieder, die zich daartoe geschikt voelt, vrij, in de 
onderwerpen van dit onderwijs (het hoger; MG) aan anderen onderrigt 
te geven, doch, bij de tijdsberekening der studien, zal aIleen in 
aanmerking komen het onderwijs genoten van inrigtingen, door algemeen 
openbaar gezag gevestigd en erkend". 

In de jaren na 1815 maakte het bijzonder onderwijs ook geen schijn van 

kans om erkend te worden, gezien de verwoede pogingen de neutrale staats

school het onderwijsmonopolie toe te kennen (De Nooij (1939». Wel had het 

"bevredigingswetje" van 1829, althans in ontwerpvorm, vrijheid van onderwijs 

mogelijk kunnen maken, maar dit ontwerp bereikte in die vorm de Kamer niet, 

terwijl een gewijzigde versie teruggetrokken werd (zie 1.2). 

De commissie-1849 spreekt wel over bijzonder hoger onderwijs, maar 

aangezien vrijwel alle examens in het hoger onderwijs volgens deze commissie 

door staatscommissies afgenomen zouden moeten worden, is hier in het geheel 

geen sprake van vrijheid van onderwijs. Het ontwerp-1868 kent enkele artikelen 

over het kerkelijk en bijzonder hoger onderwijs. In artikel 145 leest men: 

"Het staat ieder Nederlandsch ingezeten, iedere vreemdeling, die de 
bij artikel 3 bedoelde vergunning bezit (een vergunning om hoger 
onderwijs te geven; MG), elke erkende vereeniging en ieder kerkgenoot
schap vrij eene bijzondere school voor hooger onderwijs te openen, mits 
daarvan vooraf kennis gevende aan het gemeentebestuur, onder overleqqing 
der reglementen of statuten, voor zooverre die er zijn". 

Maar aangezien in hetzelfde ontwerp (art. 133) bepaald was dat de kandidaats-



- 11 -

examens door de faculteiten, en de doctorale examens door "commissien, 

voor elk doctoraat door Ons te benoemen" afgenomen zouden worden, is ook 

hier weinig ruimte geschapen voor het bestaan van bijzonder hoger onder

wijs. Overigens werd het eerste gereformeerde gymnasium in 1864 te Zetten 

opgericht, terwijl in 1868 het seminarium Rolduc als voorbereidend weten

schappelijk onderwijs begon te opereren. 

Het ontwerp-1869 wilde de meesterschappen, volgens de suggestie van de 

commissie-1849, verleend zien door staatscommissies, evenals de andere 

diploma's ("eerste en/of tweede examen" in plaats van kandidaatsexamens), 

terwijl het ontwerp-1874 weliswaar breekt met staatscommissies, maar nu 

exclusief spreekt van "wetenschappelijke titels verleend door de Senaten 

der rijksuniversiteiten". Ook volgens verschillende versies van het gewijzigd

ontwerp 1875 is kennelijk - zij het minder expliciet - uitsluitend sprake 

van examens aan rijksuniversiteiten. In de HO-wet 1876 wordt eveneens uit

sluitend gesproken over het afleggen van examens aan de Rijksuniversiteiten, 

hoewel evenals in bovengenoemde ontwerpen - tot deze examens ieder, 

onverschillig waar hij de daarvoor vereiste kundigheden heeft opgedaan, 

wordt toegelaten (mits hij een getuigschrift van het VHO bezit, of een 

vergelijkbaar getuigschrift kan tonen). De laatste regeling, ook wel die 

voor extranei genoemd, was voorgesteld door de commissie-1828, en vastgelegd 

in het KB van 1830 (S. 9). De regeling bestaat tot op de huidige dag, hoewel 

door de in de meeste studierichtingen toegenomen verplichting praktische 

oefeningen te verrichten, er in feite weinig gebruik van kan worden 

gemaakt. 

Na de stichting van de Vrije Universiteit in 1880, werd bij de wets

wijziging van 1905 de kwestie van de rechten, verbonden aan bij bijzondere 

instellingen behaalde doctoraten, geregeld. In de periode 1905 tot 1960 konden 

aan deze graden, dat wil zeggen aan het doctoraat en naderhand ook aan het 

doctoraaldiploma, en zelfs aan het kandidaatsdiploma, voorzover die graden 

door de staat erkend waren, maatschappelijke bevoegdheden verbonden worden. 

V66r 1905 was een abiturient van de VU verplicht te promoveren of een 

doctoraalexamen af te leggen aan een Rijksuniversiteit, wilde hij enige 

rechten (bijvoorbeeld om als leraar of als advokaat op te treden) aan zijn 

diploma ontlenen. 

In dezelfde periode - 1880 en later - ontstond naar het voorbeeld van 

discussies in het buitenland, ook in ons land het idee dat er een verschil 

is tussen akademische graden met en zander civiel effect: de eerste zouden 
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door particuliere gezelschappen verleend kunnen worden, en de laatste 

slechts door een rijksuniversiteit, of (1905) door een door de staat 

geautoriseerde particuliere instelling. 

Ik meen dat deze opvatting historisch gezien op een misvatting berustte 

(zie hoofdstuk 2.1): erkenning van alle wetenschappelijke graden was al 

in een zeer vroeg stadium door overheid of kerkelijk gezag nodig. Het 

onderscheid tussen graden met en zender civiel effect is een uitvinding 

van de negentiende eeuw. De beslissing van de wetgever in 1960 om het 

verlenen van wetenschappelijke titels in de WWO vast te leggen, lijkt dan 

ook correct. 

Volgens de wetswijziging van 1905 (men zie voor de merkwaardige wijze 

waarop deze wijziging tot stand kwam, het proefschrift van De Ru (1954), en 

voor een gedetailleerde beschrijving van de daaropvolgende ontwikkeling 

het proefschrift van Donner (1978» kunnen 

" ... instellingen, stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen worden aangewezen als bevoegd eene bijzondere universiteit 
te hebben, die ten aanzien van uitdrukkelijk in de aanwijzing te 
vermelden, door haar te verleenen, doctorale graden, gelijke rechten 
heeft als de Rijksuniversiteiten •.. It (art. 184). 

In 1920 (8 105) en 1921 (8 782) konden, in verband met de verschui

ving van het civiel effect van doctoraat naar doctoraaldiploma, deze 

"gelijke rechten" uiteraard ook de doctoraaldiploma's betreffen. In 1925 

(8 86) volgt tens lotte een wijziging - op voorstel van de commissie 

Colijn waarbij vastgelegd wordt, dat kandidaatsdiploma's behaald aan 

bijzondere universiteiten het recht opleveren een doctoraalexamen aan een 

rijksuniversiteit - in bepaalde studierichtingen - af te leggen, en omgekeerd. 

Het sluitstuk van deze wetgeving zijn de wetten van 1937 (S 321) en 1939 

(S 320) waarbij ook bijzondere economische hogescholen "aangewezen" kunnen 

worden. 

In de wet van 1905 was ten aanzien van de bijzondere instellingen, die 

"aangewezen" wensten te worden, een reeks voorwaarden vastgelegd. Van deze 

voorwaarden noem ik slechts een eigendom van 100.000 gulden kapitaal bij 

de betreffende "instellingen, ... ", en de aanwezigheid van drie van de vijf 

faculteiten, elk met tenminste drie gewone hoogleraren. Binnen steeds 25 

jaar zouden dan een vierde en vijfde faculteit ingesteld moeten worden. 

Door deze laatste bepaling dreigde de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 

1946 in moeilijkheden te komen, aangezien de instelling op dat moment nog 

slechts faculteiten der godgeleerdheid, rechten en letteren kende. Bij 

wetswijziging van 1946 (G 228) wordt de termijn,met vijf jaar verlengd, 

maar bij wijziging van 1948 (I 231) is de bepaling geschrapt. Ook zou er 
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van staatswege een Commissie van Toezicht ingesteld worden ten aanzien van 

bijzondere instellingen en de bijzondere leerstoelen aan de rijksinstellingen. 

Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder hoger onderwijs - voor de 

bijzondere gymnasia was in 1905 een soortgelijke regeling als voor de 

bijzondere universiteiten tot stand gekomen - wordt echter na de Tweede 

Wereldoorlog steeds meer overschaduwd door het onderscheid tussen wel en niet 

in hoofdzaak door de staat gefinancierde instellingen (zie 1.2). 

Hoewel in het wetsontwerp-Rutten (1952) de indeling in Rijks- en Bijzon

dere Universiteiten nog voorop staat, is in de WWO-1960 het hoofdonderscheid 

geworden dat van "geheel of ten dele uit de openbare kas bekostigde univer

siteiten en hogescholen" versus "noch geheel, noch ten dele uit de openbare 

kas bekostigde universiteiten en hogescholen en de bijzondere leerstoelen en 

lectoraten". De zogenaamde neisen van deugdelijkheid" zijn vrijwel op dezelfde 

wijze van toepassing op de rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht 

de rijkshogescholen te Delft en Eindhoven, de Gemeente Universiteit te 

Amsterdam, en - als bekostigingsvoorwaarde - de bijzondere universiteiten 

(met uitzondering van de faculteit der godgeleerdheid aan de VU en de KUN) , 

alsmede de bijzondere hogescholen te Rotterdam (in 1973 Rijksuniversiteit), 

Tilburg en de Landbouwhogeschool te Wageningen (artt. 17-33ter). 

Met de WWO-1960 verviel dus de reeks "aanwijzingen" van graden behaald 

aan bijzondere instellingen. Deze "aanwijzingen" ontbreken veer 1960 ten 

aanzien van de graden behaald aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 

aangezien deze instelling uitdrukkelijk in de HO-wet 1876 was opgenomen, onder 

enigszins andere voorwaarden dan de overige bijzondere instellingen. De GU 

was voor de tweede wereldoorlog in hoofdzaak gefinancierd uit een gemeente

lijke beiasting, maar werd na 1946 (zie 1.2) in toenemende mate uit rijks

gelden betaald. 

Door de WWO-1960 verviel oak het werk van de Commissie van Toezicht 

grotendeels: alleen de bijzondere leerstoelen kwamen nog voor inspectie in 

aanmerking7 . Bijzondere leerstoelen konden na de wetswijziging van 1905 

ingesteld worden: 

"Door Ons kunnen ( •.. ) instellingen, stichtingen of rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen worden aangewezen als bevoegd om bij eene 
of meer uitdrukkelijk genoemde faculteiten aan de Rijksuniversiteit 
of bij eene of meer uitdrukkelijk genoemde afdeelingen dier hoogeschool 
(te Delft; MG) een of meer leerstoelen te vestigen, met opgave van de 
vakken, waarin door hen, die deze leerstoelen bekleeden, onderwijs zal 

7 Maar vanaf 1973 konden theologische hogescholen "aangewezen" worden (zie 

beneden); bij KB van 27 sept 1982, S 558, volgde Nijenrode, met een 

doctoraat economie en een doctoraaldiploma bedrijfskunde. 
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worden gegeven. De opgave van de vakken kan op gelijke wijze worden 
gewijzigd (art. 170). 

Maar al in 1894 was door het episcopaat een bijzondere Ieerstoel aan de 

GU van Amsterdam , hetgeen mogelijk was door de grotere vrijheid die 

deze instelling genoot (De Ru, bIz. 21). Lange reeksen bijzondere leerstoelen 

(en lectoraten) volgden, waarbij de "petroleumfaculteit" te Utrecht 

de kroon spande, met in de vooroorlogse jaren niet minder dan 12 leerstoelen 

(zie Indologie). Ook voor de bijzondere Ieerstoelen werd een reeks bepalingen 

in de wet vastgelegd. 

De WWO-1960 voerde naast bekostigde en niet-bekostigde instellingen nog 

een derde kategorie op, onder de naam "andere instellingen van wetenschappe-

lijk onderwijs". Zulke zouden niet onder toezicht van de 

Commissie staan: men kan volstaan met de reglementen en statuten jaarlijks 

aan de minister in te zenden. Deze instellingen zijn echter enigszins gehandi

capt bij het verlenen van wetenschappelijke titels, aangezien in de WWO deze 

titels (voor het eerst) beschermd worden: "een andere instelling" moet derhalve 

toestemming zien te krijgen een of meer der beschermde titels aan haar 

abiturienten te verlenen (of uiteraard eigen, afwijkende titels bedenken). 

En dit voert mij naar de specifieke problemen van het hoger kerkelijk onder-

wijs. 

Hoger kerkeIijk onderwijs 

De commissie Van der Duyn van Maasdam had in 1814 voorgesteld te Leiden 

en te Utrecht godgeleerde faculteiten voor de hervormde godsdienst in te 

stellen, en te Groningen voor de Iutherse godsdienst. In het advies van de 

Raad van State vindt men het voorstel aan de drie rijksuniversiteiten 

hervormde hoogieraren te benoemen, met te Groningen nag een of twee lutherse 

hoogieraren; te Leiden zou een mogelijkheid kunnen komen kwekelingen voor 

je katholieke godsdienst te vormen (De Geer (1869». 

Andere kerkgenootschappen zouden dan de bestaande seminaria kunnen 

handhaven. De minister kan zich echter niet met dit voorstel verenigen: hij 

wijst erop dat de lutherse kerk enkele jaren tevoren (1791) gesplitst was, 

en dat bovendien de doopsgezinden en remonstranten op deze manier achtergesteld 

zouden worden. Ook bestonden er plannen om aan de zuidelijke universiteiten 

kweekscholen voor de katholieke godsdienst op te richten. 

Het probleem was duidelijk: in de Republiek was er geen sprake van 

dat andere kerkgenootschappen dan het nederlands-hervormde een 

kweekschool aan de rijksuniversteiten zouden kunnen krijgen. Nu de vrijheid 



- 15 -

van godsdienst algemeen erkend was, dreigde men in moeilijkheden te komen 

met de aard van de godgeleerde faculteiten. 

In het Organiek Besluit werd uiteindelijk opgenomen dat de godgeleerde 

faculteiten aan de drie noordelijke universiteiten inrichtingen voor 

kwekelingen voor de hervormde godsdienst zouden blijven, en dat kweekscholen 

voor andere godsdiensten (aanvankelijk katholiek, luthers, doopsgezind en 

remonstrants; artt. 58 en 59), gesubsidieerd konden worden. 

De commissie-1849 adviseert de situatie nog zo te laten, dat wil zeggen 

godgeleerde faculteiten voor de hervormde godsdienst, en voor andere gods

diensten een of meer toegevoegde leerstoelen, bijvoorbeeld in een bijzondere 

faculteit. De secretaris van de commissie, Opzoomer, stelt echter in zijn 

geheel afwijkend rapport, dat de godgeleerde faculteiten opgeheven dienen 

te worden, en aZle hoger kerkelijk onderwijs naar seminaria verplaatst. In 

het ontwerp-1868 is het laatste voorstel overgenomen, met dien verstande dat 

het hervormd kerkgenootschap f 30.000,-- per jaar zou ontvangen voor de 

instandhouding van seminaria, de katholieken f 13.400, de evangelisch-

luthersen f 7.300,--, de remonstranten f 2.400,--, de hersteld evangelisch

luthersen f 300,-- en het israelitisch kerkgenootschap f 8.100,--. De 

doopsgezinden zouden blijkbaar niet gesubsidieerd worden (zie verder 'God

geleerdheid'). 

Ook het ontwerp-1869 kent geen theologische faculteit: in dit ontwerp 

kwam trouwens geen enkele faculteit voor, maar slechts nog een (groot) aantal 

studierichtingen, die tot "mees terschappen" voerden. Men zegt weI dat minister 

Fock de faculteiten wilde afschaffen om het probleem van de theologische 

faculteit te ontlopen. Maar Fock's ontwerp werd teruggenomen, evenals het 

ontwerp-1874, waarin minister Geertsema een faculteit godsdienstwetensohap 

opvoerde, zonder koppeling met een bepaald kerkgenootschap. De feitelijke 

opleiding tot predikant of priester zou dan als een soort kopopleiding aan 

diverse seminaries kunnen plaatsvinden. Het tweede ontwerp-1874 brengt ten 

gevolge van een amendement een doctoraat in de "godsdienstwetenschap en 

wijsbegeerte" onder in de faculteit der letteren, een voorstel dat in het 

gewijzigd ontwerp-1875 weer verdwenen is, als opnieuw alle kerkelijk hoger 

onderwijs naar seminaria verwezen wordt. In de uiteindelijke HO-wet 1876 

keert de faculteit der godgeleerdheid (niet: godsdienstwetenschap, zoals 

de minister gewild had) door een amendement terug, nu met de bepaling dat 

aIleen de hervormde kerk een of meer (het zouden er twee worden) kerkeZijke 

hoogZeraren aan de rijksuniversiteiten mogen aanstellen. Ook docenten aan 
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bestaande kerkelijke kweekscholen en seminaria krijgen de titel hoogleraar. 

