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VOORWOORD 

Dit rapport wijkt slechts op enke1e punten af van het concept Tech

nische Wetenschappen van april 1987: zo heb ik een overzicht van het 

hoger technisch onderwijs omstreeks 1900 in enke1e omliggende 1anden 

toegevoegd in hoofdstuk 9.4. Ook zijn de In1eiding en Nabeschouwing 

enigszins gewijzigd. 

Ik heb enige tijd geaarze1d of het Dee1 Technische Wetenschappen nog 

weI in een afzonderlijk EDT-rapport ondergebracht moet worden, aan

gezien de bunde1 opste11en voor het tweede hoek snel vordert. Het is 

mijn bedoe1ing in dit tweede boek de de1en 7, 8, 9 en 10 (respectie

ve1ijk wis- en natuurkunde, 1etteren, technische en 1andbouwweten

schappen) onder te brengen. Het concept 1andbouwwetenschappen heeft 

echter door andere werkzaamheden (o.a. aan een Engelse vertaling van 

de eerste twee de1en) enige vertraging opge1open. 

Naarmate dit werk vordert, wordt de behoefte aan registers groter; 

mijn aanvankelijke bedoeling was om de naam- en zaakregisters uit

sluitend aan het eind van de hele reeks op te nemen. Maar ik meen nu 

dat de opname van naamregisters op hoek I en II niet langer uitstel 

toelaat. Deze registers zal ik aan boek II toevoegen, wat niet 

verhindert dat de definitieve registers aan het eind van hele werk 

geplaatst zu11en worden. Het is trouwens de vraag of de vier rappor

ten met de registers weI in een bunde1 zu11en passen, aangezien de 

afzonderlijke delen steeds omvangrijker worden. 

"Technische Wetenschappen" pretendeert een beeld te geven van het 

onderwijs dat neclE:!rlandse ingenieurs van 1842 tot 1980 gevo1gd 

hebben. Ik heb het materiaa1 op een aanta1 punt en geinterpreteerd, 

maar er zijn voor geinteresseerde en voora1 meer inhoudelijk deskun

dige lezers dan ik veel meer conclusies uit deze vee1heid van gege

vens te trekken. 

Ik draag dit manuscript nu over aan mevrouw Zuiderweg, die zoa1s 

gewoonlijk het EUT-rapport Technische Wetenschappen persklaar zal 

maken. 

Nuenen, juli 1987. 
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TECHNIEK: INLEIDING 

9.1 INLEIDING 

TECHNIEK ALS WETENSCHAP 

De academisering van het technisch onderwijs is een moeizaam proces 

geweest. Al in 1825 had van Ewijck, ongetwijfe1d in overeenstemming 

met het industria1iseringsbeleid van Wi1lem I, de universiteiten 

verplicht tot het geven van industriecolleges over o.a. schei- en 

werktuigkunde aan niet-studenten. Dit onderwijs had niet geleid tot 

opname van de technische wetenschappen binnen de universiteit. Het 

zou nog tot 1905 duren voordat doctoraten in de technische weten

schappen verleend konden worden (WON-I, b1dz. 34: Lintsen, bldz. 

144-147: Goudswaard b1dz. 133-169). De "industriecolleges tl waren min 

of meer gevolgd door de oprichting in 1842 van de Koninklijke Akade

mie door Lipkens op een vrijwel geheel particuliere basis. De com

missie-1828 had uitdrukke1ijk geen technisch onderwijs aan de uni

versiteiten gewenst: ook de suggestie "technologie t'-onderwijs in het 

universitaire curriculum op te nemen, was verworpen. 

De commissie-I849 daarentegen meende dat de KMA, het KIM, de KA en 

de veeartsenijkundige school a1s hoger onderwijs beschouwd moesten 

worden. Maar de polytechnische school (1864) kwam in de MQ-wet 

terecht, en werd niet als hoger onderwijs beschouwd. 

Professor Kraus (Gedenkschrift 1906, bijlage III) constateert dat 

het technisch onderwijs in ons land niet zoveel later is begonnen 

dan in de duitssprekende landen: hij noemt de stichting van de 

po1ytechnische school te Berlijn, te Karlsruhe (1825)/ te Mlinchen 

(1827), te Dresden (1828), te Stuttgart (1829), te Hannover (1831), 

en te Darmstadt (1836). Hij had Wenen (1815) en Kopenhagen (1829) 

aan het rijtje kunnen toevoegen. 

De oudste school voor burger1ijke ingenieurs vindt men vermoede1ijk 

te parijs, waar in 1747 een instituut ingesteld werd, dat later 

onder de naam Ecole des Ponts et Chaussees bekend zou worden. In de 

napo1eontische tijd vo1gden te Frankrijk meerdere inste11ingen r 

waarvan de Ecole Poly technique (1795) grote naam zou krijgen. 
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TECHNIEK: INLEIDING 

Het ziet er naar uit dat het technisch onderwijs ook internationaa1 

tot het eind van de vorige eeuw niet rijp geacht werd voor een 

universitaire status. Zo verwierven de Technische Hogescho1en in de 

duitssprekende 1anden het promotierecht in de peri ode 1885-1900 

(Ber1ijn 1884, Karlsruhe 1889, Stuttgart 1890, Aken 1899, Wenen en 

Graz 1901~ zie verder het Compendium, 1984). Voor de andere 

om1iggende landen ontbreekt een opgave van de toekenning van het 

prornotierecht in het Compendium (Jilek, 1984), of is het onduide1ijk 

in hoeverre een soortge1ijke erkenning ge1ijkstel1ing met de univer

siteiten betekende. 

Trouwens, ook in de geschriften van enkele de1ftse hoogleraren vindt 

men gegevens over de verwetenschappe1ijking van de techniek. Zo 

verrneldt professor Ravenek (1906, b1dz. 203) dat de werktuigkunde 

pas in de laatste jaren van de po1ytechnische school een wetenschap

pelijk karakter kreeg, en weI door het vak "werktuig1eer", dat niet 

op de roosters stond, maar waaronder men de theorie der werktuigen 

behande1de (d.i. de toepassing van wis- en natuurkundige wetten op 

de werktuigen). 

De scheepsbouwkunde daarentegen, schijnt, althans in bepaalde op

zichten nog in 1955 geen wetenschappelijke status bereikt te hebben. 

Professor Bonebakker (1955, bldz. 287) schrijft: "Het voorgaande kan 

worden samengevat in de uitspraak, dat het ontwerpen van koopvaar

dijschepen in hoofdzaak nog berust op ondervinding". 

Bij Mazure (1955, bldz. 193 ev) vindt men in zeer 1eesbare vorrn een 

overzicht van de ontwikkelingen in de deelgebieden van de weg- en 

waterbouwkunde. 

Nog in het Onderwijsverslag van 1934 (bldz. 314 ev) is een lang 

betoog opgenomen waarin de oprnerking voorkomt dat men bij civie1 en 

bouwkunde nu niet meer uits1uitend uit ervaring moet vertel1en (op 

de colleges; MG), maar meer op grond van wetenschappelijk onderzoek. 

Men zie voor enkele verbanden tussen natuurwetenschap en techniek 

Sar1emijn, 1984. 
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TECHNIEK: INtEIDING 

UNIVERSITEIT EN/OF HOGESCHoot 

De universiteiten hadden in ons land tot 1905 slechts faculteiten 

der godgeleerdheid l rechtsgeleerdheid l geneeskunde, wis- en natuur

kunde, en 1etteren en wijsbegeerte gekend. Aan dit rijtje werd in 

1905 een faculteit der technische wetenschappen toegevoegd l geor

ganiseerd in een afzonderlijke universiteit, de Technische Hoge

school te Delft. 