Een belangrijke aanleiding voor de stichting van de Vrije Universiteit zou 

vervolgens een conflict over de godsdienstige opvattingen der door de 

hervormde kerk benoemde kerkelijke hoogleraren worden. 

Het vervolg van dit verhaal zet in met de WWO-1960, waarin bepaald was 

(art. lSd) dat de faculteiten der godgeleerdheid aan de VU en de KUN uitdruk

kelijk buiten de financiering zouden vallen (aangezien men aan de 

door de staat gestelde eisen van deugdelijkheid zou moeten voldoen). Maar in 

1963 (S 288) kiezen de betreffende instellingen eieren voor hun geld, met de 

bepaling dat de beide faculteiten eveneens1efinancierd kunnen worden, zij 

het zonder aan dezelfde eisen van deugdelijkheid als de andere faculteiten 

(aan bijzondere instellingen) behoeven te voldoen. 

In 1973 (8 432) kunnen tens lotte ook theologische hogescholen "aangewezen" 

worden, waardoor zulke (nieuwe) instellingen "gelijke rechten" krijgen als de 

theologische faculteiten. Volgens artikel 128WWO was een dergelijke "aan

wijzing" niet mogelijk geweest. In hoofdstuk 1.2 is vermeid dat van deze 

regeling een druk gebruik is gemaakt (zie verder onder Godgeleerdheid). 

Overigens werd in de Overgangsbepalingen van de WWo-1960 opgenomen dat kerke

lijke instellingen die veer 1 januari de doctorsgraad hadden verleend, dat 

recht behielden. 

VWO, PROPEDEUSE EN HERSTRUCTURERING 

VWO en propedeuse 

Dat de latijnse scholen tot het hoger onderwijs gerekend werden, was 

in 1814 en 1815 nog geen punt van discussie: dit type onderwijs werd als 

eerste trap van het hoger onderwijs beschouwd, en "als inzonderheid bestemd 

voor diegene, welke, na aanvankelijk door het lager en middelbaar onderwijs 

te zijn beschaafd geworden, nu verder tot eenen of anderen geleerden stand 

in de maatschappij zullen worden opgeleid" (OB, art. 4). 

Maar al in de commissie-1828 was een minderheid van mening dat de 

latijnse scholen of gymnasien niet aIleen voor de universiteiten opleiden, 

maar ook een "beschaafde opvoeding" geveni daarom zouden deze scholen uit de 

regeling voor het hoger onderwijs moeten verdwijnen. 

De commissie-1849 is vervolgens in meerderheid van mening dat de 

latijnse scholen tot het middelbaar onderwijs gerekend moeten worden, een 

opvatting die niet gedeeld wordt door de opstellers van de ontwerpen 1868, 
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1868, 1874 en van de HO-wet 1876. Het belangrijkste argument van minister 

Heemskerk de gymnasia tot het hoger onderwijs te blijven rekenen, is het 

plan de propedeuse van de universiteit naar het gymnasium te verplaatsen: 

dit zou ook de studieduur ten goede komen. Bovendien zouden de door Thorbecke 

in 1863 gestichte HBS'en kunnen voorzien in wat men nu "algemeen vormend 

onderwijs" zou noemen. Daarnaast beriep de minister zich op Thorbecke, die 

nagelaten had de gymnasia in de MO-wet op te nemen. 

Nu lag de kwestie van de propedeuse toentertijd aanzienlijk duidelijker 

dan tegenwoordig: theologie- en rechtenstudenten moesten, voordat zij aan de 

eigenlijke theologische of juridische studie begonnen, een propaedeutisch 

examen afleggen voor de letterenfaculteit, evenals medische studenten voor 

de faculteit der wis- en natuurkunde. 

In 1815 was van de aankomende theologische studenten een propaedeutisch 
examen (de term propedeuse werd nog niet gebruikt) over nederduitse, 
griekse, latijnse en hebreeuwse letterkunde, en over griekse en 
hebreeuwse oudheden gevraagd, alsmede een testimonium voor wis- en 
redeneerkunde en algemene geschiedenis (OB, art. 98). Ditzelfde besluit 
eiste van de aankomende rechtenstudent een voorbereidend exarnen over 
griekse en latijnse taalkennis, en over romeinse oudheden en algemene 
geschiedenis, alsmede een testimonium over wis- en redeneerkunde (art. 99). 

Bet voorbereidend examen voor medische studenten omvatte een examen over 
wis-, natuur- en kruidkunde, en de gronden;der algemene scheikunde, 
alsmede een testimonium voor latijnse en griekse letterkunde en over de 
redeneerkunde (art. 93). Vervolgens was bij KB van 9 sept 1826 wiskunde 
overal van testimoniumvak examenvak geworden (de zgn. groot- en klein
mathesis) • 

Na langdurige discussies in de kamer (De G¢er (1877) bIz. 54-60) bleek 

minister Heemskerk uiteindelijk onzeker over de vraag of met name de wis- en 

natuurkundige propedeuse wel helemaal van de universiteit weggenomen zou 

kunnen worden: in dat geval zouden er imrners een aantal nieuwe vakken aan de 

gynlnasia gedoceerd moeten worden. Aan de andere kant had men de verwachting 

dat het onderricht aan de gymnasia aanzienlijk zou verbeteren, als de ver

plichting tot het afnemen van de propedeutische examens aIdaar zou komen te 

liggen. 

Uit het Academisch Statuut van 1877 bIijkt echter direct - de testimonia 

waren in 1876 afgeschaft - dat van de propedeuse voor de theologiestudenten 

nog alleen een examen in de hebreeuwse taal en in de israelitische oudheden, 

af te nemen door een hoogleraar uit letteren en wijsbegeerte, is overgebleven. 

De propedeuse voor juridische studenten is kenneIijk geheel naar het gymnasium 

verplaatst, en die voor medische studenten bleef vrijwel geheel aan de 

universiteit (een examen Over de vakken natuur-, schei-, plant- en dierkunde, 

af te nemen door de faculteit der wis- en natuurkunde). 
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In het nieuwe Academische Statuut van 1921 omvat het restant van de 

theologische propedeuse een examen over een wijsgerige inleiding tot de 

godsdienstwetenschap, hebreeuwse taal, en israelitische oudheden (dit examen 

heet nu "propaedeutisch examen"). Het onderdeel hebreeuws en israiHitische 

oudheden wordt dan nog verzorgd door een hoogleraar uit letteren en wi 

begeerte. Maar in 1936 (S 367) wordt de betreffende leerstoel in letteren en 

wijsbegeerte vanwege de bezuinigingen opgeheven. Hebreeuwse taal en israeli

tische oudheden zijn vanaf dat moment onderdeel van de propedeuse binnen de 

theologische faculteit (enkele onfortuinlijke hoogleraren konden herbenoemd 

worden in die faculteit). In h~t Statuut van 1963 is het propedeutisch 

examen hier verdwenen, en w~rdt het ondoorzichtig - door het v66r de Qorlog 

ontstane tentamenstelsel ~n oeverre de stof onder het kandidaatsexamen 

gebracht werd (zie verder GOdgfleerdheidJ. 

Het Statuut van 1921 noemt de vroegere propedeuse geneeskunde nu het 

"eerste deel" van het kandidaatsexamen (natuur- en scheikunde, biologie), 

terwijl niet meer expliciet is vermeld dat dit deel door de faculteit 

Wis- en Natuurkunde wordt verzorgd (voorzover mij bekend blijft dat wei het 

geval). In het 1963-statuut blijft de regeling nog dezelfde. De propedeuse 

rechten keert, als gezegd, na 1877 niet naar de universiteit terug. 

Ik heb de faculteiten Wis- en Natuurkunde en Letteren en Wijsbegeerte 

buiten beschouwing gelaten, aangezien men daar in 1815 als propedeuse uit

sluitend de eis van een testimonium (WiN) voor latijnse en griekse letter

kunde, alsmede voor redeneerkunde kende. Ten aanzien van letteren werd even

min een propedeutisch examen vereist, maar slechts testimonia voor wiskunde 

(later de klein-mathesis, hetgeen een examen was) voor proefondervindelijke 

natuurkunde en voor nederduitse letterkunde. In 1877, toen de testimonia 

verdwenen en de studies eenzijdiger werden, bestond hier geen behoefte om 

een propedeutisch examen in te stellen. 

Het is dus duidelijk dat het plan van minister Heemskerk om het 

propedeutisch examen naar het gymnasium te verplaatsen, in feite aileen 

gerealiseerd werd voorzover het de talenvakken betrof: men achtte het gymna

sium niet in staat de voorbereiding in de natuurwetenschappen voldoende te 

verzorgen. In zoverre er achter de pogingen om de propedeuse naar het vwo 

te verplaatsen een ideaal stak om de studieduur te verkorten, werd dat ideaal 

bereikt voor juristen en theologen, niet voor geneeskundigen. 

Een soortgelijk verhaal geldt voor de nieuwe studies, de technische en 

de landbouw- en veeartsenijkundige faculteiten. De polytechnische school 

had een toelatingsexamen gekend, van gelijke omvang als het eindexamen v~Jf

jarige HBS, een examen-B (later kandidaatsexamen), en een ingenieursexamen 
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(examen-C). In 1905 zou men dus verwacht hebben dat het toelatingsexamen, 

waarvoor abiturienten van de HBS aan de polytechnische school een vrijstelling 

kregen, zou verdwijnen naar het VHMO. Maar evenmin als in de geneeskundige 

faculteit gebeurde dit: er ontstond te Delft een afzonderlijk propedeutisch 

examen (wis- en natuurkunde), afgenomen door de afdeling der Algemene Weten

schappen. V~~r deze propedeuse kregen abiturienten van het VWO geen vrijstel

ling. In 1963, toen het TH-statuut opgenomen werd in het Academisch Statuut, 

verdween het examen formeel; het bleef echter bestaan in de vorm van tentamens. 

Aangezien de ontwikkeling in de landbouw- en veeartsenijkundige wetenschappen 

op een analoge manier verliep, verwijs ik naar de hoofdstukken over de 

betreffende studierichtingen8 . 

Het is, gezien deze achtergrond, merkwaardig dat in de herstructurerings

wet (1975), het propedeutisch examen in een geheel andere functie terugkeert: 

ik vermoed dat deze wijziging op rekening van Posthumus (1968) geschreven 

moet worden. Maar om dat te adstrueren, is een korte excursie naar het 

rnoeizame ontstaan van de (niet ingevoerde) wet herstructurering nodig. 

Herstructurering 

V66r de Tweede Wereldoorlog werd er vrij zelden geklaagd over de lange 

studieduur van sommige studenten, hoewel de "eeuwige student" t.oen nog 

regelmatig voorkwam: volgens de Onderwijsverslagen is een studietijd van 

vijftien of meer jaren geen zeldzaamheid. Nog minder vaak leidden zulke 

klachten tot ingrijpende wijzigingen in het universitaire bestel: de reorgani

satie van het studieprogramma te Delft in 1924 is een der weinige voorbeelden 

van een reorganisatie met de uitdrukkelijke bedoeling tot een verkorting van 

studieduur te komen. 

In de negentiende eeuw en eerder lagen de problemen juist andersom: het 

was toen regel een minimum-studieduur vast te leggen, zodat studenten niet 

te snel hun doctoraat zouden halen. Het propedeutisch examen voor theologen, 

juristen en medici, was in 1815 juist ingesteld om te verhinderen dat 

studenten - zoals dat in de achttiende eeuw dikwijls het geval was - de lessen 

aan de filosofische faculteit oversloegen, en meteen aan de vakstudie begonnen. 

Hoe dit oak zij, na de Tweede Wereldoorlog begint men te filosoferen 

over het "rendement" van een universitaire studie, voor de individllele 

8 Te Rotterdam werd pas in 1947 een propedeuse ingevoerd. 
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student en voor de staat. Naderhand zou het begrip "human capital" zijn 

intrede doen, waarbij bijvoorbeeld kosten van een universitaire studie voor 

cen individuele student afgezet werden tegen zijn groter inkomen als afge5tu

deerde. Soortgelijke sommetjes werden gemaakt over de verhouding tussen de 

kosten van het universitair onderwijs voor de staat en de bijdrage die 

afgestudeerden aan de vergroting van het bruto-nationaal product geacht 

werden te leveren (Blaug (1978». Ik zal deze lijn niet verder volgen, en 

mij hier beperken tot wat er feitelijk gebeurde. 

In de ontwerp-wet 1952 (Rutten) komen al een tweetal artikelen voor 

(no,'s 46 en 48) waarin rector en assessoren het recht krijgen studenten 

de tot examens te ontzeggen, als tweemaal voor hetzelfde 

examen afgewezen, of als een examen niet hebben afgelegd binnen 

ten minste tweemaal de normale studieduur. Het argument is vooral dat deze 

studenten plaatsen van anderen innemen, en dat het gangbare consilium 

abeundi als regel niet opgevolgd wordt. Deze clausule - men mag slechts 

eenmaal voor een examen afgewezen worden - zou als gevolg van acties van 

studenten niet in de WWO-1960 opgenomen worden. In 1964 (16 nov) verschijnt 

een ministeriele nota waarin een overzicht gegeven wordt van de tlgegevens 

inzake de verkorting van studieduur", gevolgd door de benoeming van de 

rector van de Technische Hogeschool Eindhoven, -Posthumus, 'tot regerings

commissaris voor het WO (KB 2 nov 1967), om te adviseren over de herziening 

van de structuur van het wetenschappelijk onderwijs. In 1964 was op initiatief 

van Posthumus te Eindhoven de psycholoog dr. Meuwese aangetrokken om 

een groep "onderwijsresearch" op te bouwen, die als taak kreeg studies te 

verrichten op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs. De andere 

instellingen volgden in de komende jaren met de oprichting van groepen ten 

behoeve van "onderzoek van het onderwijs". 

Het eerste rapport Posthumus verscheen in 1968, en bevatte een aantal 

voorstellen over een propaedeutisch examen nieuwe stijl, doctoraalexamen, 

studieduur, doctoraat, post-academisch onderwijs en verhouding WO-HBO. Het 

propaedeutisch examen, dat, hoewel het in het Academisch Statuut 1963 (art. 

181) weer mogelijk wordt, in datzelfde statuut uit het programma van aile 

studierichtingen verdwenen is, wordt door Posthumus opnieuw voorgesteld, 

nu als "representatief" en "selectief". De selectieve aard van de propedeuse 

nieuwe stijl zal voor zichzelf spreken, aangezien de vroegere propedeuse 

vermoedelijk in de praktijk deze functie eveneens had. Met "representatief" 

bedoelt Posthumus dat de student in het eerste jaar zou moeten kennismaken 

met de discipline die van plan is te bestuderen, zodat hij al in een 
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vroegtijdig stadium zal kunnen beslissen of die studie hem een aantal jaren 

zal kunnen interesseren, of niet. Deze kant van de propedeuse is volstrekt 

nieuw, en zal indien ingevoerd, vermoedelijk neerkomen op de vroegere 

"inleidingen", die in veel studierichtingen gegeven werden. 

"Representativiteit" betekent echter niet dat aIle vakken, die in de 
eindstudie worden onderwezen en geexamineerd, reeds in de propaedeu
tische studie in "verdunde" vorm en in "eerste ronde" moeten worden 
aangeboden ( .•. ). Het moet echter mogelijk zijn, om meer dan tot nu 
toe het geval is in de vakken van het universitair basisonderwijs de 
aandacht te vestigen op toepassingen in eigen studierichting en toe
komstige maatschappelijke loopbaan" (Posthumus, p. 62). 

Posthumus hechtte grote waarde aan curriculumresearch teneinde de doel

treffendheid van deze herprogrammering te bepalen. Kennelijk was hij van 

mening dat de nieuwe propedeuse een grote kans op mislukking inhield. 

Over het kandidaatsexamen merkt prof. Posthumus op (blz. 45) dat het wette

lijk recht uitsluitend toelating tot het overeenkomstige doctoraal examen 

inhoudt (behoudens theologische kandidaten die recht van toe gang tot de 

kerkelijke examens krijgen), dat de "earning power" gering is en dat de status 

laag is, ook al omdat "kandidaat" geen beschermde titel is. "Wie kandidaat 

is voor een kandidaatsexamen is na zijn slagen nog kandidaat" (bIz. 45). 

De vraag is natuurlijk of deze redenering het afschaffen van het 

kandidaatsexamen en het invoeren van een nieuw propedeutisch examen - waarvoor 

de argumenten tegen een kandidaatsexamen in versterkte mate gelden - te 

refhtvaardigen is. Ik denk het niet, tenzij tegen mijn verwachting in, het 

mogelijk zal blijken de propedeutische fase de functie te geven die 

Posthumus eraan wenste te geven. Dat zou immers betekenen dat de huidige 

propedeutische tentamens rigoureus van karakter dienen te veranderen. 

Maar het nleest ingrijpende voorstel betrof de beperking van de studie

duur: deze zou niet langer mogen zijn dan de vastgestelde cursusduur en een 

jaar, zowel voor de propaedeutische als voor de doctorale examens (bIz. 58). 

De cursusduur zou dan voor elke studie afzonderlijk vastgesteld moeten 

worden. 

In 1971 diende minister Veringa een tweetal wetsontwerpen (no.'s 

11281 en 11286) bij de Kamer in, het ontwerp-herstructurering WO en het 

ontwerp samenhang WO-HBO. Het wetsontwerp-herstructurering bevatte een 

drietal elementen, nameIijk (1) beperking van de studieduur volgens Posthumus, 

en een in prinCipe voor aIle studierichtingen - met enkele uitzonderingen 

op vier jaar (inclusief de propaedeutische fase) vastgestelde cursusduur; 

(2) de instellingen voor WO zouden - eveneens volgens Posthumus - belast 

worden met het geven van postacademisch onderwijsj en (3) terugbrenging 

van de Ieeftijdsgrens VOor het colloquiwn doctum tot 25 jaar, met een 
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vrijstelling voor bezitters van een ABO-diploma. Het ontwerp-herstructure

ring zou na vele wijzigingen in 1975 (8 656) door het parlement aanvaard 

worden. Ten aanzien van de samenhang WO-BBO zal ik in hoofdstuk 1.3 enkele 

opmerkingen maken. 

De wet herstructurering-1975 (het betreft een wijziging van de WWO-1960) 

bepaalt onder andere dat de inschrijvingsduur voor de propedeutische en de 

doctorale fase in totaal twee jaren meer kan bedragen dan de cursusduur voor 

die fasen tezamen, terwijl de inschrijvingsduur voor de propedeutische fase 

een jaar meer is dan de cursusduur voor die fase (art. 77ter, lid 1 en 2). 

Ten aanzien van de cursusduur wordt vastgesteld, dat deze in totaal ten 

hoogste vijf jaren mag bedragen, waarvan de propedeutische fase een jaar 

bestrijkti in sommige gevallen mag de cursusduur langer gesteld worden 

(art. 24bis). Opvallend is, dat hoewel de propedeutische en doctorale examens 

de hoofdmomenten zijn, deze wetswijziging het kandidaatsexamen niet afschaft: 

"Het academisch statuut bepaalt voorts op welke wijze het getuigschrift van 

kandidaat kan worden verkregen ( ... )" (art. 24.3). Na het doctoraalexamen 

zouden nog examens voor accountant, arts, apotheker, tandarts en dierenarts 

kunnen volgen, waarvoor de cursusduur afzonderlijk geregeld zou worden 

(art. 24.5). Bovendien zou het mogelijk zijn een jaar postdoctoraal onder

wijs te volgen ten behoeve van het bekleden van een bepaalde maatschappelijke 

be trekking (art. 32), terwijl tevens de vereisten ter verkrijging van onder

wijsbevoegdheden geregeld zouden worden. Ook zou het mogelijk worden een 

jaar na het doctoraalexamen aan wetenschappelijk onderzoek te besteden (zie 

WWO art. 24-4). De regeling voor postacademisch onderwijs werd ondergebracht 

in de artikelen 143bis tot 145, terwij1 de 1eeftijd voor het colloquium 

doctum zoals voorgeste1d, verlaagd werd tot 25 jaar (art. 29-1). 

Bij wet van 1978 (8 454) werd echter vastgesteld dat de bepa1ingen 

aangaande cursus- en inschrijvingsduur, de wijze waarop de examens ingericht 

zouden worden, de bepalingen over hetkandidaatsexamen en assistentonder

zoeker, later dan vastgesteld ingevoerd zoudem worden. Dit onder andere 

aangezien de wijzigingen in het Academisch 8tatuut niet tijdig gereed konden 

zijn. In 1980 (S 399) voigt nog eens uitstel van de invoering van een reeks 

bepalingen in de wet-herstructurering, dit keer omdat inmiddels een nieuwe 

wetswijziging bij de Kamer was ingediend. 

En zo v01gt in 1981 (S 137) de wet twee-fasenstructuur WOo Hierin 

bepaalt de wetgever dat er twee fasen in de universitaire studie te onder

scheiden zullen zijn, te weten een doctoraalfase met een cursusduur van 

vier jaar, waarbinnen een propedeutische fase met een cursusduur van een 

jaar te onderscheiden is, en een postdoctoraie fase. Deze "tweede fase" 
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genoemde cursussen omvatten de studies ter voorbereiding op hat artsexamen, 

dat voor tandarts, dierenarts en apotheker, met een cursusduur van maximaal 

twee jaren. Tevens vindt men in deze tweede fase opleidingen voor maatschappe

lijke betrekkingen, ook met een cursusduur van maximaal twee jaar, alsmede 

opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper met 

een cursusduur van als regel een jaar, en opleidingen tot leraar bij het 

voortgezet onderwijs met een cursusduur van ten hoogste een jaar (art. 32). 

Ten aanzien van de inschrijvingsduur (art. 77bis etc.) wordt bepaald dat 

die voor de eerste fase in totaal zes jaren zal zijn, metvoor de propedeutische 

fase een jaar meer dan de cursusduur. Wat betreft de tweede fase is de 

inschrijvingsduur uiteraard afhankelijk van de (specifieke) cursusduur, maar 

steeds iets meer dan deze. Het hoeft overigens geen betoog meer dat nu het 

kandidaatsexamen, dat nog in artikel 24.3 vermeld werd, bij deze wijziging 

geheel verdwenen is. 

Ten aanzien van de invoering van wijziging 1981 (S 137) is het tijdstip 

31 augustus 1981 vastgelegd in artikel VI van de wijziging. Uiteraard zullen 

vooral de tweede-fase op1eidingen niet meteen van start kunnen gaan in 1981. 

Het ziet er naar uit dat de WWO circa 1985, gezien de bezuinigingen, 

opnieuw gewijzigd za1 zijn, hoewel de verwarr!ing nu (1983) a1 aanzien1ijk is. 
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1. 2 KRONIEK VAN DE WETGEVING 1815-1980 

BET ORGANIEK 1815-1876 

KB van 18 jan 1814, no. 66, werd de conunissie van Van der Duyn van 

Maasdam om een regeling voor het universitair en gymnasiaal onder-

wijs te ontwerpen. De conunissie rapporteerde 10 juni 1814 meteenconceptbesluit 

dat 6 juli 1814 aan de Koning werd aangeboden. Het resultaat was het zogenaamd 

Organiek Besluit (KB 2 aug 1815, no. 14 9 dat tot 1876 voor het universitair 

en gymnasiaal onderwijs zou blijven gelden) . 

Het Besluit werd 25 sept 1816 (KB no. 65) onder de naam 

"Reglement op de inrigting van het Hooger Onderwijs in de zuidelijke provin

cien van het Koningrijk der Nederlanden", met enige wijzigingen ten aanzien 

van de theologische faculteiten, ook voor Belgie van kracht. 

Athenea 

In het OB was dat de noordelijke provincies naast drie (rijks-) 

universiteiten, rijksathenea (universiteiten zonder het recht akademische 

graden te verlenen) te Harderwijk en Franeker zouden kennen, en gemeentelijke 

athenea te Amsterdam, Middelburg, Deventer en Breda. 

Ret atheneum te Rarderwijk (de vroegere universiteiti opgericht in 1600 

als kwartierschool, en in 1648 erkend als universiteit) werd echter bij KB 

van 13 juni 1818 , terwijl dat te Franeker (eveneens een vroegere 

universiteit, gesticht in 1585) hetzelfde lot in 1843 (KB van 25 febr, 

no. 83) zou ondergaan. Ret atheneum te Deventer (gesticht in 1630) leidde 

een noodlijdend bestaan tot 1878, toen het werd opgeheveni de 

athenea te Middelburg 1650), en te Breda (1646-1669) zijn, voor 

zover ik kon nagaan, na 1815 niet (weer) van de grond gekomen, zodat aIleen 

het Amsterdamse atheneum 1630/2) een tamelijk bloeiend bestaan 

leidde tot 1876, als die instelling omgezet wordt in de Gemeenteli;ke 

llniversiteit van Amsterdam (zie Frijhoff, 1981, voor de geschiedenis v66r 

1815) . 

De bedoeling van de athenea was: "(1) zoo veel mogelijk algemeene 

verspreiding van smaak, beschaving, geleerdheid enz. (2) het ten minste 

gedeeltelijk vervangen van de hooge scholen en van het akademisch onderrigt 

ten behoeve van die jonge lieden, welke door hunne omstandigheden verhinderd 

worden, den tijd, tot eene akademische loopbaan noodzakelijk, geheel aan 

eene der hooge scholen door te " De studenten aan een atheneum zouJen 

9 Staatscourant 12/13 okt 1815, no. 242/243 
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in het algemeen nog een of twee jaar aan een universiteit moeten doorbrengen, 

om een wetenschappelijke graad te behalen. Het zal echter duidelijk zijn dat 

de athenea ook bezocht zullen zijn door studenten die - conform de bedoeling -

hun studies niet aan een universiteit voortzetten. Anderszijds zijn vrij 

veel negentiende eeuwse akademici hun carriere aan een atheneum begonnen. 

Deze onderwijsinstellingen hadden zichzelf kennelijk in de negentiende 

eeuw overleefd, gezien de successievelijke opheffing van Harderwijk, Franeker 

en Deventer. 

Het is misschien curieus hier te vermelden dat in 1843 een deel van 
de bibliotheek en van het instrumentarium van Franeker overgebracht 
werd naar Delft, waar in 1842 de Koninklijke Akademie voor Ingenieurs 
gesticht was (Gedenkschrift Koninklijke Akademie en Polytechnische 
School, Delft, 1906, blz. 20). Trouwens ook een aantal hoogleraren van 
de opgeheven athenea treft men naderhand bij de universiteiten aan, zij 
het vaak als "toegevoegd hoogleraar". zo verhuist de Franeker hoog
leraar Veth in 1843 naar het atheneum te Amsterdam, en vandaar naar 
Leiden. De Harderwijkse hoogleraar Van Lidth de Jeude treft men in 
1819 aan als buitengewoon hoogleraar te Utrecht, alwaar hij in 1821 de 
eerste directeur van de Rijksveeartsenijschool wordt. 

Theologie en inkomsten der hoogleraren 

Een volgende wijziging van het DB betreft het KB van 15 nov 1820, 

waardoor de studie in de theologie aan de vaderlandse universiteiten 

- uitsluitend de Nederlands-Hervormde theologie ~ wat aantrekkelijker gemaakt 

wordt, onder andere door het afschaffen van de collegegelden voor deze 

studenten (ook in de Republiek hadden theologiestudenten geen collegegeld 

betaald), door het laten vervallen van enkele verplichte colleges (landhuis

houdkundel en door intrekking van het verbod om tegelijkertijd van een lands

beurs en een particuliere beurs te studeren. De vrijstelling van collegegelden 

werd trouwens in 1836 (KB 13 okt) weer ingetrokken, op advies van de bezuini

gingcommissie Falck, maar in 1820 had het besluit tot gevolg dat de 

theologiehoogleraren een deel van hun inkomsten kwijtraakten, aangezien de 

collegegelden aan de hoogleraren betaald werden. Zij ontvingen in de periode 

1810-1836 daarom jaarlijks een toelage van 400 gulden. 

Volgens het DB (art. 132) bedroeg het gewoon traktement der professoren 

te Leiden f 2800,-- per jaar, en te Utrecht en Groningen f 2200,--. 

Daarenboven ontvingen zij als emolumenten (1) een voor alle faculteitsleden 

gelijk deel van de examengelden, na aftrek van het deel voor de akademie, 

rector en secretaris; (2) een tussen alle hoogleraren gelijk te verde len 

tiende deel der inschrijvingsgelden; en (3) voordelen verbonden aan het 

beurtelings waarnemen van een der buitengewone akademische werkzaamheden. 
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Tenslotte betaalden studenten 15 gulden aan de betreffende hoogleraar voor 

een college dat tweemaal per week gegeven werd, en 30 gulden indien het 

college meer dan tweemaal per week gehouden werd. De tarieven voor bijzondere 

lessen (privatissima) konden door de hoogleraar zelf bepaald worden. Het 

hoeft overigens geen betoog dat de colleges vrijwel steeds bij de hoogleraar 

thuis plaatsvonden, aangezien het rijk geen lokalen voor dit doel ter 

beschikking stelde. Als er na 1876 wel collegezalen beschikbaar komen, ver

schijnen advertenties waarin hoogleraren hun schoolbanken te koop aanbieden. 

Het in de Republiek gangbare tabbaard- en konijnengeld was in 1815 niet 

opnieuw ingevoerd. 

Het 1825 gaf een aantal nieuwe ontwikkelingen in het universitaire 

f te zien. Zo werd bij KB van 13 mei 1825 dat er voortaan 

s in de toegepaste scheikunde en werktuigkunde door de drie univer

siteiten verzorgd zou worden, voornamelijk ten behoeve van niet-studenten, 

zoals fabrikanten en handwerkslieden (Goudswaard (1981)). Dit onderwijs - in 

het kader van het industrialiseringsbeleid - was echter geen onverdeeld 

succes, vooral omdat de theoretisch georienteerde hoogleraren niet good raad 

wisten met deze praktische vakken. ';'1el werd door de staatscornmissie-1828 

aanbevolen het yak "technologie" aan de universitaire vakken toe te voegen, 

zonder dat k werd wat men zich daarbij voorstelde. De commissie-1828 

had de (van Van Ewijck) van de hand gewezen om een of twee 

hogescholen om te zetten in een polytechnische school. Ook was men tegen de 

oprichting van een nieuwe polytechnische school; immers de KMA was er 

voor civiel-ingenieurs, en het KIM voor scheepsbouwers. Werktuigkunde-studenten 

konden naar het buitenland. In deze commissie werd het voorstel een yak 

"theorie en 

verworpen. 

van de handel" in het leerplan op te nemen, eveneens 

Maar tijdens de bezuinigingen van de jaren rond 1840, werd het KB 

van 1825 de vijftiende februari 1843 weer ingetrokken, zij het nadat 

het betreffende onderwijs veelal was mislukt. Alleen te Leiden zette de hoog

leraar Van der Boon Mesch het "industriecollege" voort tot 1873. 

Nu was vermoedelijk, door de oprichting van de Koninklijke Akademie te 

Delft in 1842, de behoefte om het technisch onderwijs in de universiteiten 

op te nemen, ook verminderd. Het zou daarna tot 1905 duren, voordat het 

technisch onderwijs officieel als wetenschappelijk onderwijs beschouwd 

werd, althans in ons land (zie verder 'Technische Wetenschappen'). 
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Buitengewone hoogleraren 

De regeling voor buitengewone hoogleraren (KB 30 dec 1825, no. 155) 

kwam vermoedelijk enigszins achter de feiten aan: volgens het OB kunnen er 

aan de universiteit te Leiden professores extraordinarii in een der vakken 

van hoger onderwijs aangesteld worden; maar op de andere hogescholen kunnen 

deze hoogleraren slechts worden aangesteld, "wanneer duurzame ongesteldheid of 

eenig ander dergelijk bezwaar den gewonen professor verhinderen mogt, de 

werkzaamheden van zijnen post naar eisch waar te nemen" (art. 69). In feite 

waren er aan elk van de drie universiteiten buitengewone hoogleraren aan

gesteld. De eommissie-1828 had de buitengewone hoogleraren willen handhaven, 

in tegenstelling tot de commissie-1849, die zowel het ambt van buitengewoon 

hoogleraar als dat van lector wilde afsehaffen, aangElzien "het toch aIleen 

maar €len geldkwestie is". Deze eommissie wilde weI privaat-docenten hand

haven of invoeren. In 1876 werd de buitengewoon hoogleraar vervangen door de 

lector, behalve aan de nieuwe universiteit van Amsterdam; maar in 1905 

keerden deze functionarissen ook aan de rijksuniversiteiten terug. Met het 

Zecto~aat heeft men al die tijd niet goed raad geweten: volgens artikel 76 

van het OB behoorden euratoren leetoren voor de moderne talen, de teken-, 

- en sehermkunst te benoemen. Soms ontvingen deze functionarissen een 

vergoeding van staatswege, maar in hoofdzaak moesten zij hun inkomen uit de 

collegegelden verwerven, namelijk voor een cursus van viermaal per week 

niet meer dan 20 gulden, en voor een cursus van tweemaal per week 10 gulden. 

Bet leetoraat was in feite, evenals het buitengewoon hoogleraarschap, een 

deeltijdbaan: in 1876 zouden nog uitsluitend lectoren, nu door de Kroon, 

benoemd worden. De Ranitz (1938) vermeldt echter dat de leetoren v~~r de 

moderne talen al v66r 1876 door de Kroon benoemd werden, terwijl de ins truc-

teurs voor teken-, - en sehermkunst in het begin van de negentiende eeuw 

van de universiteiten verdwenen. Vaak werden trouwens nieuwe, opkomende 

vakken gedoeeerd door personen met een deeltijdbaan - zoals sterrekunde -

die dan "leetoren" genoemd werden. Het lectoraat verdween in 1980. 