Velen hadden bezwaar gemaakt tegen het isolement van de nieuwe 

technische wetenschappen in een afzonderlijk instituuut. Nog in 1953 

schrijft professor Clay: 

"dat er bij vrijwel al1e kenners van technisch hoger onderwijs een 

communis opinio bestaat, dat men indertijd een verkeerde beslissing 

genomen heeft, toen men het technisch hoger onderwijs niet aan een 

of meer universiteiten verbonden heeft", zoals in Amerika, Enge1and, 

Be1gie, Zweden en Deoemarken (hij vergeet Duitsland en Frankrijk~ 

MG) • 

Maar ook in de 19-de eeuw was meer dan eens opgemerkt dat "facul

teitsscholen tl (universiteiten met slechts een faculteit) ongewenst 

zijn. Zo had de medicus JP Heye een storm van kritiek ontvangen op 

zijn voorstel "het beginsel van Faculteits-Scholen in zijne geheele 

uitgestrektheid aan te nemen, en te Amsterdam eene geneeskundige, te 

Leiden misschien eene juridische, te Groningen eene theologische, te 

Utrecht eene litterarische Faculteits-School op te rigten •••• " 

(Arch. vr. Geneeskunde, l842~ bldz. 491). 

De praktijk was echter sterker dan de leer: in 1917 ontstonden de 

landbouwhogeschool en de veeartsenijkundige hogeschool (de 1aatste 

werd echter in 1925 omgezet in een veeartsenijkundige faculteit aan 

de RUU), en in 1937/39 werden beide economische hogescholen erkend. 

Ook stichtte men nieuwe technische hogesch01en te Eindhoven (1956), 

en te Enschede (1961), een medische faculteit te Rotterdam (1966) en 

te Maastricht (1975), en werden in de periode 1974-1979 een reeks 

protestantse en katho1ieke theo1ogische hogescho1en dee1s erkend, 

dee1s nieuw gesticht. Het instituut Nijenrode kreeg in 1982 erken

ning a1s hogeschoo1. 

3 



TECHNIEK: INLEIDING 

Sommige van de nieuwe instellingen in deze reeks werden naderhand 

toch weer van andere faculteiten voorzien (Enschede, Rotterdam), 

terwijl andere (Eindhoven en de theologische hogescholen) "facul

teitsscholen" bleven. Merkwaardig is overigens dat de theologische 

hogescholen in 1985 "hogescholen" bleven, en dat de technische 

hogescholen, de 1andbouwhogeschool, en ook het instituut Nijenrode 

de betiteling "universiteit" kregen. 

SAMENHANG DER WETENSCBAPPEN 

De commissie-van Ewijck (1849) had zich verzet tegen de oprichting 

van IIfacu1teitsscho1en" met a1s argument dat een universiteit met 

een faculteit slechts een eenzijdig programma kan bieden, en dat zo 

de "samenhang der wetenschappen" uit het oog verI oren wordt. De 

commissie maakte deze opmerking omdat sommigen in die jaren het 

amsterdams atheneum omgezet wens ten te zien in een rnedische hoge

school (zie WON-I, bldz. 331 ev.). 

Die "samenhang der wetenschappen" was van 1815 tot 1876 in het 

studieprogramma tot uiting gekomen door de verp1ichting de natuur

wetenschappelijke propedeuse voor medici aan te vullen met enige 

literaire testimonia, evena1s de 1iteraire propedeuse met natuur

wetenschappelijke testimonia (WON-I, bldz. 22/23). 

Maar de testimonia waren in 1876 afgeschaft, en over de "samenhang 

der wetenschappen" hoort men weinig rneer, tot de term weer opduikt 

in de ontwerpwet-Rutten (1952). Dit ontwerp was grotendeels geba

seerd op het rapport van de commissie-van der Leeuw (1946-1949), 

terwij1 een aantal ideeen in dit rapport terug te voeren zijn op de 

brochure van enkele groningse hoogleraren uit 1945 (Brouwer, e.a.). 

Tijdens de tweede wereldoorlog had men gedroomd over een nieuw type 

na-oorlogs hoger onderwi js, waarin de hoofdgedachte de "ci vi tas 

academica" zou zijn, op corporatieve grondslag~ in zorn universi

taire "gemeenschap" zou de samenhang der wetenschappen uiteraard een 

grote rol spelen. Bet hoeft daarbij geen betoog dat de samenhang der 

wetenschappen in strikte zin al sinds lange tijd niet meer te over

zien was. 

4 



TECHNIEK: INLEIDING 

In WON-I (bldz. 12) heb ik vermeld hoe minister Rutten de samenhang 

der wetenschappen in de wet dacht te formuleren: 

"Bij het hoger onderwijs ( •• ) wordt mede aandacht geschonken aan 

bevordering van inzicht in eenheid en samanhang dar wetenschappen, 

in aard en werkwijze van elk der wetenschappen afzonderlijk en in de 

geestelijke grondslagen van de Nederlandse cultuur". 

Maar de formule "en bevordert het inzicht in de samenhang van de 

wetenschappen" was het enige dat in de 1960-wet werd opgenomen, als 

een vreemd aanhangsel bij artikel 1. Het relict is nog steeds te 

vinden in artikel 1 van de WWO-1985. 

Een daarmee samenhangend element dat in de na-oorlogse periode 

eveneens in de wet verscheen, was het zgn. maatschappelijk verant

woordelijkheidsbesef. Minister Rutten meende, cf. de Staatscommissie 

1946, dat de 1876-wet te exclusief de nadruk gelegd had op "de 

vorming van het intellect en de bevrediging van practische behoef

ten", en dat de geestelijke en zedelijke vorming der student en en de 

ontwikkeling van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 

verwaarloosd was. De Staatscommissie-1946 had gemeend dat deze 

clausule uitsluitend op studenten van universiteiten en hogescholen 

betrekking moest hebben, maar de minister meent dat ook voor het 

gymnasiale onderwijs deze doelstelling van belang is. ook de bevor

dering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef zou in de wet 

opgenomen worden. 

Beide termen zijn uit na-oorlogse idealen voortgekomen, en houden 

m.i. een onwerkelijk teruggrijpen in naar de (vermoede1ijk fictieve) 

leidinggevende intellectueel, die men zich in het verI eden dacht. 

Het is daarom opvallend dat de commissie-Neher (1960) beide termen 

hanteert als argument voor de uitbreiding van het technisch curricu

lum met niet-technische vakken. Maar het waren niet de enige argu

menten. 

WIJSBEGEERTE EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

De commissie-Neher ("Commissie technische studie en maatschappij

wetenschappen") werd ingesteld door de minister op 21 oktober 1960 

5 



TECHNIEK: INLEIDING 

en rapporteerde in november 1962. De comrnissie telde 15 leden, in 

hoofdzaak afkomstig uit het bedrijfsleven en de beide technische 

hogescholen. 