Privaat-doeenten, "toegelaten om bepaalde vakken te doceren" versehenen pas 

offieieel in de wet van 1876, maar men komt deze categorie al eerder tegen. 

Zij waren uitsluitend aangewezen op inkomsten uit de collegegelden. 

Opleiding katholieke geestelijkheid 

Het belangrijkste probleem in de periode 1825-1830 was ongetwijfeld dat 

van de opleiding der R.K. geestelijkheid. De Noord-Nederlandse universiteiten 

kenden theologische faeulteiten, "tot vorming der kweekelingen voor den 
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hervormden godsdienst". Ten behoeve van de opleiding van kerkelijke functio

narissen voor de andere gezindten zouden afzonderlijke seminaries gesubsi

dieerd worden. Maar het moet al vroeg in de negentiende eeuw de bedoeling 

van de wetgever geweest zijn, in elk geval wat de opleiding van RK-priesters 

betreft, aan de drie Belgische staatsuniversiteiten, katholieke theologische 

faculteiten in te stellen. 

De feitelijke moeilijkheden begonnen met een tweetal KB's van 14 juni 

1825, no. 55 en 56; volgens het eerste besluit werden aIle bestaande klein

seminaries opg.eheven, en vervangen door een door de staat opgericht Collegium 

Philosophicum te Leuven (no. 56), dat - nogal onhandig gehuisvest werd in 

de gebouwen van de door Jozef II opgerichte priesteropleiding. Ook deze 

instelling had met veel verzet te kampen gehad. 

De groot-seminaries mochten vervolgens geen aannemen die niet 

de tweejarige cursus aan het Collegium gevolgd hadden (KB 11 juli 1825), en 

ook werd deze instellingen verboden leerlingen te accepteren, die buitens-

lands hadden (KB 14 aug 1825). 

Deze maatregelen vormden slechts een onderdeel van de poging der regering 

niet aIleen de vrijheid van het bijzonder hoger onderwijs in te dammen, maar 

om op den duur aIle geestelijken uit het - lager en middelbaar - onderwijs 

te weren. De neutrale staatsschool, zonder godsdienstonderwijs, zou overal 

ingevoerd worden. In het proefschrift van De Nooij (1939) vindt men een 

uitvoerig overzicht van de gang van zaken rond deze korte - en verlate -

bloei van de verlichting in de Nederlanden. Het Collegium Philosophicum, 

onder leiding van de vrijmetselaar Roelants, was geen succes: De Nooij geeft 

een staatje van de aantallen studenten, die vrijwel allen met een staats

beurs studeerden. Bij KB van 20 juni 1829 werd het Collegium facultatief; 

en hoewel nog diezelfde dag een besluit werd uitgevaardigd, volgens hetwelk 

een toelatingsexamen van voor de bisschoppelijke seminaries 

ingesteld werd, trok men het laatste besluit 2 okt 1829 weer in. Het Collegium 

Philosophicum werd bij besluit van 9 jan 1830, no. 92, opgeheven. 

Intussen was in verband met het toenemende verzet tegen de neutrale 

staats school bij KB van 30 juni 1829 (no. 125) een pacificatiecommissie 

ingesteld, onder voorzitterschap van Membrede, die een wettelijke regeling 

voor het gehele onderwijs op zou stellen. Het ontwerp van wet kwam 

gereed op 6 okt 1829 (afgedrukt bij De Nooij), maar werd door Groen van 

Prinsterer, en later door Van ingekort tot een "beginselwet" van 

zeven artikelen, die, opnieuw wat gewijzigd, op 26 nov 1829 aan de Kamer 

werd aangeboden. De beginselwet stuitte in de Kamer echter op zoveel verzet, 
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dat de Koning het in zoveel haast tot stand gekomen ontwerp op 27 mei 1830 

(S. 9) introk, en verving door een KB van diezelfde datum. In dit KB "houdende 

wijzigingen in de bestaande bepalingen omtrent het onderwijs", werd onder 

andere vastgelegd dat een ieder met de nodige kundigheden, waar ook verworven, 

toegelaten zou worden tot de universitaire examens en tot het verkrijgen van 

graden voor de uitoefening van ambten en beroepen. Op 28 juni 1830 werd dit 

besluit verder uitgewerkt (Bijl. Staatsblad, bIz. 635). De reeks besluiten 

uit 1825 vervielen. Het echec van de onderwijspolitiek was hiermee compleet. 

Bovendien kwam de "pacificatie" te laat: vlak daarop brak de Belgische 

opstand uit, niet in de laatste plaats naar aanleiding van de onderwijspolitiek 

in de jaren 1825-1830, waarvoor ik verder naar het proefschrift van De Nooij 

(1939) verwijs. 

Enkele andere besluiten 

Toch was er meer gebeurd in deze vijf jaar: om te beginnen werd bij KB 

van 14 maart 1826 een gradensteZseZ voor examens en promoties ingesteld, dat 

in ons land in onbruik was geraakt. Te Utrecht onderscheidde men nog in 1674, 

wat de promotie betreft, een drietal graden: minor, communis en excellentior 

of praestantior (Kernkamp (1936}). Bet "cum laude" dateert dus van 1826; 

naderhand blijken sommige examen- of promotiecommissies zelfs meer dan drie 

graden te gebruiken. 

Belangrijker was vermoedelijk het besluit van 9 sept 1826, waarbij het 

onderwijs in de wiskunde aan de Latijnse scholen en universiteiten beter 

geregeld werd: zo werden theologische, juridische en letteren-studenten ver

plicht aan de universiteit het zogenaamd klein-mathesis examen af te leggen, 

en de anderen het groot-mathesis examen. Ook werd bij besluit van 19 sept 

1827 (no. 130) bepaald dat voortaan wis- en natuurkunde aan de Latijnse 

scholen nog slechts door kandidaten of doctoren in de wis- en natuurkunde 

gedoceerd zou kunnen worden. Hoewel het onderwijs in de wis- en natuurkunde 

op de Latijnse scholen niet geheel ontbrak, werden die vakken eerder toch in 

hoofdzaak door klassici gegeven. 

Het KB van eveneens 19 sept 1827 (no. 129), waarbij het volgen van 

colleges paedagogica verplicht werd gesteld voor letteren- en wis- en natuur

kundestudenten, die een onderwijsbevoegdheid wensten te verwerven, is wat 

uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 2.2. 

Nog v66r de pacificatiecornmissie Membrede, waren bij KB van 13 april 

1828 (no. 100) en van 19 febr 1829 (no. 4) een tweetal commissies respectieve

lijk voor het hoger onderwijs en voor het - toen nog niet of nauwelijks 
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bestaande - middelbaar onderwijs (voorzitter d'Ursel) ingesteld. Beide 

commissies rapporteerden in 1829; vooral het gedrukte verslag (1830) van de 

hoger onderwijscommissie onder voorzitterschap van Roell is voor deze studie 

van belang (commissie-1828). 

Op 6 maart 1831 tenslotte, volgt een KB volgens hetwelk hoogleraren aan 

de zuidelijke universiteiten "tijdeIijk" toegevoegd kunnen worden aan de 

noordelijke instellingen, die tengevolge hiervan boven de toegestane sterkte 

kwamen. Thorbecke - hoogieraar te Gent - was een van degenen, die van deze 

regeling gebruik maakte: hij werd toegevoegd aan de staf te Leiden. 

Tengevolge van de afscheiding van Belgie was de staatskas sterk 

ceerd, zodat in de periode 1830-1849 verschillende bezuinigingen~laatsvonden. 

Bij KB van 15 juni 1836 (no. 66) werd de commissie Falck opgedragen bezuini

gingen inzake het hoger onderwijs te bedenken. Het rapport, uitgebracht 

op 29 1836, is bij mijn weten niet gepubliceerd: ik heb in elk geval 

slechts een kopie van een in het Rijksarchief aanwezige geschreven versie tot 

mijn beschikking. 

Volgens het eerste KB (13 okt 1836) zouden de Akademische Jaarboeken 

in het vervolg niet meer bij elke afzonderlijke instelling verschijnen, maar 

slechts in een deel te Leiden; verder werden minderbeurzen en pensioenen 

en minder prijsvragen uitgeschreven. Tevens vroeg men weer college

geld van de theologiestudenten (zie boven), en verviel dus de toelage voor 

de theoiogiehoogieraren. In 1843 (KB 14 febr) werden de prijsvragen, beurzen 

en jaarboeken zelfs geheel afgeschaft, hoewel de Koning nu persoonlijk enkele 

svragen uitschreef (1849). Zoals gezegd, werd het atheneum te Franeker 

opgeheven, en het onderwijs in de schei- en werktuigkunde gestopt. De commissie 

weigerde echter - evenals de commissie-1828, die uit 1849 (zie beneden), en 

de bezuinigingscommissie 1923 te adviseren een der universiteiten op te 

heffen, op welk punt de regering regelmatig aandrong. 

WeI werden in deze periode de zgn Akademiefondsen (KB 13 okt 1836, no. 

91) ingesteld die door de instellingen naar eigen inzicht be steed mochten 

worden. De inkomsten voor deze fondsen waren afkomstig uit de inschrijvings

gelden. Ook werd een nieuwe pensioenregeling voor hoogleraren (KB 7 mei 1837), 

alsmede een regeling voor weduwenpensioenen (KB 10 nov 1839) van kracht. 

Een merkwaardige episode in deze tijd is de instelling en afschaffing 

van een centraal Zandelijk toelatingsexamen voor de universitaire examens 

(KB 23 mei 1845, S 25), ter vervanging van het getuigschrift van curatoren 

van een Latijnse school of van het toelatingsexamen door de faculteit der 
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letteren. In 1852 (4 aug, S 136) werd dit toelatingsexamen echter weer 

afgeschaft; nu zouden er in het geheel geen eisen gesteld worden aan 

degenen die een akademisch examen wilden afleggen. Bij besluit van 4 aug 

1853 (S 31) herstelde men de oude regeling: men moest dUB nu w('('r, 0111 a l~; 

student te worden ingeschreven, een bewijs van curatoren van een Latijnse 

school tonen, of, als de adspirant-student niet in staat was een derge1ijk 

bewijs te overleggen, een toelatingsexamen voor de facu1teit der letteren 

aangevu1d met de hoogleraar wiskunde, ondergaan. 

In deze periode verdwijnt ook het Latijn langzamerhand - althans 

officiee1, in werke1ijkheid was deze taal al vrijwe1 verdwenen - als omgangs

taal aan de universiteiten: een besluit van 27 juni 1855 laat de beslissing 

om Latijn of Nederlands in het onderwijs te gebruiken, aan curatoren over. 

Met de grondwetsherziening van 1848 zet een nieuwe periode in, waarbij 

in 1849 (15 jan, S 3) een commissie ingesteld wordt, met het doe1 een 

eerste wettelijke regeling voor het hoger onderwijsvoorte bereiden. Voorzitter 

werd Van Ewijck, die aldus nog eenmaal op het toneel verschijnt, en secretaris 

Opzoomer. Het rapport met wetsontwerp en ai, verschijnt in augustus 1849, 

terwijl de secretaris zijn sterk afwijkende mening in een afzonderlijk rapport, 

eveneens met wetsontwerp, publiceerde. Toch zou het tot 1868 duren voordat het 

eerste ontwerp bij het parlement werd ingediend. 

Over de periode 1860 tot 1870 valt verder weinig inzake het universitaire 

onderwijs te melden. Wel werd in 1863 (2 mei, S 50) de (eerste) wet op het 

middelbaar onderwijs afgekondigd, waarbij en passant de Koninklijke Akademie 

te Delft omgezet werd in de Polytechnische School, en ook ontstond bij de 

wet van 10 juni 1864 (S 71) de Instelling voor Indische Taal en Letterkunde 

te Leiden (zie Indologie); tenslotte aanvaardde het parlement een reeks 

geneeskundige wetten (1 juni 1865, S 58, 59 en 60), die onder hoofdstuk 2.3 

aan de orde komen. 

In 1868 werd het eerste wetsontwerp voor het hoger onderwijs (ontwerp

Heemskerk) bij de Kamer ingediend; nadat het teruggetrokken was, werd het 

gevolgd door het ontwerp-Fock (1869), dat weer gevolgd zou worden door het 

ontwerp-Geertsema (1874). Het tweede ontwerp-Heemskerk (1874) zou uiteindelijk, 

na vele wijzigingen, de eerste wet op het hoger onderwijs (1876, S l02) worden 

(zie verder Hubrecht (1880) en Donner (1978». 
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DE HOOGER ONDERWIJSWET 1876: 1876-1960 

Overzicht tot 1940 

Anders dan in het Organiek Besluit, vindt men niet aile regelingen in 

deze wet vastgelegd: zo werd het "examen- en promotiereglement" (later 

Academisch Statuut) bij afzonderlijk besluit (27 apr 1877, 5 87) afgekondigd. 

Oak de bepalingen inzake toelating, vrijstellingen, en beheer zouden in 

afzonderlijke maatregelen van bestuur vastgelegd worden, voor zover deze 

bepalingen niet in de wet opgenomen waren. 

De HO-wet 1876, die ons land een vierde Wo-installing gaf door de 

omzetting van het Amsterdamse Atheneum tot Gemeentelijke Universiteit, werd in 

1877 (5 101) van kracht, en vervolgens in 1878 (S 33), 1881 (S 107), 1883 

(S 75), 1885 (5 141) en 1900 (S 113) gewijzigd. De wijziging van 1878 betreft 

in hoofdzaak de gymnasia; het enige artikel van belang voor het WO is de 

bepaling dati alvorens tot wijziging van het Academisch Statuut overgegaan 

wordt, de Senaten geraadpleegd dienen te worden, nu niet meer in een massale 

vergadering, maar afzonderZijk, per instelling. De wijziging van 1881 betreft 

college-, inschrijvings-, examen- en promotiegelden; die van 1883 handelt over 

de vervulling van de verplichte leerstoelen: in de wet was een termijn van 

vijf jaar gesteld, die nu tot tien jaar verlengd wordt. Het kostte blijkbaar 

moeite docenten te vinden voor de (vele) nieuwe vakken. De wijziging van 1885 

handelt over buitenlandse studenten, en onder welke voorwaarden zij aan 

Nederlandse universiteiten mogen studeren. De laatste wijziging (1900) betreft 

de mogelijkheid tot instelling van een studierichting Zuid-Afrikaans recht 

(zie 'Rechtsgeleerdheid'l, alsmede opnieuw een bepaling over vrijstel~inqen 

voor buitenlandse studenten. 

Veel belangrijker was de wetswijziging van 1905, waardoor niet 

slechts de bijzondere universiteiten - aIleen de VU bestond sinds 1880 -

de mogelijkheid kregen onder zekere voorwaarden civiel effect aan de door 

die instellingen verleende graden te koppelen, maar ook kon de Polytechnische 

School zich nu Technische Hogeschool noemen. Overigens was in minister 

Kuyper's concepten ook sprake geweest van de opname van landbouw-, veeartse

nijkundige en handelswetenschappen in het wetenschappelijk onderwijs, maar 

dat zou nog enige tijd op zich laten wachten. Men zie verder voor de parlemen

taire behandeling en wat er aan voorafging, het proefschrift van De Ru (1953), 

en dat van Donner (1978) over de verdere gang van zaken. De gewijzigde 

HO-wet is vervolgens opnieuw genummerd, en gepubliceerd op 6 juni 1905, S 181. 
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Een dergelijke nieuwe nummering is ongebruikelijk: aangezien allerlei 

artikelen tussengeschoven zijn, is voor een groot deel van de blijvende 

artikelen de numerieke aanduiding veranderd, hetgeen tot veel verwarring 

aanleiding gegeven heeft. 

Intussen was bij KB van 21 maart 1903 (no. 49) een staatscommissie tot 

reorganisatie van het lager, middelbaar en hoger onderwijs ingesteld onder 

voorzitterschap van Woltjer, voor zover deze "tot eene betere ineenschakeling 

van de onderscheidene deelen van het onderwijs noodig zal blijken". Deze 

lneenschakelingscommissie, enigszins wat de opdracht betreft vergelijkbaar 

met de commissie Membrede uit 1829, publiceerde in 1910 een rapport in twee 

delen, waarvan het eerste 840 bladzijden telt, en het tweede, waarin de 

ingezamelde adviezen gebundeld zijn, 980 bladzijden. Het rapport bleef echter 

liggen, evenals het rapport van de zogenaamde Bevoegdheidscommissie 

(voorzitter campert), dat op 25 jan 1902verscheen, en handelt over onderwijs

bevoegdheden. 

De HO-wet werd in de periode 1905-1940 ongeveer 20 maal gewijzigd; maar op 

deze plaats zal ik eerst enkele nieuwigheden van de wijziging-1905 vermelden. 

Volgens deze wijziging (art. 170) konden instellingen, stichtingen of 

bepaalde verenigingen bij een rijksuniversiteit of -hogeschool "bijzondere 

leerstoelen" vestigen, mits die instellingen daartoe werden "aangewezen". Dit 

artikel is aanleiding geworden tot een lange reeks KB's volgens welke aller

lei bijzondere leerstoelen ingesteld werden. Verder konden instellingen, 

stichtingen of bepaalde verenigingen, onder zekere voorwaarden "aangewezen" 

worden als bevoegd om "een bijzondere universiteit te hebben" (art. 184), 

die wat betreft uitdrukkelijk te vermelden graden gelijke rechten heeft als 

de rijksuniversiteiten. Dezebepaling leidt ten aanzien van de VU in de 

periode 1905-1960 tot een twaalftal KB's, waardoor de VU voor steeds meer 

graden dezelfde rechten kreeg als de rijksuniversiteiten. V~~r de Katholieke 

Universiteit Nijmegen telde ik in de periode 1923-1960 een elf tal KB's. 

Tenslbtte wordt bij wijziging van de HO-wet in 1937 (S 321) een economische 

faculteit aan de universiteiten mogelijk, terwijl tevens "instellingen, etc." 

aangewezen kunnen worden als bevoegd om een bijzondere economische hogeschool 

te hebben, met graden waaraan bepaalde rechten verbonden zijn. De laatste 

zinsnede verandert in de wijziging van 1939 (S 320) om begrijpelijke redenen 

in "gelijke rechten als de facult,eit r.er economische wetenschappen". Deze 

bepaling leidde tot een tweetal KB's van 10 aug 1939 (S 373 en 374), waarmee 

de hogescholen te Rotterdam en Tilburg "aangewezen" werden. 

Naast bijzondere leerstoelen en de erkenning van bijzondere universi

teiten voor bepaalde graden, werd in 1905 de Polytechnische School omgezet 
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tot Technische Hogeschool. Daarbij werden de wettelijke bepalingen ten 

aanzien van de nieuwe hogeschool niet - zoals de Delftenaren graag hadden 

gezien - in een afzonderlijke wet opgenome n, maar in de HO-wet ingevoegd. 

De concessie van de minister om het examen- en promotiereglernent weI in een 

afzonderlijk KB op te nemen (4 juli 1905, S 277) werd in 1963 (11 sept, S 380) 

tenietgedaan door de inlijving van het Technische Hogeschoolstatuut in het 

Academische Statuut. Maar vermoedelijk wogen toen de bezwaren (en de bezwaar

den) van 1905 niet zo zwaar meer. 

Ook werd het beheersreglement van de Delftse instelling vastgesteld bij 

afzonderlijk KB van 24 juni 1905 (S 215). Dit reglement zal ik verder buiten 

beschouwing laten (het werd slechts enkele malen gewijzigd, namelijk in 1907, 

S 66; 1927, S 3; en 1933, S 316). 

Hoger landbouw- en veeartsenijkundig onderwijs 

Behalve de wijziging van 1905 is in het kader van dit overzicht de 

totstandkoming van een geheel nieuwe wet tot regeling van het hooger landbouw

en hooger veeartsenijkundig onderwijs (15 dec 1917, S 700) van belang. Volgens 

deze wet werd de omzetting van de Wageningse rijks hoogere land-, tuin- en 

boschbouwschool tot landbouwhogeschool, en van de Utrechtse rijksveeartsenij

school tot veeartsenijkundige hogeschool mogelijk. Het valt hierbij op dat 

het hoger landbouw en veeartsenijkundig onderwijs, anders dan het technisch 

hoger onderwijs, bij afzonderlijke wet geregeld werd. Het ligt dus voor da 

hand dat het examen- en promotiereglement ook niet in het academisch statuut 

werd opgenomen, maar in afzonderlijke besluiten. Het veeartsenijkundige 

hogeschoolstatuut is te vinden in een KB van 1 maart 1918 (S 300), en dat 

voor de landbouwhogeschool in een KB van 6 juli 1918 (8 444). Uiteraard 

treft men ook de bestuursreglementen van beide hogescholen in afzonderlijke 

KBrs aan (resp. 1918, 8 154 en S 153). 

wetswijziging van 1925 (8 283) werd echter de veeartsenijkundige 

hogeschool opgeheven - naar het voorstel van de bezuinigingscommissie Colijn.-, 

en als faculteit in de Utrechtse universiteit ondergebracht. Daardoor 

verdwenen de wettelijke bepalingen ten aanzien van het veeartsenijkundig 

onderwijs uit de wet van 1917 (s 700), om ondergebracht te worden in de 

HO-wet 1876. Ook het veeartsenijkundig hogeschoolstatuut werd bij besluit van 

30 nov 1925 (8 456) ingevoegd in het Academisch statuut (het veeartsenij

kundig hogeschoolstatuut was nog gewijzigd bij de besluiten van 1922 (S 1), 

1922 (8 508), en 1924 (8 4». 

Tenslotte verdween de afzonderlijke wet op het onderwijs aan de 
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landbouwhogeschool bij wetswijziging van 1967 (S 684), toen de bepalingen 

ten aanzien van "Wageningen" in de WWO-1960 werden opgenomen. Ook het 

afzonderlijke Landbouwhogeschoolstatuut wordt bij besluit van 1970 (8 507) 

in het Academisch Statuut ingevoegd. 

Overige wijzigingen van 1905-1940 

Van de overige wijzigingen noem ik uit deze periode die van 1917 (S 616), 

waardoor HBS-abiturienten (eindelijk) toe gang kregen tot de examens in de 

faculteiten der geneeskunde en die der wis- en natuurkunde; die van 1920 

(S 105) waardoor er nog slechts een doctoraat per faculteit mogelijk bleef 

en het civiel effect in het algemeen aan het doctoraaldiploma, en niet meer 

aan het doctoraat gekoppeld werd. Bij de wijziging van 1921 (S 782) wordt 

de laatste regeling nog wat gespecificeerd. Bovendien verschijnt hier de term 

"hoedanigheid" in de wet (zie verder hoofdstuk 2.1). Merkwaardig is de 

wijziging van 1925 (8 86), waarin bepaald wordt dat studenten die aan een 

aangewezen bijzondere universiteit een kandidaatsdiploma behaalden, toegang 

krijgen tot een doctoraalexamen aan een rijksuniversiteit, en omgekeerd (ook 

dit was een suggestie van de commissie Colijn geweest). 

De eommissie-aetiviteiten zijn in deze periode met betrekking tot het 

WO niet bijzonder groot. Behalve de ineenschakelingscommissie Woltjer, 

komt men nog een Staatscommissie voor het hooger onderwijs ingesteld bij KB 

van 24 febr 1923 (no. 8), tegen. Hoewel deze commissie een dubbele opdracht 

had, namelijk kostenbesparingen op het openbaar hoger onderwijs te bedenken, 

en tevens de verhouding tussen openbaar en bijzonder hoger onderwijs te onder

zoeken, is het in 1924 gep\ililiceerde rapport wat teleurstellend: de commissie, 

eerst onder voorzitterschap van Colijn, naderhand van Lorentz, beveelt aan 

het hoger landbouw- en veeartsenijkundigonderwijs onder het departement van 

O.K. en W. te brengen. Verder wenst men de veeartsenijkundige hogeschool 

op te heffen, en bij de universiteit van utrecht te trekken. Maar de commissie 

verzet zich uitdrukkelijk tegen de opheffing van een der rijksuniversiteiten, 

of zelfs van een bepaalde faculteit bij een universiteit. Wel pleit men voor 

"rolverdeling", en ook voor dubbelfuncties van hoogleraren aan verschillende 

instellingen. Over het bijzonder onderwijs komt men niet veel verder dan een 

vaag pleidooi voor wat meer financiele armslag. In hoeverre het niet geaccep

teerde wetsontwerp 1927/28 (no. 307), waarin de verlening van titels en graden 

door bijzondere hogescholen (Rotterdam en Tilburg) gesanctioneerd zou worden. 
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geinspireerd was door de werkzaamheden van deze commissie, is mij niet bekend. 

De betreffende wijziging zou pas in 1937 en 1939 ingevoerd worden. 

Overzicht 1946-1960 

Na de Tweede Wereldoorlog - de maatregelen in de bezettingstijd zal ik 

buiten beschouwing laten - zou het wetenschappelijk onderwijs, evenals 

trouwens aIle maatschappelijke instellingen, drastisch vernieuwd worden. 

Daartoe werd bij KB van 11 april 1946 (no. 1), de zogenaamde Staatscommissie 

Van der Leeuw, genoemd naar de toenrnalige minister, ingesteld, die, absurd 

genoeg, bijna 100 leden telde, met als opdracht een reorganisatie van het 

hoger onderwijs voor te bereiden. Voorzitter werd H.R. Reinink, secretaris

generaal van het ministerie. De commissie rapporteerde in 1949 met een - hoe 

kon het ook anders - zeer uitgebreid verslag. Kennelijk had de minister niet 

veel vertrouwen in het vermogen van de commissie - die uiteraard in een reeks 

secties opgesplitst was - een concept-wetsontwerp te produceren, aangezien 

hij 18 mei 1949 een driemanschap onder leiding van Van der Pot deze taak 

opdroeg. Het concept van dit driemanschap leidde tot het Ontwerp-Rutten, dat 

juni 1952 onder no. 2597 aan de Kamer werd aangeboden. Maar na het aftreden 

van minister Rutten, bleef het ontwerp voorlopig liggen, aangezien Rutten's 

opvolger cals in verband met de stichting van de tweede Technische Hogeschool 

te Eindhoven, zich eerst bezighield met de aanpassing van de bepalingen in 

de HO-wet aangaande het technisch hoger onderwijs· (later, toen men meer 

ervaring kreeg met de stichting van instellingen, werd het gewoonte, 

afzonderlijke wetten te maken). 

Zo werd 11 dec 1956 opnieuw een beroep op professor Van der Pot gedaan, 

nu om samen met de vroegere commissieleden Sassen en Donner, en versterkt 

door Woltjer, Polak en Van Holthe tot Echten, het ontwerp-Rutten te herzien. 

Deze tweede commissie-Van der Pot rapporteerde in 1958, waarna het nieuwe 

wetsontwerp-Cals begin 1960 aan de Kamer werd aangeboden. Het Ontwerp-Cals 

werd in het staatsblad van 22 dec 1960 (no. 559) als de Wet op het Weten

schappelijk Onderwijs afgekondigd (men zie Donner, 1978, voor een gedetail

leerde bespreking van de gang van zaken). 

De HO-wet 1876 was in de naoorlogse periode tot 1960 ruim dertig maal 

gewijzigd, te beginnen met een uitbreiding van de colleges van curatoren van 

vijf tot zeven leden (1946, G 259). Vervolgens werden bij wet van 27 juni 

1947 (H 195) de maatregelen van de bezetter ongeldig verklaard. 

Een van de eerste belangrijke wijzigingen in de toen verouderde HO-wet 

1876 was de wet-Gielen (1948, I 231), waarmee na 43 jaar de subsidieregeling 
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VOor het bijzonder hoger onderwijs veranderd werd: in 1905 was in de wet 

vastgelegd (art. 197) dat de tegemoetkoming van staatswege in de voorziening 

van onderwijslokalen over vijfentwintig jaar niet meer dan 100.000 gulden 

(4.000 gulden per jaar) zou mogen bedragen. Hoewel de bijzondere instellingen 

zich in het algemeen verzet hadden tegen het aanvaarden van subsidies, was 

de toestand langzamerhand onhoudbaar geworden. De wet-Gielen was overigens 

geen gelukkige greep: het werd daaruit niet duidelijk of een bijzondere 

instelling nu 65,80 of 85% van de kosten voor bepaalde voorzieningen vergoed 

zou krijgen. Bij wetswijziging van 1952 (S 377) wordt de regeling-Gielen wat 

vereenvoudigd, terwijl in 1956 (8 292) de percentages verhoogd worden. 

In 1958 (8 480) voigt een voorlopige subsidiering van de huisvesting 

der Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam tot 90%, voor zover het nieuwe 

voorzieningen betreft. Deze universiteit werd eerder gefinancierd uit een 

speciale gemeentelijke belasting, op grond van de gemeentewet (zie art. 75 

van de HO-wet). Dit percentage wordt in 1960 - vlak voor de WWO - voor 

Amsterdam nog verhoogd tot 95%, en ook de bijzondere instellingen volgen in 

dat jaar met een aanzienlijke verhoging met terugwerkende kracht tot 1957 

(8 285). 

In de WWO-1960 worden 95% van de netto-kosten van de Universiteit van 

Amsterdam, en van de bijzondere instellingen te Amsterdam, Nijmegen, Rotter

dam, en Tilburg uit de rijkskas vergoed. Maar zelfs dat zou niet lang zo 

blijven: in 1966 (8 266) verhoogt men het percentage voor de bijzondere 

instellingen tot 98,5% over de jaren 1964-1967, terwijl de Gemeentelijke 

Universiteit van Amsterdam volgt in 1968 (S 507) met hetzelfde percentage 

over 1966-1968. Tenslotte volgt in 1970 (8 494) volledige financiering door 

het rijk van zowel de GU als de andere instellingen10 • 

De theologische faculteiten aan de VU en de KUN waren aanvankelijk 

buiten de financiering gehouden, maar sinds de wetswijziging van 1963 (8 288) 

profiteerden ook deze faculteiten van de vrijgevigheid van de staat, zij het 

onder wat andere voorwaarden dan de overige faculteiten (zie 1.1). 

Behalve de directe financiering was overigens al in 1948 (I 336) een 

rijksgarantie voor geldleningen ten behoeve van de stichting en inrichting 

van gebouwen en terreinen van gesubsidieerde bijzondere universiteiten 

verleend, ten bedrage van 30 miljoen gulden. Dit bedrag werd nog in 1956 

(S 592) verhoogd tot 80 miljoen gulden. 

10 De NEH werd sinds 1913 gesubsidieerd door stad, provincie en rijk, later 

tot 50% van de exploitatiekosten. De KHT ontving sinds 1938 subsidie. 
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En zo verdween de financiele onafhankelijkheid van de bijzondere 

instellingen in 1970 geheel: het lijkt onwaarschijnlijk dat de onafhanke

lijkheid in andere opzichten nog lang volgehouden zal kunnen worden. 

Toelating tot de examens in het WO 

In de periode 1946-1960 kwam een lange reeks wijzigingen in de eisen 

van toelating tot de WO-examens tot stand. Ik noem hier de mogelijkheid 

van MTS-abiturienten examens in Delft af te leggen (1952, S 375), de 

mogelijkheid van abiturienten van middelbare landbouwscholen te Groningen, 

Dordrecht of Roermond, en van de middelbare school voor tropische landbouw 

te Deventer veeartsenijkundige examens af te leggen, en de mogelijkheid van 

abiturienten van Deventer hun studie te Wageningen voort te zetten (dit 

alles in 1955, S 442). In 1957/8 werd het onderwijs op deze scholen overigens 

in plaats van "middelbaar" "hoger" genoemd (zie hoofdstuk 1.3), 

In 1959 (8 213) krijgen abiturienten gymnasium-alpha onder zekere 

voorwaarden toegang tot de studie in de geneeskunde, en die van gymnasium

beta tot de examens in de faculteit der letteren, met uitzondering van de 

studierichting klassieke talen. Tenslotte verwerven de onderwijzers toegang 

tot studies in de verenigde faculteiten (1959, S 214), en bezitters van 

MO-B akten tot nader aan te wijzen studierichtingen. 

Na dit globale overzicht - de wetgeving inzake de landbouwwetenschappen 

zal ik onder het hoofdstuk 'Landbouwwetenschappen' bespreken - kom ik aan 

de laatste periode. 
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WET OP BET WETEN8CHAPPELIJK ONDERWIJS 1960: 1960-1980 

Inleiding 

De periode 1960-1980 is, wat het WO betreft, niet aIleen gekenmerkt 

door een zeer sterke uitbreiding van het aantal studenten (van circa 40.000 

in 1960 tot circa 150.000 in 1980) en daarmee samenhangend, van het personeel 

aan de instellingen, maar ook door een koortsachtige activiteit van de wet

gever. 

Het spreekt vanzelf dat de instellingen nauwelijks in staat waren deze 

meer dan verdrievoudiging van de studentenaantallen te verwerken: de periode 

was bijzonder rumoerig. 

Hoewel het stof nog niet voldoende gezakt is om te kunnen onderscheiden 

tussen min of meer permanente veranderingen en tijdelijke maatregelen, zal 

ik tach enige voorlopige lijnen trachten te schetsen. 