Naast beide bovengenoemde argument en betoogt de comrnissie dat de 

vooroorlogse aanzetten tot uitbreiding van het technisch curriculum 

met niet-technische vakken (de vakken recht en economie in sommige 

curricula~ de inste11ing van een afstudeerrichting werkplaats

techniek in werktuigbouwkunde te Delft in 1934) voortgezet moeten 

worden. Bovendien was na de oorlog een studium generale ingesteld, 

hadden bijzondere hoogleraren in de wijsbegeerte hun intrede gedaan, 

en was het onderwijs ten aanzien van bedrijfskundige aspecten uit

gebreid. Ook kregen aan de Eindhovense hogeschool de maatschappe1ij

ke facet ten in de ingenieursopleiding van meet af aan een bijzonder 

accent. Daarnaast bereept men zich op de rapporten (die ik niet 

ingezien heb: MG) van de hoogleraren Greenman, van Hasselt en van 

Heek, die betoogd hadden dat er een nieuwe instelling (in oost

Nederland) opgericht moest worden, met een symbiose tussen tech

nische en maatschappijwetenschappen. 

De commissie besluit de argumentatie met een zevental conclusies 

(bldz. 10-11), waarvan de eerste luidt: 

"Een ingenieur moet niet alleen bekwaam zijn in zijn vak maar ook 

inzicht hebben in plaats en betekenis van zijn functie in het maat

schappelijk bestel. Daarom dienen in een gedegen technisch

wetenschappelijke opleiding tevens de bouwstoffen te worden geboden 

voor een verbreding van de vorming tot het vervullen van verantwoor

delijke posities in bedrijf en maatschappij. Hierdoor zal de zojuist 

afgestudeerde ingenieur zich sneller met de niet-technische aspecten 

van zijn werkzaamheden vertrouwd kunnen maken en zijn maatschappe

lijke verantwoordelijkheid beter leren zien en dragen. AIle studen

ten aan de technische hogescholen behoeven daarom een orientatie in 

een aantal wetenschappen, waarin vooral aan andere dan de technische 

vorming aandacht wordt geschonken." 

De commissie rekent tot deze wetenschappen wijsbegeerte, psychologie 

en sociologie, economie met inbegrip van de organisatieleer, en 

rechtswetenschap. Daarnaast acht men taalbeheersing, behalve die van 
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TECHNIEK: INLEIDING 

de moedertaal, ook van de mod erne vreemde talen, van groot belang 

(I) • 

Verder wordt de uitbreiding van bedrijfskundige variant en bepleit 

(II), en de instelling van een bedrijfskundige studierichting (III). 

De her- en bijscholing rnoet aandacht krijgen (IV), evenals het 

baccalaureaatsexamen (V). Voor het samengaan van technische en rnaat

schappijwetenschappen in een instelling bepleit men nader onderzoek 

(VI), en als Iaatste vraagt de cornrnissie bijzondere aandacht voor de 

didactiek (VII). 

Ornstreeks 5% van de gehele studieaandacht van de student zou voor de 

niet-technische vakken beschikbaar moeten zijn, zoals onder (I) 

ornschreven. 

De argumentatie voor de uitbreiding van de niet-technische vakken 

lijkt dus vooral betrekking te hebben op de beroepsuitoefening van 

de ingenieur. Het is daarom enigszins verrassend dat de cornrnissie 

het onderwijs in de niet-technische vakken al in het eerste jaar 

wenst te laten aanvangen en zelfs daar het accent wenst te leggen, 

op het moment dat de student nog nauwelijks enig zicht heeft op die 

latere beroepsuitoefening. 

Het andere (impliciete) argument is toch verrnoedelijk dat men een 

academische ingenieursstudie niet mogeIijk acht met aIleen 

ingenieurs- en basisvakken in het curriculum. Een aanwijzing in die 

richting vindt men op bladzijde 6 van het rapport: 

"De academische vorrning van de ingenieur veronderstelt dus, dat in 

een gedegen technisch-wetenschappelijke opleiding tevens de bouw

stoffen worden geboden voor zijn algemene vorrning zowel voor bedrijf 

en rnaatschappij als ook tot verdieping van zijn persoonlijk leven. 

Hoe wijder zijn gezichtsveld, technisch, economisch, sociaal, cuItu

reel en geestelijk, des te groter de kans, dat zijn talenten zich 

rijk zullen ontplooien". 

SPECIALISATIES 

In 1905 had men besloten dat in tegenstelling tot de duitse tech

nische hogescholen, de vakafdelingen klein gehouden zouden worden, 

onder het motto dat er slechts een ingenieursopleiding bestaat, met 
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enkele varianten. Het centrale deel van de opleiding zou in de 

afdeling der algemene wetenschappen komen te 1iggen, met de vak

gebieden wiskunde, mechanica en natuurkunde (de Ru, 1953: bldz. 64). 

Het is echter duidelijk dat het accent al vrij snel na 1905 ver

schoof van algemene wetenschappen naar de vakafdelingen. 

Niet aIleen waren de zeven studierichtingen uit 1905 in 1982 tot een 

IS-tal uitgebreid, maar vanaf 1930 ontstonden ook binnen de afzon

derlijke studierichtingen (afstudeer-)specialisaties. Het ligt voor 

de hand dat het onderwijs uit algemene wetenschappen onder zulke 

ontwikkelingen niet onaangetast bleef. Hoewel bijvoorbeeld het 

onderwijs in de toegepaste natuurkunde aan de polytechnische hoge

school in 1905 onderwijs in de theoretische en toegepaste natuurkun

de werd, kromp dit type onderwijs voor een aantal studierichtingen 

in. Datzelfde gold voor het onderwijs in de wiskunde en theoretische 

mechanica, hoewel voor enkele studierichtingen/specialisaties het 

aantal colleges in deze vakken juist toenam. Maar deze ontwikkeling 

betekende in elk geval dat het "centrale pakket" ingenieursvakken in 

toenernende mate het centrale karakter verloor. Er bestonden al vlak 

na 1905 niet een, maar meerdere ingenieursstudies. 

MAATSCHAPPELIJKE BEVOEGDHEID 

Met het bovenstaande hangt de kwestie van het ontbreken van een 

"praktijkexamen" na het doctoraalexamen nauw samen. Er moet met 

nadruk gesteld worden dat de burgerlijke ingenieur van oudsher 

ambtenaar was, hetzij bij waterstaat, hetzij bij de marine, bij de 

mijndienst in de kolonien, of bij het onderwijs. 

Zodra de grote industrieen opkomen, en de ingenieur ook daar een 

werkkring vindt, ontstaan er naast ingenieur-ambtenaren ingenieur

employee's, terwijl geen van beide functionarissen behoefte hadden 

aan een door de staat verleende maatschappelijke bevoegdheid. Het 

ingenieursberoep maakte geen deel uit van de "vrije beroepen", 

waarvoor civiel effect van het grootste be1ang is (de enkele uitzon

dering, zoals de architect, buiten beschouwing gelaten). Op de 

konsekwenties van het ontbreken van civiel effect voor de ingenieur 

in ons land (anders dan bv. in de verenigde Staten), voor het onder

wijsprogramma in 1981 korn ik in de Nabeschouwing terug. 
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KRITIEK OP DE PROGRAMMA'S 

Een gebruikelijke kritiek op universitaire opleidingen is dat de 

leerplannen te weinig praktijkgericht zijn. Deze kritiek doet zich 

regelmatig voor ten aanzien van juridische en medische opleidingen 

(~Km-I), en geldt ook ten aanzien van de ingenieursop1eidingen. Er 

bestaat een bijna voortdurende spanning tussen beroepsverenigingen 

en/of werkgevers aan de ene kant, en universitaire opleiders aan de 

andere kant. Meestal stellen regeringen zich achter dit soort 

kritiek: in WON-I en in de Delen over Wis- en Natuurkunde (b1dz. 5 

ev), en over Letteren (bldz. 123 ev) is deze kwestie wat uitvoeriger 

behandeld. 

Wat betreft de ingenieursopleidingen uit deze kritiek zich in perio

diek terugkerende voorstellen het aandeel van de zgn. "praktische 

werkzaamheid" in het rooster uit te breiden, ten koste van de meer 

theoretische onderdelen. Ook leidt deze kritiek sorns tot pleidooien 

om meer niet-technische vakken in het leerplan op te nemen, hoewel 

dat standpunt minstens even vaak verdedigd wordt op grond van de 

veronderstelde beperktheid der technisch-wetenschappelijke op1ei

dingen. Het ligt echter voor de hand -ait punt wordt meestal door 

de kritici toegegeven-, dat niet voor aIle studierichtingen of 

specialisaties zulke praktische vakken van even groot belang zijn. 

Zo werd het onderdeel "praktische werkzaamheid" in steeds meer 

studierichtingen eerst aanbevolen, en vervolgens verplicht gesteld. 

In 1955 leidde die ontwikkeling zelfs tot een verzoek aan de commis

sie s'Jacob het Engelse sandwich-systeem te introduceren, een 

suggestie waarop de subcommissie-Bottema niet enthousiast reageerde. 
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9.2 DE VOORGESCHIEDENIS 

INLEIDING 

V66r 1842 werd techniek in hoofdzaak aan militaire scholen onder

wezen. WeI kan men in sornrnige perioden enige interesse van de kant 

van universiteiten voor deze vakken bespeuren, maar die interesse is 

als regel vrij gemakkelijk te localiseren bij een of twee hoog

leraren. 

Een uitzondering vorrnt de aan de Leidse Hogeschool van 1600 tot 1670 

verbonden school voor ingenieurs voor de vestingbouw, door prins 

Maurits gesticht op aandrang van Simon Stevin. Johan de Witt en 

Christiaan Huygens kregen aldaar hun opleiding. Behalve te Leiden 

werd ook tijdelijk te Franeker door de hoogleraar Fullenius in de 

vakken voor burgerlijke ingenieurs gedoceerd. 

Jonckbloet (1864, bldz. 324) schrijft in zijn Geschiedenis van de 

Groningse Hogeschool echter, als hij het heeft over de taal waarin 

de examens afgenomen werden: 

"Alle examina en promoties hadden natuurlijk in het Latijn plaats. 

Daarvan waren uitgezonderd de examens tot militair ingenieur en 

landmeter, die in de filosofische fakulteit werden afgenornen. Zulke 

examina komen dikwerf voor: ik heb er 29 geteld, die op drie na 

allen in de l8-de eeuw vallen". 

Hij noemt dan iemand die in 1808 bevorderd werd tot "landmeter, 

vestingbouw-, wijnroey- en waterbouwkundige". uit 1617 dateert een 

examen over "geometria ende Kunst van fortificatie". In hoeverre 

deze examens ook aan de andere hogescholen afgenomen werden, is mij 

niet hekend. 

Verder kende ons land sinds het opheffen der gilden tegen het einde 

van de 18-de eeuw, en definitief in 1818, een aantal tekenscholen, 

waar onderricht gegeven werd in de schilder-, beeldhouw- en graveer

kunst. Vaak hestond aan zulke scholen ook een opleiding tot archi

tect (Goudswaard, 1981; bldz. 104 ev). 

Tenslotte werd er sinds 1825 door de Hogescholen te Leiden, 

Groningen en Utrecht "industrieel onderwijs" verzorgd, grotendeels 

ten behoeve van niet-studenten (zie WON-I, bldz. 34). Het betreffen-

10 



TECHNIEK: KONINKLIJKE AKADEMIE 

de KB was voorbereid door administrateur Van Ewijck, over wie ik in 

WON-I (bldz. 95) het een en ander vermeld hebe Te Groningen en 

Utrecht werd dit onderwijs gestopt omstreeks l830/40~ te Leiden 

bleef het neg bestaan tot 1870 (Goudswaard, b1dz. 133-169). 

KONINKLIJKE AKADEMIE 

De oprichting van de Konink1ijke Akademie ter op1eiding van burger

lijke ingenieurs, "zo voor 's lands dienst als voor de nijverheid, 

en voor kweekelingen voor de handel", te Delft in 1842, was groten

deels het resu1taat van de activiteiten van staatsraad Lipkens. 

Antoine Lipkens -in 1782 te Maastricht geboren- had enige jaren te 

Parijs aan de Ecole Poly technique gestudeerd. In 1813 kreeg hij 

grote bekendheid door de rots bij de stad Foix van verdedigings

werken te voorzien. Na de ineenstorting van het Franse keizerrijk 

keerde hij naar ons land terug, om alhier tot chef van de brigade

ingenieurs, be1ast met het afbakenen van de grens met Frankrijk, 

benoemd te worden. Vervolgens werd hij ingenieur-verificateur van 

het kadaster te Luxemburg, en tens lotte hoofdingenieur voor de 

inspectie van geodetisch werk in Nederland. Teen hij werkloos was 

geworden, benoemde men hem tot raad-adviseur voor de wetenschappen 

aan het ministerie. 

In 1830 werd hem door de koning toegestaan, een eerder door hem 

ingediend plan tot oprichting van een School voor Kunsten en Weten

schappen (een universiteit met een literaire en een natuurweten

schappelijke faculteit) te Brussel uit te voeren. De afscheiding van 

Belgie gooide echter roet in het eten, waardoor Lipkens de ge1egen

heid kreeg zijn aandacht op Delft te richten. 

De keuze van Delft als plaats van vestiging van een wetenschappe

lijke op1eiding tot ingenieur was niet zo vreernd: er had aldaar van 

1813 tot 1828 een arti1Ierie-, genie- en waterstaatsschool bestaan, 

die naar de KMA te Breda verp1aatst was, en in 1845 opgeheven, 

voorzover het de burgerlijke waterstaatsschool betreft. Maar er was 

behoefte aan waterstaatsingenieurs in ons land en in de kolonien, en 

de gebouwen te Delft stonden leeg. 

Zijn tegenstanders wezen vooral op de financie1e problemen die de 
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stichting van een derge1ijk instituut in ons sterk verarmde land met 

zich mee zou brengen~ ook had hij te kampen met degenen die de 

ingenieursop1eidingen uitsluitend mi1itair wilden laten b1ijven, 

zoals het in feite altijd geweest was. Met steun van minister 

Schimmelpenninck van der Oye lukte het echter het oprichtings-KB 

getekend te krijgen. Het parlement werd buiten de kwestie gehouden, 

een niet ongebruikelijke gang van zaken v66r 1848. uit het KB van 8 

jan. 1842, no. 73, blijkt dat men dacht aan een drieta1 studie

richtingen, namelijk die voor burgerlijke ingenieurs voor 's lands 

dienst (voora1 waterstaat), die voor ingenieurs voor de nijverheid, 

en een studierichting die voor de handel zou voorbereiden. 

Nog in datze1fde jaar 1842 werd bij KB van 18 juli (no. 27) de 

opleiding tot Nederlands-Indisch bestuursambtenaar (tot stand geko

men onder druk van professor Roorda; zie het Deel Indologie in WON

I) aan de ingenieurs- en handelsrichtingen van de Akademie toege

voegd, ongetwijfeld ook om de instelling een wat steviger financiele 

basis te geven. De Akademie moest, op een eenmalige schenking van 

10.000 gulden na en de gebouwen die de gemeente ter beschikking 

stelde, zichzelf bedruipen, d.w.z. dat de inkomsten bestonden uit de 

200,-- gulden per jaar, die de studenten aan lesgeld zouden betalen. 