De WWO-1960 werd in deze periode ongeveer dertig maal gewijzigd, waarbij 

een deel der wijzigingen zoals gewoonlijk betrekking had op veranderingen in 

de toelatingseisen, en een ander deel op nieuwe studierichtingen. Daarnaast 

vindt men enkele wijzigingen in de bekostiging van universitaire instellingen: 

in 1963 (S 288) worden de godgeleerde faculteiten aan de VU en de KUN op 

dezelfde voet gefinancierd als de andere faculteiten aan die instellingen, 

terwijl in 1970 (8 494) de financiele gelijkstelling van bijzondere en rijks

instellingen voIgt. In 1973 (8 432) kunnen theologische hogescholen "aan

gewezen" worden, hetgeen impliceert dat aan de diploma's "dezelfde rechten" 

verbonden zijn als aan die van de rijksinstellingen. De regeling voor 

academische ziekenhuizen dateert van 1969 (8 389), terwijl de niet ingevoerde 

wijziging "herstructurering" in 1975 (8 656) afgekondigd werd. In plaats van 

de wet herstructurering voIgt in 1981 (S 137) de "tweefasenwet". 

Nieuwe insteIIingen 

Naast de wijzigingen van de WWO ontstaan in de periode een reeks afzonder

lijke stichtingswetten - die een voorlopig karakter dragen - voor nieuwe 

WO-instellingen. De reeks was begonnen in 1956 (S 310) en 1961 (8 387), 

WWO-wijzigingen die respectievelijk op de nieuwe Technische Hogescholen te 

Eindhoven en Enschede betrekking hadden. Na de machtigingswet Enschede (1964, 

S 324) voIgt een voorbereidende wet voor de stichting van een Medische Faculteit 

te Rotterdam (1966, 8 267), die een rijksinstelling zal zijn. Deze voorlopige 

wet moet in 1969, 1970 en 1972 verlengd worden, tot in 1973 (8 8) de wet op de 

Rijksuniversiteit Rotterdam voIgt, waarin de bijzondere Economische Hogeschool 
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en de nieuwe Rijks Medische Faculteit samengaan tot een Rijksuniversiteit. 

Tenslotte ontstaat in 1975 (5 717) de wet Rijksuniversiteit Limburg. 

Behalve de wetgeving ten aanzien van de nieuwe instellingen te Eindhoven, 

Enschede, Rotterdam en Maastricht, worden in deze periode ook de bepalingen 

van een aantal bestaande instellingen in de WWO opgenomen. De eerste verande

ring betreft die van 1967 (5 684), waarbij de wettelijke bepalingen inzake de 

Landbouwhogeschool naar de WWO overgaan. 

De 1973-wet die het mogelijk maakt bijzondere instellingen voor theolo

gisch hoger onderwijs "aan te wijzen" als hogescholen - overigens zonder dat 

de financiering geregeld is - levert een viertal KB's OPt waardoor de 

Stichting Theologische Faculteit te Tilburg, de Stichting Katholieke Theolo

gische Hogeschool te Amsterdam, en de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat 

te Heerlen als hogeschool "aangewezen" worden (1974, S 539) i bij KB van 1975 

(8 109) verwerven de beide Theologische Hogescholen te Kampen en die te 

ApeldoQrn (de laatste voorzover het kandidaatsdiploma's betreft) gelijke 

rechten voor de diploma's als die door een rijksuniversiteit verleend. Bij KB 

van 1976 (5 33) voIgt de Katholieke Theologische Hogeschool te Utrecht, 

terwijl in 1979 (8 43) de instelling te Apeldoorn ook voor doctoraalexamens 

en doctoraten erkend wordt. 

De wetgever opende tens lotte in 1978 (S 544) de mogelijkheid genoemde 

stichting Theologische Faculteit te Tilburg als faculteit in de Katholieke 

Hogeschool aldaar op te nemen. De Hogeschool zou den "Hogeschool voor maat

schappij- en geesteswetenschappen" moeten heten, en tevens een centrale inter

faculteit dienen in te stellen. 

Bij KB van 27 1982 (5 55() wordt "Nijenrode" gelijkgesteld met een 

hogeschool voor maatschappij- en geesteswetenschappen, voorZOver het een 

doctoraat in de economische wetenschappen en een doctoraaldiploma in de 

bedrijfskunde betreft. 

Bestuur 

Hoewel ik de bestuurlijke organisatie in het algemeen buiten beschouwing 

gelaten heb (zie De Ranitz (1938), Arriens (1970), Donner (1978» voIgt hier~ 

onder een enkele opmerking over de Wet Universitaire Bestuurshervorming 

{1970, S 60l}. 

De kritiek op de universitaire bestuursvorm (curatoren en senaat; 

naderhand curatoren en rector/assessoren) was al direct in 1815 ontstaan, 

tengevolge van het besluit de universiteiten elke veer die tijd gebruikelijke 
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zelfstandigheid te ontnemen. Curatoren waren in feite uitvoerders van 

departementale beslissingen geworden. Het ligt dus voor de hand dat periodiek 

voorgesteld was de colleges van curator en af te schaffen. Maar het probleem 

was steeds het ontwerp voor een nieuwe bestuursvorm geweest. Voorgesteld waren 

onder andere een universiteitsraad (1849), of een inspecteur, een centraal 

landelijk curatorium, een commissie van afgestudeerden, enz. Geen van deze 

voorstellen bereikte het uitvoeringsstadium. 

In 1954 stelde de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam een "presi

dium" in naast curatoren en rector/assessoren, bestaande uit rector, kanselier

directeur en prorector. De Landbouwhogeschool voegt in 1956 (8 459) de 

colleges van curatoren en van rector/assessoren samen tot een college van 

acht personen, onder wie de rector en twee hoogleraren. De volgende jaren 

experimenteerden ook andere instellingen met de bestuursvorm (nog in 1952 

werd er landelijk gediscussieerd over de vraag of hoogleraren weI geschikt 

waren voor bestuursfuncties). 

Het rapport-Maris, ZeZfstandige taakvervulling van Universiteiten en 

Hogescholen, verscheen in maart 1968; daarin werden "beroepsbestuurders" 

voor het WO voorgesteld. Het rapport werd echter terzijde geIegd; in plaats 

daarvan kreeg de Kamer op 27 juni 1969 een Nota Bestuurshervorming voorgelegd, 

die zou leiden tot de voorlopige Wet Universitaire Bestuurshervorming (1970, 

S 601). Volgens dezevoorlopige wet, die tot nu toe (1983) niet in de WWO is 

opgenomen, doen niet aIleen beroepsbestuurders hun intrede in het wetenschap

pelijk onderwijs, maar formeert men tegelijk verschillende "raden", enigs

zins naar analogie van staatkundige constructies (de Ieden van de raden worden 

gekozen). Het is echter de vraag of een dergeIijke constructie weI zo bruik

baar is voor het wetenschappeIijk onderwijs, gezien het gevaar van het ont

staan van politieke (1) "partijen" in zulke raden. 

Ook ten aanzien van het personeel van de universitaire insteIIingen 

voorzag men wijzigingen: in de negentiende eeuw kende IDen vrijwel uitsluitend 

hoogieraren, lectoren en privaat-docenten, hier en daar versterkt met een 

enkele conservator, en enige beambten (De Ranitz (1938». Na de komst van 

de ambtenarenwet in 1929 was het "Regiement op den werkkring en de ver

pligtingen der beambten bij de Rijksuniversiteit" in 1935 in zoverre gewijzigd 

dat de term "beambten" vervangen werd door "ambtenaren", waardoor bedienden, 

schoonmakers en ander personeel, die als regel op arbeidscontract werden 

aangenomen, buiten dit reglement vielen (Arriens (1970». V~~r hoogleraren 

en lectoren (privaat-docenten hoorden niet bij de eigenlijke staf) werd in 

1931 (8 388) een reglement van kracht (voor de Landbouwhogeschool geldt een 



- 42 -

KB van 1931, S 537, gewijzigd in 1935, S 328), dat tot op dit ogenblik nog 

niet aangepast is. Het proefschrift van Witte (1963) behandelt de opkomst 

en rechtspositie van de wetenschappelijk ambtenaar. Nadat in 1968 het 

rapport-Van Os, Structuur van het weten8chappeZijk corps, verschenen was, 

werd professor Van Trier in 1971 voorzitter van een nieuwe commissie "Stuur

groep structuur wetenschappelijk corps", welke werkzaamheden leidden tot 

de BUWP-nota in 1981. 

Commissies 

Door de ongekende uitbreiding van het aantal studenten en de problemen 

die deze uitbreiding met zich meebracht, kregen vele studiecommissies 

opdracht over deelproblemen te rapporteren. Hadden nog in 1969/1970 enkele 

organisatiebureaux (Bosboom/Hegener, Arthur Little, McKinsey) het wetenschap

pelijk onderwijs "doorgelicht", in 1971 trad de eerste commissie-De Moor OPt 

die in 1973 omgezet werd in de "Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs". 

Ook de minister kwam met verschillende nota's (Hoger onderwijs in de toekomst, 

1975, no. 13733; Hoger onderwijs voor veZen, 1978, no. 15034). 

Professor Wiegersma was onder andere voorzitter van de Commissie Voor

bereiding Herstructurering, welke commissie in 1974 een drietal rapporten 

over de (niet-ingevoerdel wet herstructurering publiceerde, en tevens het 

nieuwe Academisch Statuut van 1981 (S 653) en 1982 (8 318) voorbereidde. 

Het is op dit moment (1983) te vroeg om een aantal curieuze punten 

uit de vele rapporten en nota's, die in de periode 1960-1980 verschenen, 

te lichten hoewel in deze geschriften de verwachtingen van die jaren neer

gelegd zijn. Zo bestaat er een reeks rapporten met prognoses over aantallen 

studenten, te beginnen met een CBS-schatting uit 1956, een rapport uit 1959, 

uit 1968 (Dalmulder), en een ministerieel stuk uit 1975 (no. 13323). 

Ik wil mij hier beperken tot een enkele opmerking over het rapport van 

de commissie spreiding hoger onderwijs (ingesteld 25 juli 1957; rapport 

6 okt 1959). Deze commissie adviseert: (1) over te gaan tot de stichting van 

een nieuwe universiteit in het oosten van het land in 1962, met faculteiten 

der technische wetenschappen, rechtsgeleerdheid en economie, alsmede "studie

mogelijkheden voor sociologie", en prekandidaatsopleidingen in de wis-, 

natuur-, en scheikunde; (2) de stichting van een derde technische hogeschool 

in de omgeving van het Noordzeekanaal in 1964; (3) uitbreiding van de THE 

met theoretische wis-, natuur- en scheikunde in 1960-1961; (4) een faculteit 

tandheelkunde aan de KUN in 1966; (5) verdubbeling van tandheelkunde aan 

RUG in 1961; (6) aan de RUL in 1961 een economische faculteit en een 

algemene baccalaureaatsopleiding; (7) te Rotterdam een juridische faculteit 
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en een opleiding in de sociologiei en (al een juridische faculteit te 

Tilburg. 

Maar in 1966 besluit een in het jaar daarvoor ingestelde commissie dat 

een vierde TH aan het Noordzeekanaal nietnodig is, terwijl de universiteit 

in het oosten van het land de derde technische hogeschool geworden was. 

Met de vermelding van de in 1963 door minister Bot voorgestelde, maar 

niet direct ingevoerde "plaatsingscommissies", vooral bij de medische 

faculteiten, die in 1972 (S 355) door de machtigingswet studenten ge.legali

seerd zouden worden (sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, onder andere door 

de "gewogen loting"), wil ik mijn voorlopige kroniek van de laatste jaren 

besluiten. Hoe verward de toestand was, blijkt uit een zin in het verslag 

van de ROO uit 1974: "het College van Bestuur en de Universiteitsraad gaan 

met grote ernst en met grote energie, bijgestaan door de inspanning van een 

duizendkoppig personeel van laag tot hoog de vraagstukken van deze tijd te 

lijf" (OnderwijsveY'slag, 1974). 
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1.3 ENKELE RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Tot besluit van het overzicht van de wetgeving zal ik een drietal 

onderwerpen van recente datum de revu laten passeren, namelijk de ROLVERDELING 

(met de achtergronden daarvan), het POSTACADEMISCH ONDERWIJS, en de verhouding 

WO - HBO. 

ROLVERDELING 

In de negentiende eeuw drong de regering herhaaldelijk aan op de op

heffing van een of zelfs twee van de drie instellingen voor wetenschappelijk 

onderwijs. Argumenten waren als regel de penibele situatie waarin de staats

kas zich op die momenten bevond, maar ook de - van tijd tot tijd - grote 

werkloosheid onder academici. 

Helaas bestond er toen, evenmin als nu, een rekenmodel waarmee aangetoond 

kon worden dat het wetenschappelijk onderwijs een te groot of te klein deel 

van het nationale budget opeiste. Studies van de "economie van het onderwijs" 

begonnen - uiteraard - in Rusland na de communistische revolutie en werden 

voortgezet in de VS, naderhand ook in Europa. De hoofdgedachte was dat de 

staat behalve in materiele zaken, ook in mensen kan investeren: de hoogte 

van het bruto-nationaal product zou deels bepaald zijn door de investeringen 

twintig of dertig jaar tevoren, in onderwijs en gezondheidszorg. Niet alleen 

de staat, maar ook grote ondernemingen gingen ertoe over eigen opleidings

centra te stichten, niet zozeer omdat werknemers zich op deze wijze zonder 

al te veel opofferingen zouden kunnen "ontplooieri" (dit argument wordt wel 

gebruikt), maar vooral omdat een goed opgeleid personeel als een goede inves

tering beschouwd werd. De discussie over de grenzen van zulke investeringen 

leidde - evenmin als de discussie over investeringen in materiele zaken -

tot een eensluidende mening. En dat ligt ook voor de hand aangezien afhankelijk 

van de verwachtingen die men heeft over bepaalde toekomstige ontwikkelingen, 

de bepleite investeringen er anders uit zullen zien. 

Men kan echter constateren dat vrijwel alle (bezuinigings-)commissies 

voor het hoger onderwijs in het verleden ervoor teruggeschrokken zijn de 

opheffing van gehele instellingen, of zelfs van vestigingen van faculteiten 

aan bepaalde instellingen te bepleiten. Dit soort drastische ingrepen worden 

voor het eerst na 1980 door de commissie taakverdeling onder druk van het 

ministerie, voorgesteld. 
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De commissie-1829 was uitdrukkelijk tegenstander van "faculteitsscholen" 

(de reductie van een instelling tot een of twee faculteiten, enigszins 

conform de latere hogescholen), op grond van de samenhang der wetenschappen. 

Ook de commissie-Falck (1836) wenst geen der faculteiten of vestigingen van 

faculteiten op te heffen; weI adviseert deze commissie sluiting van het 

Rijksatheneum. te Franeker, dat al enige tijd een moeizaam bestaan leidde. 

En zelfs hier voorziet de commissie moeilijkheden met de gebouwen en ver

zamelingen (naderhand blijkt in de gebouwen een psychiatrische inrichting 

gehuisvest te worden; de verzamelingen worden deels naar de nieuwe instelling 

te Delft overgebracht); ook komt het de commissie weinig efficient voor het 

hoog-gekwalificeerde personeel op wachtgeld te plaatsen. 

De commissie-Colijn/Lorentz (1924) verklaart zich eveneens tegen de 

opheffing van een Rijksuniversiteit, aangezien zoln opheffing geen kosten

besparing met zich mee zal brengen: de commissie meent dat 80% van de 

begroting voor rekening van de medische faculteiten en die der wis- en natuur

kunde komt, met de bijbehorende ziekenhuizen en laboratoria. Aangezien men in 

geen der universiteitssteden het medisch-natuurwetenschappelijke complex wil 

zien verdwijnen, lijkt opheffing van een universiteit als geheel niet in 

aanmerking te komen. WeI beveelt deze commissie samenvoeging van de afzonder

lijke veeartsenijkundige hogeschool te Utrecht met de universiteit aldaar aan. 

Ook zou de Landbouwhogeschool te Wageningen onder het ministerie van onderwijs, 

kunsten en wetenschappen moeten vallen. Tenslotte wil men op uitgebreidere 

schaal dan toen gebruikelijk was, de hoogleraren aan meer dan een instelling 

verbinden. 

Deze commissie bepleit ook een rolverdeling (tegenwoordig: taakverdeling) 

tussen de instellingen, zonder dit begrip overigens verder uit te werken. 

Die rolverdeling was een der belangrijkste argumenten geweest voor de oprichting 

van de eerste afdeling van de Onderwijsraad in 1919 (5 49). Lorentz was 

trouwens voorzitter van de Onderwijsraad. 

In de opeenvolgende onderwijsverslagen ziet men echter dat van deze rol

verdeling weinig terechtkomt. De Onderwijsraad adviseert jaar in jaar uit tot 

een doelmatiger verdeling der leerstoelen te komen. Volgens sommige toen

malige waarnemers lagen de belangrijkste belemmeringen bij de gemeentelijke 

en de vrije universiteit te Amsterdam, die beide financieel grotendeels onaf

hankelijk van het Rijk waren. Zo was het bijvoorbeeld in 1924/25 nog steeds 
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onduidelijk of de GU weI of niet aan de rolverdeling mee zou doen (het is 

opvallend te lezen dat in datzelfde jaar Leiden een toelatingsbeperking van 

studenten dierkunde vraagt. 