Vermoede1ijk om dezelfde reden -verbreding van de financiele basis

werd ook een eenjarige cursus voor ambtenaar bij het ministerie van 

financien aan de Akademie ondergebracht, alsmede een tweejarige 

cursus voor ijkers van maten en gewichten (1844), en een eenjarige 

cursus voor Iandmeters (1847). AIleen de ijkerscursus zou tot in 

onze tijd te Delft bIijven bestaan. 

Belangrijk voor de Akademie is geweest dat de Kroonprins vanaf het 

begin beschermheer was: ongetwijfeld een gevolg van het feit dat 

Lipkens bij de (oude) koning Willem I in een goed blaadje stond (de 

Akademie was geopend tijdens Willem II, die de latere Willem III 

beschermheer maakte). Lipkens zelf werd de eerste directeur, bleef 

vier jaar in functie, en trok zich vervolgens terug te Warmond, waar 

hij in 1847 overleed. 

Afgezien van de Indische opleidingen (die enig geld uit de koloniale 

fondsen ontvingen, dat eerder aan het Instituut te Soerakarta 
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besteed was; zie Indolagie) kende de Akademie, althans op papier 

vierjarige opleidingen tot waterstaatsingenieur, tot ingenieur der 

mijnwerken in de kolonien, tot bouwkundig en tot werktuigkundig 

ingenieur alsmede tot handelsingenieur. In 1860 zou (in theorie) een 

opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur volgen. 

uit het Onderwijsverslag van 1863/64 blijkt echter dat de Akademie 

in de 22 jaar van haar bestaan in totaal 183 einddiploma's voor 

civiel ingenieur had uitgereikt, en dat 180 leerlingen deze studie 

voor~ijdig hadden gestaakt. Er waren 17 diploma's voor mijningenieur 

uitgereikt, twee diploma's voor "schei- en werktuigkundige", terwijl 

in deze richting een leerling voortijdig vertrok; verder volgen nag 

5 diploma's voor scheepsbouwkundig ingenieur, en 53 diploma's voor 

ijk en accijns. De ene leerling die zich voor de studie tot handels

ingenieur had ingeschreven, was al in 1848 voortijdig vertrokken. 

Bouwkunde-diploma's waren kennelijk in het gehee1 niet uitgereikt. 

Ten aanzien van de docenten beg on de Akademie in 1842 met drie 

hoogleraren (Lipkens, Roorda en Lobatto; de laatste doceerde wiskun

de), en vier 1eraren (wis- en natuurkunde, tekenen, Frans en 

Engels/Duits). In 1843 en 1844 werd de staf aangevu1d met docent en 

voor scheikunde, wiskunde, Indische vakken, ijkwezen, bouwkunde, 

natuurlijke historie, geschiedenis/aardrijkskunde, staathuishoudkun

de, en wiskunde/waterbouwkunde. In 1845 vo1gden een docent voor 

Nederlands en een hoog1eraar (Simons) voor werktuigkunde. 

Bij de sluiting van de Akademie telde ik nag 28 docent en (van wie 

sommige niet in volledige dienst) met opdrachten: 

wiskunde (twee docenten): wiskunde en geodesie~ wiskunde en kosmo

grafie; stereometrie en beschrijvende meetkunde: wis- en natuurkun

de: natuurkunde; bouwkunde: burgerlijke bouwkunde: scheikunde (twee 

docenten); waterbouwkunde: werktuigbouwkunde (twee docenten); hand

tekenen; ijkwezen: daarnaast waren vijf Indolagen in dienst, vier 

docenten moderne talen, een docent staathuishoudkunde, en een docent 

voor aardrijkskunde/geschiedenis. 
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HET TOELATINGSEXAMEN 

Er was in 1847 een toelatingsexamen voor de Akademie ingesteld, dat 

omvatte: 

1. De rekenkunst, bijzonderlijk de kennis der gewone en decimaal 

breuken, met toepassing op het Nederlandse maten- en gewichten

stelsel; zomede de leer der meetkundige evenredigheden, en het 

trekken van de vierkantswortel uit aIle geta11en. 

2. De eerste gronden der stelkunst, met inbegrip van de oplossing 

der vergelijkingen van de eerste graad met een onbekende; de behan

d~lingen der wortelgrootheden en de eigenschappen der reken- en 

meetkundige grootheden. 

3. De meetkunst, tot aan de eigenschappen der vlakken. 

4. Het handtekenen, waarin men een genoegzame vaardigheid zal moeten 

bezitten om uit de hand een omtrek te schetsen van het een of ander 

getekend voorwerp. 

5. De taaIkunde, een genoegzame kennis der Hollandse taal, om dezel

ve zonder spelfouten op dictaat te kunnen schrijven, en der Pranse, 

in zo verre dat men een gesprek in dezelve gehouden, kan verstaan en 

enig opstel in die taal dadelijk en mondeling in het Hollands kan 

overbrengen. 

vreemdelingen hoeven aIleen de Hol1andse taal te verstaan. Men moet 

17 jaar zijn. De ingenieursopleiding geeft vooruitzicht op een 

betrekking in's lands dienst. Er is een examen na het tweede jaar 

(dit examen was belangrijk: aIleen de geslaagden konden na vol

tooiing der studie in staatsdienst komen, de gezakten niet; MG). 

DE PROGRAMMA'S 

Eerste jaar. Wat de programma's betreft zijn in het eerste jaar de 

negen vakken voor waterstaatsingenieur, mijningenieur in de kolo

nien, bouwkundig en werktuigkundig ingenieur dezelfde, met uitzon

dering van "driehoeksmeting" en "landmeetkunde", die voor de werk

tuigkundigen vervallen. Deze vakken zijn: 

1. De stelkunst, te beginnen met de verge1ijkingen van den eersten 

graad met twee en meer onbekenden, het binomium van Newton, de 
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theorie en de oplossing der tweede en hoogere magtsvergelijkingen. 

NB. Men zal vooraf laten gaan de verklaring der nieuwe wijze van 

kubiekworteltrekking en van het gebruik der logarithmen-tafels, met 

toepassing op onderscheidene vraagstukken. 

2. De meetkunst der vlakken en ligchamen. 

3. De beschrijvende meetkunst, de eerste gronden derzelve tot aan de 

gebogene oppervlakken. 

4. De driehoeksmeting, de platte en bolvormige, met toepassing op 

verschillende vraagstukken. 

5. Het regtlijnig teekenen, oefeningen in deze kunst, zich hoofd

zakelijk bepalende bij het oplossen en vervaardigen der vraagstukken 

van de beschrijvende meetkunst, of het vervaardigen der zoogenaamde 

Epures. 

6. Het handteekenen, en weI bepaaldelijk het teekenen van ornamenten 

en het schetsen van voorgestelde voorwerpen. 

7. De cosmographie of de kennis en verklaring der dagelijksche 

hemelverschijnsels, zoo als de loop der zon, maan en planeten, 

benevens de uitlegging zoo der vroegere wereldstelsels als van het 

hedendaagsche. 

8. De praktische landmeetkunde en waterpassing: dit onderwijs zal op 

het terrein gegeven worden, met verklaring der onderscheidene wijzen 

van landopmetingen en waterpassingen, zoomede van de zamenstelling 

en de behandeling der daartoe vereischte werktuigen. 

9. De theorie en het gebruik van weeg- en meettoestellen, met toe

passing op den ijk der Nederlandsche maten en gewigten. 

10. De theorie en de praktijk der roei- en peilkunde, van den water

ijk en de daartoe vereischte toestellen, de beschrijving der roei

stokken, der depoteermachine, enz. 

11. De fabrijkroatige bereidingen; uitlegging der verrigtingen in 

suikerraffinaderijen, zeepziederijen, zoutkeeten, azijnfabrijken, 

brouwerijen, branderijen enz.: verklaring der middelen, die men 

gebruikt om zekere producten te vervalschen, zulks door stalen 

aangetoond, en hoe de vervalsching kan ontdekt worden; densiteits

leer en areometrie: zamenstelling van onderscheidene vochtmeters: 

vergelijking en gebruik derzelve, enz., enz. 

12. De sCheepsmetingen; eerst theoretisch verklaard en naderhand 

praktisch toegepast op model vaartuigen. 
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13. De taa1kunde; lessen in het Fransch, Engelsch, Hoogduitsch en 

Javaansch. 

Zij die op de Akademie verlangen toegelaten te worden, oml na ver

loop der vier studie-jarenl a1s e1eves-aspiranten voor het vak van 

den waterstaat te worden geplaatst, volgen in het eerste jaar de 

vakken no. 1 tern 8 en 13, a1 dan niet met Javaans. 

Degenen die voor de dienst der mijnwerken in de kolonien verlangen 

toege1aten te worden, volgen in het eerste jaar de vakken 1 tern 8 en 

13. 

Degenen die een diploma a1s bouwkundige verlangen, volgen in het 

eerste jaar dezelfde vakken als de aspiranten voor een functie bij 

waterstaat. 

Voor degenen die een diploma als werktuigkundige verlangen, bestaat 

het onderwijs in het eerste jaar uit de vakken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 

13, al dan niet met Javaans. 

Zij die verlangen toegelaten te worden om als ambtenaar der accijn

sen te worden geplaatst, volgen aIleen de lessen in het eerste jaar, 

en weI de vakken 2, 10, 11, 12 en 13 (aIleen Frans). 

Deg~nen die bestemd zijn voor het vak van den ijk der maten en 

gewichten volgen in het eerste jaar de vakken 1, 2, 9, 10 en 13 

(aIleen Frans). 

Zij die een diploma als 1andmeter verlangen volgen aIleen in het 

eerste jaar de vakken I, 2, 4, 6, 7, 8 en 13 (aIleen Frans). 

Degenen die bijzonderlijk tot den handelstand bestemd zijn, volgen 

in het eerste jaar de vakken 1, 2, 6, 7, 11 en 13, met eventueel 

Javaans. 

Tweede jaar. In het tweede jaar wordt het onderwijs in een twaa1fta1 

vakken geven, te weten: 

1. De stelkunst, het vervolg derzelve, als inleiding tot de diffe

rentiaal- en integraa1-rekening. 

2. De analytische meetkunst, met toepassing op de kegelsnede. 

3. De beschrijvende meetkunst, met derze1ve toepassing op onder

scheidene vraagstukken. 

4. Het regtlijnig teekenen, hoofdzakelijk toegepast op vraagstukken 

der beschrijvende meetkunst. 
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5. Het handteekenen; voortzetting van hetzelve en vooral oefening in 

het schetsteekenen van werktuigen, ornamenten en landschappen. 

6. De proefondervindelijke natuurkunde, de algemeene eigenschappen 

der ligchamen enz., statica, hydrostatica, enz., enz., zoo veel 

mogelijk door proeven opgehelderd en bewezen. 

7. De scheikunde (nomenclatuur), rnetalloiden met oxygenium en hydro

genium, hunne oxyden, zuurstofzuren en waterstofzuren, metalen, 

zouten, enz., enz. 

8. De aardrijkskunde, behalve de gewone punten van onderwijs, hoofd

zakelijk eene volledige en tegenwoordige statistiek van de fabrij

ken, der voornaamste koopsteden, der middelen van vervoer, zoo als 

kana1en, spoorwegen, enz., enz. 

9. De cosmographie (vervolg); nadere beschouwing van den sterren

hemel~ toepassing der bo1vormige driehoeksmeting op sterrekundige 

vraagstukken~ verklaring en behandeling van onderscheidene werktui

gen, strekkende tot het doen van sterrekundige waarnemingen. 

10. De bouwkunde, beginselen dezer wetenschap, korte geschiedenis 

derzelve, verklaring der bouwkundige orden, benaming en evenredig

heid van de onderscheidene deelen der gebouwen, vorm en stijl der 

gebouwen in verband met hunne bestemming, keus der bouwstoffen, 

enz., enz. 

11. Taalkunde (vervolg); der Fransche, Duitsche, Engelsche, 

Javaansche en Maleische talen. 

12. Land- en Volkenkennis, met betrekking tot onze kolonien. 

De toekomstige waterstaatsingenieur voIgt in het tweede jaar aIle 

vakken, eventueel zonder Javaans en Maleis. Dit geldt ook voor de 

toekomstige bouwkundige (die zich overigens niet of zelden inschre

ven) • 

De mijnkundige opleiding bepaalt zich tot de vakken onder 3 tern 8, 

11 en 12, de werktuigkundige cursus tot de vakken onder 1 tern 6, 8 

en 11. 

Toekornstige ijkers voIgen in het tweede studiejaar nog de vakken 

onder 1, 2, 6 en 11 (aIleen Fransch). 

17 



TECHNIEK: KONINKLIJKE AKADEMIE 

Derde jaar. Voor het derde studiejaar zijn 18 vakken bedoeld t te 

weten: 

1. De analytische meetkunst~ vervolg derzelve met toepassing op de 

theorie der gebogen oppervlakken van den tweeden graad. 

2. De differentiaal- en integraalrekening, met derzelver toepassing 

op meetkunstige vraagstukken. 

3. Theoretische mechanica~ de eerste gronden derzelve. 

4. Beschrijvsnde meetkunst~ toepassing op steenhouwerskunstt de 

doorzigtkunde, het schaduwen, enz. 

5. De proefondervindelijke natuurkunde (vervolg): over het geluid, 

de warmtestof, electriciteit, magnetismus, electro-magnetismus, 

gezigtkunds, enz. 

6. De scheikunde (vervolg); scheikundige evenredigheden, electro

chemische theorie, enz., scheikunde der planten, der dieren, enz., 

enz. 

7. De mineralogie; gronden dezer wetenschap, zamenstelling der mine

ralen, meetkundige eigenschappen der mineralen, crystallographie, 

invloed dsr scheikundige zamenstelling op den vorm der mineralen, 

isomorph isme, werktuigelijke zamenstelling (textura) enz. 

8. De geologie: gronden dezer wetenschap, algemeen doel derzelvet 

plaatsing, ligging, zamenstelling en classificatie der rotsen. 

9. Natuurlijke historie; algemeene gronden derzelve, stelsels van 

classificatie voor het dieren- planten- en mineraal-rijk. 

10. De bouwkunde (voortzetting); zamenstelling van gebouwen~ aan

wijzing der hoofdzakelijke vereischten, die bij het bouwen moeten 

worden in het cog gehouden: belangrijkheid van goede fonderingen: 

ontwerp en teekenen in plan, opstand en doorsnede van burgerlijke 

woonhuizen, buitenplaatsen en groote gebouwen, met begrooting der 

kosten, enz.; verwarming- en verluchtingtoestellen. 

11. Waterbouwkunde en constructie der publieke werken; beschrijving 

der voornaamste dezer werkent die hier te lande en elders bestaan, 

zoo als bruggen, sluizen, waterleidingen, spoor- en straatwegen, 

enz., enz. 