Men krijgt de indruk dat de Onderwijsraad in de vooroorlogse jaren meer 

bezig was met de beoordeling van verzoeken tot de instelling van nieuwe studie

riahtingen dan met het probleem van de rolverdeling. En dat lag voor de hand: 

al voor de tweede wereldoorlog beginnen de universitaire vakken zich drastisch 

uit te breiden, tengevolge van de snelle - internationale - ontwikkeling der 

wetenschappen. Het is zelfs de vraag of het vaderlandse wetenschappelijke 

onderwijs v66r 1940 niet een aanzienlijke achterstand ten aanzien van de 

ontwikkelingen in de omliggende landen begon op te lopeno Maar de nieuwe 

initiatieven waren er. 

Aanzetten tot nieuwe studierichtingen 1925-1940 (Bran: Onderwijsverslagen) 

De GU wenst in 1927 een doctoraalexamen sociologie in te stellen, en 

Leiden in de muziek; in datzelfde jaar adviseert de Onderwijsraad negatief 

ten aanzien van een doctoraalexamen klassieke talen met hoofdvak Grieks 

(Byzantijns en Nieuw-Grieks). Het volgend jaar wenst de GU de theologische 

faculteit op te heffen en vragen B. en W. van Amsterdam of de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding als een bijzondere school voor hoger onderwijs ex 

artikel 149 van de HO-wet beschouwd kan worden. Opnieuw komt een verzoek van 

de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst binnen, dit keer om een 

kandidaatsexamen "theorie en geschiedenis van de muziek" in te stellen. 

Eveneens in 1928 wordt te Leiden een doctoraalexamen middeleeuws Latijn 

ingesteld; advies wordt gevraagd ten aanzien van een doctoraalexamen ethno

logie. Ook zijn er in deze jaren voortdurend problemen rond de onderwijs

bevoegdheden, in vrijwel aIle vakken. 

De commissie Zeeman (1927) stelt in 1930 een nauwere samenwerking tussen 

Delft en de universiteiten voor, maar al in 1929 werd te Delft een studie 

voor natuurkundig ingenieur mogelijk. 

In 1930 wenst de School voor Taal en Letterkunde te Den Haag omzetting 

tot Hogeschool: de docenten noemen zich alvast professor. Ook bespreekt de 

Onderwijsraad opnieuw een eventuele studierichting lichamelijke opvoeding, of 

de omzetting van de Academie tot Hogeschool. In 1931 zijn er weer moeilijk

heden rond de rolverdeling door de positie van de GO; in datzelfde jaar 
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dreigt er te Leiden een "Algemeene Sociale Hoogeschool" te ontstaan, met 

als doel de opleiding van "vakbondsleiders, bestuurders van instellingen, en 

vertegenwoordigers in rijks-, provinciale en gemeentebesturen". 

In datzelfde jaar 1931 bepleit de Onderwijsraad een nauwe samenwerking 

tussen Wageningen en Utrecht, en tussen Delft en Leiden. Tevens bespreekt 

men de wenselijkheid van geheel nieuwe studierichtingen, zoals notariaat, 

journalistiek, paedagogiek, archivaat, belastingwetenschap, en consulaat 

en diplomatie. Voorlopig wil men zich beperken tot notariaat en journalistiek. 

De crisisjaren 1932/33/34 brengen flinke kortingen op de salarissen 

van het wetenschappelijk personeel: aanvankelijk 2~% op de eerste 1000 gulden 

en 5% op het meerdere inkomeni de kortingen worden in 1933 verhoogd tot 6~% 

op de eerste 2000 gulden en 9% van het overige inkomen. 

De Onderwijsraad behandelt in 1933 opnieuw een studierichting der 

lichamelijke opvoeding; ook zijn er de gebruikelijke kwesties rond de onderwijs

bevoegdheden. Leiden wil in dit jaar de vakken "chemische technologie" en 

"technische plantkunde" als hoofdvakken in het doctoraalexamen WiN mogelijk 

maken. 

Het jaar 1935 brengt een wetsontwerp tot verlaging der openbare uitgaven 

(voorbereid door de commissie-Welter), met o.a. het plan de apothekers

opleidingen te Leiden te concentreren, een nauwe samenwerking aan universiteiten 

en hogescholen (met uitzondering van de KaN, de KHT en de VOl op te leggen, en 

een aantal hoogleraarszetels op te heffen aan de rijksuniversiteiten en de TH. 

Het wetsontwerp wordt in 1936 (5 100) door het parlement aanvaard. De medisch 

hoogleraar Van Calcar te Leiden raakt als eerste zijn leerstoel (bacteriologie 

en hygiene) kwijt; te Utrecht krijgen de buitengewoon hoogleraar natuurkunde 

Moll en de hoogleraar sociale geneeskunde Baart de la Faille ontslag. De 

buitengewone leerstoel volkenkunde aldaar, wordt een lectoraat. De opheffing 

van de leerstoelen hebreeuwse taal en israelitische oudheden is al vermeld: 

prof. de Groot te Groningen kon te Utrecht herbenoemd worden; prof. Juynboll 

was net overleden. Te Delft wordt onder andere prof. Sleeswijk (technische 

hygiene) ontslagen, evenals de lector Van Beek (ijkwezen). 

Intussen wenst Groningen in navolging van Leiden, het vak "chemische 

technologie" als hoofdvaak in het doctoraalexamen van WiN mogelijk te maken 

(1936). De GU komt met het voorstel "experimentele psychologie" als hoofdvak 

in het doctoraalexamen WiN toe te staan. 
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In 1937 protesteren de wis- en natuurkundige faculteiten aan de GO en 

de ROU tegen het voornemen van de zusterfaculteit te Leiden de vakken 

statistiek, fysische en biologische oceanografie, agrogeologie, agrochemie 

en landbouwdierkunde (entomologie) als hoofdvak toe te staan in het 

doctoraalexamen. 

Het idee van vervolgcursussen (later postacademisch onderwijs) wordt nu 

voor het eerst in de Onderwijsraad besproken. De RUU wenst in dit jaar, in 

navolging van de RUL in 1928, een doctoraalexamen ethnologie in te stellen. 

De Onderwijsraad adviseert negatief (1938) over het voorstel van de GU 

inzake experimentele psychologie. 

Aan de erkenning van de economische wetenschappen in 1937 en 1939 ga ik 

hier voorbij; weI is vermeldenswaard dat da NEH nog vlak voor de bezettings

tijd toestemming krijgt een staatkundig-economisch doctoraalexamen in te 

stellen (febr 1940); een beschikking van 24 mei 1940 maakt het doctoraal

examen sociologie aan de GU nu officieel erkend (maar prof. Bonger had 

14 mei zelfmoord gepleegd). 

Merkwaardig is dat in 1941 niet een, maar twee volledige studierichtingen 

in de psychologie opgezet werden, de ene in L/W en de andere in de Verenigde 

Faculteiten van L/W en WiN, beide met een kandidaats- en doctoraalexamen. 

In 1941 voIgt een economisch-sociologisch doctoraalexamen te Tilburg. De 

RUL en de THD waren overigens al in 1940 gesloten: de THD zou in maart 1941 

weer met de colleges starten, maar de RUL bleef vrijwel de hele bezettings

tijd gesloten. 

In 1942 krijgt de RUU toe stemming voor een doctoraalexamen ethnologie 

op grond van de beschikking uit 1938. Tevens wordt hier een kandidaatsexamen 

economie toegestaan. De LHW breidt in dit jaar uit met de studierichting 

cultuurtechniek. In 1943 tenslotte, voIgt nog de instelling van een doctoraal

examen ethnologie aan de GU, maar in het voorjaar 1943 sluiten aIle nog 

functionerende instellingen voor een paar maanden of zelfs tot de bevrijding, 

tengevolge van razzia's onder studenten. Velen werden toen naar Duitsland 

weggevoerd. 

Op 26 febr 1945 werd te Eindhoven in bevrijd gebied de Stichting 

Tijdelijke Academie opgericht, met cursussen ook te Nijmegen, Maastricht, 

Heerlen en Geleen, met een medische faculteit (270 eerstejaars en 198 

tweedejaars), een faculteit WiN (resp. 125 en 28 studenten), technische 

wetenschappen (resp. 183 en 73 studenten), landbouwwetenschappen (resp. 68 

en 23), veeartsenijkunde (resp. 16 en 4) en godgeleerdheid (resp. 12 en 8 

studenten). De stichting werd 20 december 1945 opgeheven. 
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Uit bovenstaande (selectieve) kroniek - bij de afzonderlijke facul

teiten zal ik hierop terugkomen - wordt duidelijk dat in de periode 1919 tot 

1940 de eerste afdeling van de Onderwijsraad in feite het enige c06rdinerende 

advieslichaam was. Tevens is duidelijk dat de Onderwijsraad er frequenter 

in slaagde het ontstaan van nieuwe studierichtingen te vertragen, dan de 

uitvoering van de rolverdeling vorm te geven. 

De commissie Colijn/Lorentz had in 1924 wat prematuur gesteld dat de 

tijd van concurrentie tussen de instellingen voorbij was, en dat het van nu af 

aan zou gaan om een evenwichtige rolverdeling tussen universiteiten en hoge

scholen. Uit bovenstaande schets valt echter gemakkelijk op te maken dat 

concurrentie meer dan ooit - gezien de vele zich aankondigende studierichtingen 

- in de mode was, Maar competitie is nu eenmaal een essentiele faktor in 

het wetenschappelijk bedrijf, zowel binnen als tussen de faculteiten. Bet hoeft 

dan ook geen verbazing te wekken dat bestuurders van de instellingen 

probeerden zoveel mogelijk nieuwe studierichtingen aan te trekken. 

V~~r curatoren was het veer 1940 van het grootste belang hun instelling 

uit te bouwen tot een stevig instituut, gezien de steeds weer oplaaiende 

discussies over de opheffing van een universiteit of hogeschool; datzelfde 

gold voor vestigingen van faculteiten aan de afzonderlijke instellingen. 

De eerste na-oorlogse commissie voor het wetenschappelijk onderwijs, de 

commissie-Van der Leeuw/Reinink (1949) had (rapport, bIz. 54, 74, 75 en 97) 

een Hage Academische Raad voorgestel.d, als overkoepell~nd interuniversitair 

orgaan. Hoewel sommigen meenden dat dit orgaan bindende bevoegdheden zou 

moeten krijgen, neemt minister Rutten die opvatting (die overigens ook niet 

in het eindadvies van de commissie voorkomt) in zijn ontwerpwet niet over. 

De Hoge Academische Raad zou een advieslichaam voor instellingsbesturen en 

voor de regering moeten zijn, en niet meeri bindende bevoegdheden konden, 

gezien de verantwoordelijkheid der regering en de speciale positie van de 

GU en de Bijzondere lnstellingen, niet aan een dergelijke raad gegeven worden. 

De raad zou volgens de minister een schakel moeten zijn tussen de 

universiteiten en hogescholen onderling, zowel als tussen deze en de maat

schappij. De minister dacht, wat de samenstelling betreft, behalve aan 

vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen (van elke faculteit een 

vertegenwoordiger), aan vertegenwoordigers van de Koninklijke Academie van 

Wetenschappen, TNO, ZWO, MUFFlC en andere instellingen van wetenschappelijk 

onderzoek, waaronder de wetenschappelijke laboratoria van ondernemingen. 
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De Academische Raad, zoals het instituut uiteindelijk volgens de WWo-

1960 genoemd zou worden, werd, afgezien van de eerste afdeling van de Onder

wijsraad waar de leden echter op persoonlijke titel benoemd werden, het 

eerste overlegorgaan tussen de instellingen. Wel had de raad een voorloper 

in het Inter-Universitaire Contactorgaan, maar dat orgaan omvatte slechts 

de presidenten-curator en de rectoren. Bet is mij niet bekend wanneer dit 

orgaan ingesteld werd. 

De samenstelling van de Academische Raad werd volgens de WWO-1960 

bepaald op voor elke ins telling een lid van het college van curator en en een 

lid uit de verschillende senaten. Daarnaast zou een tiental leden door de 

Kroon benoemd worden. De raad zou secties kunnen instellen voor de daarvoor 

in aanmerking komende gebieden van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, 

al dan niet bestaande uit raadsleden. Tengevolge van de invoering van de WOB 

in 1970 wordt het aantal leden per instelling van twee op drie gebracht, onder 

wie de rector. 

De raad zou een doelmatige samenwerking tussen de nederlandse universi

teiten en hogescholen moe ten bevorderen, alsmede de aanpassing van het 

wetenschappelijk onderwijs aan de ontwikkeling van de wetenschappen en aan 

de behoeften van de maatschappij (art. 5, lid 2; WWO-1960). 

De instelling van de AR was overigens wel voorafgegaan door een Raad 

voor het Technisch Hoger Onderwijs (1956, S 3101 artt. 34-38 in de HO-wet 

1876). Deze raad zou behalve uit een voorzitter bestaan uit een lid van elk 

van de colleges van curatoren van be ide hogescholen, alsmede een lid van 

elk van beide senaten. De Kroon zou twee extra leden benoemen. Laatstgenoemde 

raad wordt na 1960 omgezet in de Sectie Technische Wetenschappen van de 

Academische Raad. 

Op de hamvraag of de Academische Raad tot nu toe beter aan zijn doel 

heeft beantwoord dan de eerste afdeling van de Onderwijsraad destijds, kan ik 

door gebrek aan gegevens geen antwoord geven. Wel is het opvallend dat in de 

huidige concentratie-, taakverdelings- en afslankingsoperatie niet de 

Academische Raad in eerste instantie werd ingeschakeld, maar een kleine commissie, 

bestaande uit een vertegenwoordiger van elk der colleges van bestuur. 



- 51 -

P08TACADEMISCH ONDERWIJS 

Behalve een regeling voor interuniversitaire instituten (art. 36; 

WWO-1960) waarin ik hier voorbij wil gaan, volgt bij wetswijziging van 1975 

(8 656) een ingelast hoofdstuk - Titel IlIA - over postacademisch onderwijs 

(artt. 143 bis-quater), bedoeld voor hen die maatschappelijke betrekkingen 

bekleden of kunnen bekleden, waarvoor een wetenschappelijk opleiding vereist 

is of dienstig kan zijn. Bij a1gemene maatrege1 van bestuur (1977; S 525) werd 

een nadere rege1ing vastgesteld; maar a1 duide1ijk is dat er ten behoeve van 

dit onderwijs "organen" in het 1even geroepen zullen worden, door €len of meer 

der neder1andse universiteiten en hogescho1en, zovee1 mogelijk in samenwerking 

met derden (art. 143ter). 

Zoals vermeld kwamen universitaire verv01gcursussen voor het eerst ter 

sprake in de Onderwijsraad in 1937. In 1975 was het kenne1ijk nodig ten 

behoeve van zu1ke vervolgcursussen, die a1 geruime tijd zo nu en dan door 

sommige faculteiten gegeven werden, een wetswijziging aan te brengen. Achter

grand zal het idee van "levenslang leren" geweest zijn, dat tien a twintig 

jaar v66r 1975 internationaal gangbaar werd. 

Het is van belang te volstaan met de constatering dat niet zozeer de 

noodzaak voor sommige beroepsbeoefenaren zich van tijd tot tijd op nieuwere 

ontwikkelingen te orienteren vooropging, maar een regeling voor het post

academisch onderwijs. Onder bepaalde door de wetgever te ste1len voorwaarden, 

is het de faculteiten nu toegestaan postacademisch onderwijs te verzorgen. 

In de VS van Amerika is men, dunkt mij, wat logischer tewerkgegaan door 

eerst bepaalde kategorieen beroepsbeoefenaren te dwingen vervolgcursussen bij 

te wonen, in plaats van de universiteiten voor te schrijven onder welke voor

waarden men vervolgcursussen kan organiseren. Merkwaardig is overigens dat 

ook HBO-instellingen "nascholingscursussen" kunnen organiseren, terwijl aan 

deze instellingen wetenschappelijk onderzoek nagenoeg ontbreekt. 
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VERHOUD ING WO - HBO 

De commissie Van der Duyn had in 1814 moeite met de term "middelbaar 

onderwijn", zoals die onder franse invloed in de grondwet terechtgekomen WCl~L 

Ik heb al vermeld dat men in feite in ons land slechts lager en hager onder

wijs onderscheidde, met daarnaast een aantal onklassificeerbare onderwijs

typen. Hoewel de commissie-d'Ursel (1829) en de commissie-Roell (1828) zich 

over dit probleem gebogen hadden, werd pas in 1863 door het ingrijpen van 

Thorbecke vastgelegd wat onder middelbaar onderwijs verstaan zou moeten worden. 