12. Praktische werktuigkunde: verklaring van de zamenste11ing en 

uitwerking van onderscheidene werktuigen, bijzonderlijk van water

en windmolens, stoomwerktuigen van verschillende aard en vermogen, 

locomotieven, enz. 
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13. Gaschiadenis van den handel, in het algemeen en hoofdzakelijk in 

Nederland en deszelfs overzeesche bezittingen. 

14. Aardrijkskunde (vervo1g)~ met opzigt tot de verschillende pro

ducten en handelsartikelen in aIle landen en hoofdzakelijk in onze 

kolonH~n. 

15. Handelswetenschap; verschillende soorten van handel, als: 

commissie- en expeditiehandel, scheepsreederij of vrachthandel, 

ge1dkoersen, wisselhandel dar verschillende banken, enz. 

16. Maatschappelijke huishoudkunde (oeconomie sociale)~ doel dezer 

wetenschap~ a1gemeene gronden derzelve, landbouw, nijverheid, han

del, enz. 

17. Land- en volkenkennis (vervolg). 

18. Taa1kunde (vervo1g): Fransche, Duitsche, Engelsche, Javaansche 

en Ma1eische talen. 

Het derde jaar amvat voor de waterstaatsrichting de vakken onder 1 

tern 6, 10, 11, 12 en 18, met eventueel 17 en Javaans en Maleis. 

Voor mijnbouwkunde: vakken onder 3 tern 9, 12, 14, 17 en 18. 

V~~r bouwkunde: dezelfde cursus als voor waterstaat, zonder de 

vakken onder 11 en 12. 

Voor werktuigkunde 1 tern 5 en 12. 

Voor de handel: de vakken 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 en 18, en even

tuee1 Javaans en Maleis. 

Vierde jaar. In het vierde jaar onderscheidt Lipkens 17 vakgebieden: 

1. Theoretische mechanica (het vervolg), bijzonderlijk de dynamica, 

hydrodynamica en hydrau1ica. 

2. Differentiaa1- en integraalrekening, toegepast op vraagstukken 

tot de mechanica behoorende. 

3. Beschrijvende meetkunst: het vervaardigen van zoodanige epures 

als dienstig zijn tot oefening in speciale vakken, waarop de 1eer

lingen zich toeleggen. 

4. Waterbouwkunde en constructie dar publieke werken (vervolg): het 

bouwen van werken die in het water staan~ welke bouwstoffen daartoe 

gebezigd moeten worden~ ontwerp van sluizen, bruggen, gebouwen enz., 

op te maken, met bijvoeging van gedetailleerde opgaven der kosten of 
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het zoogenaarnde bestek, voorgesteld in plan, opstand en doorsnede. 

Beschrijving der werktuigen en hulpmiddelen, die bij deze soort van 

bouwwerken kunnen gebezigd worden, zoo als opene en tromvijzels, 

duikerklok en duikerhelm, enz., enz. 

5. Hydrographie der Nederlanden; beschrijving der rivieren en wate

ren; geschiedenis van de groote overstroomingen, ijsgangen en dijk

breuken, enz.; voorzorgen en hulpmiddelen bij deze rampen in het 

werk gesteld; meren, plassen en droogmakerijen~ regten der polder

besturen en heemraadschappen, enz., enz. 

6. Mineralogie (vervolg): klassificatie en beschrijving der delf

stoffen. 

7. Metallurgie en docimatie: smelting en analyse der metaal-ertsen, 

essaai-kunst ter bepaling van het gehalte op den nat ten en droogen 

weg. 

8. Geologie (vervolg); klassificatie der onderscheidene terreinen en 

verklaring der stelsels van geogenie. 

9. Natuurlijke historie (vervolg); beschrijving meer in het bijzon

dar van de voortbrengsels uit de drie rijken der natuur, die voor

name artikels van handel opleveren, zoo als dieren, die kostbare 

pelterijen geven; dar gewassen, die men tot verwstoffen gebruikt; en 

der edelgesteenten en metalen, enz., enz. 

10. Bouwkunde; practisch gedeelte derzelver, zoo als: kennis der 

bouwstoffen, verschillende soorten van hout, steen, metalen; op 

welke wijze men er de sterkte van berekent, en hoe men de deugdzaam

heid der bouwstoffen proefondervindelijk kan bepa1en; verhandeling 

over kalk en cementen; over de vereischte hoedanigheden der werken 

van verwer, slotenmaker, loodgieter, enz., enz. 

11. Werktuigkunde, vervolg der verklaring van de zamenstelling der 

werktuigen in gebruik bij de fabrijken en manufacturen, opgehelderd 

door voorste11ing van model 1 en. 

12. Scheikunde, toegepast op het fabrijkwezen, fabrijkmatige ver

vaardiging van zwavel, salpeter, zout, zuren, ch 1 oren , kunstmatige 

en natuurlijke soda, potasse, aluin, dierlijke kool, ammoniak, 

borax, verwstoffen, enz. De leerlingen worden toege1aten in het 

laboratorium en leiden beurtelings de werkzaamheden en scheikundige 

operatien, die er verrigt worden. 

13. Maatschappelijke huishoudkunde (vervolg); verdeeling van het 
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werk~ aanmoediging van landbouw en nijverheid, onderscheidene stel

sels van nijverheid, vrijen handel, enz. 

14. Handels-regtsgeleerdheid, volgens het wetboek van koophandel; 

wisselregt, scheepvaart, vennootschappen, tolstelsels, toltarieven, 

enz. 

15. Oefeningen in het Italiaansch boekhouden, in de correspondentie 

of koopmansstijl, in het Fransch, Duitsch en Engelsch. 

16. Land- en volkenkennis, met betrekking tot de kolonien. 

17. Javaansche en Maleische talen en letterkunde. 

Voor de waterstaatsopleiding zijn in het vierde jaar de vakken onder 

1 tern 5, 10 en 11, eventueel met 16 en 17. 

Voor de mijnbouw de vakken onder 3, 6, 7, 8, 9, II, 12 en 17. 

Voor bouwkunde de vakken onder I, 2, 3 en 11. 

Voor werktuigkundige de vakken onder I, 2, 3 en 4. 

Voor de handel de vakken onder 12 tern 16. 

Het ziet er enigszins naar uit dat Lipkens moeite had het vierjarige 

programma geheel te vu1len. uit het gewijzigde reglement van 1861 

(KB 7 sept 1861, no. 52) blijkt dan oak dat de opleiding voor het 

mijnwezen driejarig wordt, hoewel die voor waterbouwkunde, bouwkun

de, de nieuwe scheepsbouwrichting, en de opleiding werktuigkunde 

vier jaar blijven. Ook de nieuwe richting voor de "nijverheid en het 

fabriekwezen" (later scheikunde; MG) wordt driejarig. 

In 1861 zijn er dus opleidingen 

(1) tot civiel ingenieur voor (a) de waterbouwkunde; (b) de burger

lijke bouwkunde; (c) den scheepsbouw; (d) de werktuigkunde; en (e) 

het mijnwezen; 

(2) voor de nijverheid en het fabriekwezen; 

(3) voor den ijk der maten en gewigten: 

(4) voor de burgerlijke dienst in Nederlandsch-Indie. 

Weggevallen zijn de landmeterscursus en de opleiding tot ambtenaar 

bij de administratie der accijnsen. Toegevoegd worden civiele 

scheepsbouw, en de opleiding voor de nijverheid en het fabriekswezen 

(waaruit veel later scheikundige technologie zou ontstaan). De 
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Indische op1eidingen heb ik in h~t Deel Indo1ogie besproken. 