Thorbecke's indeling was echter meteen al onvolledig, en wat onlogisch: 

zo bleef het kunstonderwijs, het militair onderwijs en het verloskundig onder

wijs een onduidelijke status behouden. Bovendien bleven de gymnasia onder het 

hoger onderwijs gerangschikt. 

Zoals vermeld werd verder al in 1905 het technisch onderwijs te Delft 

uit de middelbaar onderwijswet gelicht, en in de hager onderwijswet opgenomen. 

In 1917 zou het landbouw- en veeartsenijkundig onderwijs, respectievelijk te 

Wageningen en te Utrecht volgen. 

Van Wieringen (1975; hoofdstuk 2) beschrijft de ontwikkeling van middel

baar beroepsonderwijs tot hager beroepsonderwijs, die in hoofdzaak na de 

tweede wereldoorlog plaatsvond. Het middelbaar technisch beroepsonderwijs was 

omstreeks 1900 ontstaan uit onder andere het kunst- en het kunstnijverheids

onderwijs (bijvoorbeeld de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische 

Wetenschappen - 1851- te Rotterdam), en uit de in 1878 te Amsterdam opgerichte 

Kweekschool voor Machinisten. In 1910 werden uit dit soort onderwijsinstellingen 

de eerste middelbare technische scholen opgericht. Hierbij dient echter aan

getekend dat de term "middelbaar" geen betrekking had op een opleiding tussen 

"lager" en "hager" onderwijs, zoals de onderscheiding in Thorbecke's middel

baar onderwijswet geformuleerd was, maar op een schooltype dat een opleiding 

pretendeerde te geven voor "middelbare functies", dat wil zeggen voor allen, 

die tusschen de werklieden en hoogere leiders instaand, tot taak hebben die 

leiders behulpzaam te zijn bij het ontwerpen, het uitvoeren en het toezicht 

houden (Congres ter bespreking van middelbaar technisch onderwijs, 1908; 

geciteerd bij Van Wieringen, bIz. 37). De oprichting van deze middelbaar 

technische scholen was in de periode 1900- 1910 voorafgegaan door een groat 

aantal discussies: het was geen toevallige ontwikkeling. 

Toen na de tweede wereldoorlog de afstand tussen LTS en MTS steeds grater 

werd, ontstond de UTS, waardoor "het bestaande middelbaar technisch onderwijs 

als het ware omhoog geduwd werd: een tendens die gesanktioneerd werd door de 

naamsverandering in 1957, op verzoek van de Vereniging voor Middelbare 
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Technische Scholen In Nederland, van middelbare technische scholen in hogere 

technische scholen" (Van Wieringen, bIz. 50). 

Het technisch onderwijs was geregeld in de nijverheidsonderwijswet 1919; 

toen deze wet in 1963 opgenomen werd in de nieuwe wet op het voortgezet 

onderwijs, bestond er dus in de technische sector alreeds een driedeling naar 

lager, middelbaar, en hoger type. 

Voor het landbouwonderwijs was de ontwikkeling enigszins analoog verlopen: 

in 1958 (8 258 en 415) werden de middelbare land- en tuinbouwscholen, alsmede 

de middelbare zuivelschool omgedoopt tot hogere scholen, zodat ook hier in 

1963 een driedeling bestond. 

Naderhand ziet men in het beroepsonderwijs over de hele linie pogingen 

de driedeling naar niveau in te voeren, ook daar waar zo'n indeling weinig 

zinvol leek. Uiteraard wekten deze tendensen weerstanden op, en pogingen 

de extreme differentiatie wat in te dammen (overigens had men de drieslag ook 

voor bepaalde typen van het algemeenvormend onderwijs ingevoerd: lavo, mavo 

en havo). Ik zal voorbijgaan aan de voorstellen de lagere beroepsopleidingen 

op te Iaten gaan in scholen voor algemeen vormend onderwijs, en ook aan de 

suggesties de hogere en middelbare trap weer tot ~~n schooltype terug te 

brengen. Het is hier slechts van belang een enkele opmerking te maken over 

de verhouding tussen HBO en WOo 

Het was opnieuw de nota-Posthumus die aanieiding werd tot een reeks 

discussies over een mogelijk samengaan van hoger beroepsonderwijs met het 

wetenschappeIijk onderwijs. De eerste zgn. coordinatierapporten verschenen 

omstreeks 1972: het werd daaruit meteen duideIijk dat doelstelling van HBO en 

Wo geheel verschiIIend is, en dat conform die verschillende doeistellingen de 

betreffende onderwijsinstellingen een geheel verschillend type studenten 

trekken. Het meest realistisch leek nog een gemeenschappeIijk propedeutisch 

examen, waarna de geslaagden een WO- of een HBO-stroom zouden kunnen volgen. 

Over het algemeen werd echter een gemeenschappelijke propedeuse door belang

hebbenden verworpen. 

Het wetsontwerp no. 11286, ingediend in 1970/71, waarin een nauwe samen

werking tussen WO en HBO werd aanbevolen, werd ingetrokken, eft vervangen door 

wetsontwerp no. 11697, ingediend in 1971/72. Maar ook dit ontwerp verdween, 

om vervangen te worden door een concept-ontwerpwet "kaderwet hoger onderwijs" 

(1982), die echter tot op heden (1983) niet ingediend is. En zo bestaat op 

dit ogenblik aIleen de Wet Wederzijdse Doorstroming (1970, S 301, S 589), 

waarin men een reeks commissies opgesomd vindt met als taak te beoordelen in 

hoeverre WO-studenten of HBO-studenten hun afgebroken studie aan resp_ nao 

of WO kunnen voortzetten. 
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Intussen was de WWO-1960 door de Wet Herstructurering (1975) gewijzigd; 

deze wet werd echter niet ingevoerd, en in 1981 vervangen door de Twee-fasenwet. 

Op dit ogenblik ziet het er naar uit dat de huidige minister opnieuw drastische 

wijzigingen in de nog niet volledig ingevoerde Twee-fasenwet wenst aan te 

brengen. 

Ook werd in 1980/81 de zogenaamde WWO-1981 als kamerstuk no. 16802 in

gediend, tegelijk met een ontwerpwet HEO (no. 16803), conceptwetten, die ver

moedelijk drastisch gewijzigd zullen moeten worden. 

Naast de drie ontwerpen (WWO-1981; HBO-wet en Kaderwet) moet nog de 

Experimentenwet (1970, S 370; 1981, S 196) genoemd worden, op grond waarvan 

een tiental instituten voor de opleiding van tweede- en derdegraadsleraren 

opgericht werden. Het is de bedoeling dat deze instituten tot het HBO gerekend 

zullen worden, en dus in de HBO-wet opgenomen moeten worden. 

Dan kent men sinds 1981 (S 584) een afzonderlijke wet op de MO-opleidingen, 

naast de vele regelingen voor MO-examens. Dit wetje dat tot stand kwam op 

initiatief van de Kamer, is geformuleerd in termen van een motie; het wetje 

maakt de indruk een vergissing te zijn geweest. 

Tenslotte is er een begin gemaakt met de wetgeving inzake de Open 

Universiteit (1981), S 336}. 

Wie nu deze wetten en conceptwetten naast elkaar legt, constateert on

middellijk discrepanties, terwijl ook een aantal WO-instellingen nog steeds 

onder speciale stichtingswetten functioneren. De wet universitaire bestuurs

hervorming werd in 1970 als noodwet ingevoerd: men had daarbij als grands lag 

voorlopig de structuur van een gemeentebestuur genomen. Helaas is er tot op 

de huidige dag geen uitzicht op een voor het Wo specifieke bestuurlijke 

constellatie. 
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BIJLAGE TITULATUUR 

Veer de WWO-1960 waren wetenschappelijke titels in ons land niet 

wettelijk beschermd, hoewel incorrect gebruik vermoedelijk niet al te vaak 

zal zijn voorgekomen. 

Het OPganiek BesZuit (1815) kent in elk van de vijf faculteiten slechts twec 

academische graden, die van kandidaat en die van doctor. De graad van kandidaat 

geeft geen rechten naar buiten, maar is slechts een voorbereiding op die van 

doctor. Het eredoctoraat bIijft in 1815 gehandhaafd, terwijl de graad van 

Zicentiaat, die in de Republiek weI in plaats van het doctoraat verleend 

werd, verviel (tegen 1800 werd het licentiaat ais "deftiger" beschouwd dan 

het doctoraati zo had de adel in het algemeen geen prijs gesteid op het 

doctoraat, maar weI op het Iicentiaat). 

Overigens kon men de graad van kandidaat of doctor slechts verwerven na 

een examen, terwiji voor het doctoraat tevens een publieke of private promotie 

vereist was. De examens werden afgelegd voor de gehele faculteit, waarbij 

afwezige hoogleraren een boete riskeerden. V~~r de promotie is een specimen 

inaugurale nodig, hetwelk of in een uitgewerkte verhandeling over een onder

werp tot de betreffende wetenschap behorende bestaat, of in uitgewerkte 

observatien over sommige onderscheidene onderwerpen. Losse stellingen zijn 

in 1815 niet (meer) geaccepteerd, behalve in de rechtswetenschappen van 1840 

tot 1876 en van 1895 tot 1921. 

De private promotie vindt plaats tegen de oppositie van de professoren 

der faculteit, doch aItijd met opene deuren, terwijl de publieke promotie 

in het openbaar auditorium plaatsvindt tegen de oppositie van allen, "die 

zich daartoe opgewekt voelen". De (dure) promotie "met de kapu, die met 

uitgebreidere plechtigheden gepaard ging, bleef mogelijk. De promotie volgde 

in de regel vrij snel na het doctoraalexamen; de kandidaat-doctor werd 

(binnenskamers) in de tussenliggende dagen of weken met "doctorandus" aan

gesproken. Doctorandus was dus geen graad en geen titel. 

Het OB kent een doctoraat in de theologie (maar theologen promoveerden 

zelden: reden, waarom theologische hoogleraren bij hun benoeming in de regel 

een eredoctoraat kregen, hoewel enkele hoogleraren in de theologie - afkomstig 

uit een andere faculteit - een serieus examen voor hun nieuwe collega's 

moesten afleggen; zie de handelingen van de theologische faculteit te Utrecht 

bij Cramer z.j. [1936]1; er waren twee doctoraten in de rechtswetenschappen, een 

1 Zie: J.A. Cramer, De theoZogische facuZteit te Utrecht in de l8-de en 

het begin del" 19-de eeuw. 



- 56 -

"gewoon" en een eenvoudig (zie Rechtsgeleerdheid); vier doctoraten in de 

geneeskunde (na het gewone doctoraat kon men nog promoveren in de heelkunde, 

in de verloskunde en/of in de farmacie)i het ene doctoraat in de wis- en 

natuurkunde faculteit werd de graad van matheseos magister, philosophiae 

naturalis doctor genoemdi het doctoraat in de letteren philosophia theoreticae 

magister, literarum humaniorum doctor. 

De HO-wet 1876 brengt het stelsel van gesplitste doctoraten - behalve 

in de theologie -, waardoor in de rechtswetenschappen doctoraten in de 

rechtswetenschap en in de staatswetenschap mogelijk worden (het "eenvoudige" 

doctoraat verdwijnt), waaraan in 1900 een doctoraat Romeins-Hollands recht 

(Zuidafrikaans recht) wordt toegevoegd, en in 1916 dat in het zogenaamde 

staatsrecht B (Indisch doctoraat). 

In de medische faculteit blijven de doctoraten in de geneeskunde, de 

heelkunde en de verloskunde bestaan. Het doctoraat artsenijbereidkunst 

verdwijnt naar W/N, waar nu ook doctoraten in de wis- en sterrekunde, de wis

en natuurkunde, de scheikunde, de aard- en delfstofkunde, en de plant- en 

dierkunde ingesteld worden. In de letterenfaculteit, tenslotte, treft men in 

1876 een vijftal doctoraten aan, namelijk klassieke letterkunde, Semitische 

letterkunde, Nederlandse letterkunde, taal- en letterkunde van de Oost-Indische 

archipel, en wijsbegeerte (een doctoraat geschiedenis wordt "vergeten"~). 

In 1905 voIgt te Delft een doctoraat technische wetenschappen, en in 1917 

doctoraten veeartsenijkunde en landbouwwetenschappen respectievelijk te 

Utrecht en te Wageningen. 

Sinds de instelling van het praktisch artsexamen in 1865 promoveerden 

vele artsen echter niet meer, aangezien civiel effect aan het praktijkexamen 

in plaats van aan het doctoraat gekoppeld was. Vanaf 1876 worden steeds meer 

maatschappelijke bevoegdheden - zoals het Ieraarschap - verstrekt aan degenen 

"die toegelaten zijn tot de promotie", of aan degenen die een praktijkexamen 

bijvoorbeeld in de farmacie of tandheelkunde aflegden. 

Omstreeks 1920, tenslotte, schaft men de gesplitste doctoraten af, en 

blijft er nog slechts een doctoraat per faculteit mogelijk. Ook verdwijnt 

in 1920-1921 v~~r aIle maatschappelijke betrekkingen de promotie-eis. De 

doctorstitel is nu een zuiver wetenschappelijke graad. 

Met uitzondering van juristen en ingenieurs was het ongebruikelijk voor 

"degenen die toegelaten zijn tot de promotie" een titel voor of achter de 

naam te plaatsen. In de bezettingstijd voIgt echter een besluit van 25 sept 

1942 (StCrt 187), volgens hetwelk Delftse, Wageningse, Bandungse en buiten

landse ingenieurs Ir. veer hun naam mogen plaatsen, met de kleine letters 

c.i., b.i., w.i., e.i. etc. er achter (invioed van Mussert?). Opvallend is 
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dat in hetzelfde besluit MTS-abiturienten het recht krijgen de hoofdletters 

MTS achter de naam te plaatsen, evenals AMTS (avond-mts), MT (gelijkwaardig 

aan mts), TS (textielschool). Maar met de bevrijding vervalt dit alles. 

Op 24 nov 1947 schrijft de minister aan de afdelingshoofden van het 

departement (no. 336) dat sinds enige jaren degenen die een doctoraalexamen 

anders dan in de faculteit der rechtsgeleerdheid afgelegd hebben, de titel 

Drs. of Dra. v66r de naam plaatsen. Dit is onjuist: men moet drs. achter de 

naam plaatsen, en daarachter de studierichting (drs. eCi drs. psych.). 

De Economische Hogeschool te Rotterdam komt in 1953 met nog een nieuwe 

titel, die van baccalaureus, te behalen na een examen dat een half jaar na 

het kandidaatsexamen zal plaatsvinden. Ook de GU stelt in 1954 een baccalau

reaat economie in. Het wetsontwerp van 1958 (23 aug), waardoor baccalaureaats

exam ens in alle studierichtingen mogelijk zullen worden, wordt, gezien de 

op handen zijnde WWO-1960 ingetrokken. Aldaar vindt men (art. 148) de moge

lijkheid de hoofdletter B. met een aanduiding van de studierichting achter 

de naam te plaatsen. Het baccalaureaatsexamen werd echter geen succes, zodat 

examen en titel weer uit de wet verdwijnen (zie Economische Wetenschappen) . 

In de WWO-1960 werd tens lotte vastgelegd (art. 146-147) wie de titel 

doctor, meester, ingenieur, en doctorandus, voor de naam geplaatst en 

afgekort tot dr., mr., ir., en drs. zonder aanduiding van de studierichting, 

mogen gebruiken. De abiturienten van hogere technische en landbouwscholen 

verwerven in 1972 (S 759) het recht de afkorting ing. voor de naam te plaatsen. 

Tijdens de discussies rond de totstandkoming van de WWO-1960 is nog 

voorgesteld in plaats van drs. de titel magister1 in te voereni dat bleek 

echter een bestaande aanduiding voor bepaalde RK-theologen. Ook is van 

tijd tot tijd het oude plan allen "die tot de promotie zijn toegelaten" het 

recht te geven hun naam met de meestertitel te versieren. Maar dit voorstel 

stuitte uiteraard op verzet der juristen. De tweefasenwet heeft intussen de 

kwestie van de titulatuur niet vereenvoudigd: hoe mogen degenen die een 

"tweede fase-opleiding" gevolgd hebben, zich noemen? 

Internationaal is de vaderlandse titulatuur - evenals die in andere 

landen - nogal verwarrend: zo beschouwt men de letter's' in drs. nogal eens 

als een meervouds-s; de afkorting mr. is in Angelsaksische landen zeer 

gebruikelijk in een andere betekenis. Hoe men in het buitenland ir. en ing. 

interpreteert, is mij niet bekend. 

1 Conform een oud voorstel van prof. Huizinga de afgestudeerden in de facul

teiten der WiN en L/W deze titel te geven (zie de eerdere benaming der 

doctoraten) . 
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