In hoeverre men steeds de hand heeft gehouden aan het toe1atings

examen en het door Lipkens ontworpen programma weet ik niet. Hier 

wi1 ik volstaan met te verme1den dat de inste1ling al in 1848 bijna 

opgeheven was, voornamelijk ten gevo1ge van financiele perike1en, 

maar ook omdat er plannen bestonden de op1eiding tot ingenieur bij 

de waterstaat voortaan door midde1 van een 1eerlingste1sel te orga

niseren. Die opheffingsplannen werden op het laatste moment verhin

derd door het ingrijpen van de (nieuwe) Koning, die zijn broer Prins 

Hendrik tot beschermheer aanste1de. Na enige moeilijkheden rond een 

nieuw reg1ement, dat scho01ser was dan het vorige, in 1861, werd de 

Akademie in 1864 tengevolge van Thorbecke's Mo-wet opgeheven, en

voorzover het de ingenieursop1eidingen betreft- omgezet in de poly

technische School. De Indische op1eidingen verdwenen naar een nieuwe 

rijksinstelling te Leiden, maar ook de gemeente Delft opende een 

instituut voor Indische opleidingen (zie WON-I, b1dz. 283 ev). 

De overgang van Koninklijke Akademie naar Polytechnische School 

schijnt voor de docenten op een uiterst ongelukkige manier gerege1d 

te zijn: men las de dag voor de opening van de po1ytechnische school 

of men a1 dan niet herbenoemd was. Bij KB van 20 juni 1864, no. 136, 

werd de KA opgeheven, bij KB van 28 juni, no. 4, het personee1 

ontslagen, en bij KB van 14 jan. 1865, no. 51, het niet-herbenoemde 

personee1 op wachtgeld geste1d, ten bedrage van tweederde dee1 van 

het aan de KA ontvangen salaris. Volgens KB van 26 sept 1861, no. 58 

bedroeg het sa1aris van een hoogleraar 2800,-- gulden per jaar, 

opk1immend tot 4000,-- gulden; van een leraar van 1800,-- tot 

2400,--, en van de docenten die slechts enkele uren per week doceer

den (voor de vakken nederlands, frans, hoogduits, engels, maleis, 

aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke huishoudkunde, admi

nistratief recht, Indische bouwconstructies, lijntekenen en boekhou

den) 600,-- gulden per jaar. Het wachtgeld zal dus niet al te hoog 

geweest zijn. 

Velen werden niet herbenoemd: niet aIleen verdwenen de Indologen 

naar Leiden, of naar de nieuwe instelling te Delft, maar ook de 

moderne talen zouden niet aan de polytechnische school gedoceerd 

worden. Ook werden een aantal docenten in technische of natuurweten-
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schappelijke vakken om onduidelijke redenen niet herbenoemd: zo 

onder anderen de 48-jarige leraar in de wis- en natuurkunde, 

OVerduyn, die enige jaren eerder een onderscheiding had ontvangen. 

De inspecteur van het middelbaar onderwijs en latere directeur van 

de polytechnische school, Bosscha, schijnt een belangrijke stem 

gehad te hebben bij de aanstelling van het personeel der poly tech

nische school. 

In 1895 haalt de leraar Huet deze onaangename gang van zaken neg 

eens op in het blad De Ingenieur, hoewel al in de almanak van 1865 

gestaan had: "Moeyelijk te beschrijven is de sensatie, die een zoo 

ruwe wijze van handel en alom te weeg brengt". Thorbecke heeft hier 

weI een vreemde steek laten vallen. 

De KA was in feite een particuliere onderneming geweest en in finan

cieel opzicht een mislukking. Zonder de bescherming van het 

Koninklijk Huis was de instelling al lang verdwenen: toch heeft die 

bescherming er niet toe kunnen leiden dat de Akademie een plaats op 

de staatsbegroting kreeg. 

Een nagenoeg vo11edig overzicht van de functies die de afgestudeer

den van de KA in 1870 bek1eedden, vindt men als bijlage 31 bij de 

notulen van een KlvI-vergadering (Tijdschrift KIvI, 1869/70; b1dz. 

112-117) • 
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POLYTECHNISCHE SCHOOL 

De stichting van ,de Koninklijke Akademie was, evenals de 1esprogram

rna's aan die inste11ing, per KB geregeld. Nu, in 1864, 16 jaar na 

1848, werd de stichting van de Polytechnische School bij de wet 

gerege1d, evena1s de vakken die a1daar gedoceerd zouden worden. 

Hoewe1 de school tot veler verbazing in de middelbaar onderwijswet 

opgenomen werd, 

niet bestond), 

en niet in de hoger onderwijswet (die trouwens neg 

had de wette1ijke basis in elk geva1 tot gevolg dat 

de instelling in de 1andsbegroting was opgenomen. 

[Thorbecke had overigens twee typen midde1baar onderwijs ingesteld, 

waarvan het ene (de PS) vo1gde op het andere (de HBS). Zie verder 

over deze verwarring het Deel Landbouwwetentschappen.] 

De polytechnische school kende hoogleraren en leraren, "die door Ons 

benoemd, geschorst en onts1agen worden". Er werd een directeur 

benoemd, alsmede een raad van bestuur, waarin de hoogleraren en niet 

de leraren zitting hadden (enigszins conform de senaat aan de uni

versiteiten). 

De artikelen 39-42, 55, en 58-67 in de Me-wet hebben betrekking op 

de po1ytechnische school. Er wordt tot 1905, als de instel1ing 

omgezet wordt in de Technische Hogeschool, en dan naar de HO-wet 

overgaat, slechts een wijziging in de wet aangebracht, voorzover ik 

kon nagaan (1901, S123). Deze wijziging heeft betrekking op het 

studieprogramma bouwkunde. Daar stond dat het examen-B (zie beneden) 

"hetzelfde examen" is als het examen-B voor weg- en waterbouwkunde. 

In de wetswijziging wordt "hetzelfde examen" vervangen door tlomvat 

dezelfde vakken". De band van bouwkunde met civiel werd zo wat 

minder strak. 

Men begon met 12 hoogleraren en 6 1eraren, terwijl er vanaf 1867 

assist~nten-voor de verschil1ende vakken aangesteld werden. De eer

ste hoog1~raren waren -voor zuivere en toegepaste wiskunde- Cohen 

Stuart, Baehr, van den Berg, Burger en Goens~ voor kennis van werk

tuigen en mechanische technologie Grothe; voor toegepaste natuurkun

de Grinwis, voor scheikunde Oudemans: voor waterbouwkunde Lebret: 

voor geologie Vogelsang: voor burgerlijke bouwkunde Gugel: voor 

staathuishoudkunde, administratief recht en handelsrecht de Bruyn 
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Kops. 

Als eerste leraren traden op voor werktuigbouwkunde Huet, voor 

scheikunde en scheikundige technologie Levoir, voor bouwkunde Morre, 

voor handtekenen Tetar van Elven, voor het maken van mode1len en 

werktuigen Reuvekamp en voor boetseren Lacombe. Voor plant- en dier

kunde werd Salverda tijdelijk aangesteld, en voor boekhouden Arntze

nius eveneens tijdelijk. De leerstoel voor scheepsbouwkunde bleef 

onbezet. 

Het reglement voor de polytechnische school werd vastgesteld bij KB 

van 30 juni 1864 (581). Er worden nu zes studierichtingen onder

scheiden, te weten die voor technoloog (of voor "aanstaande indus

trieelen of technologen, die eene grootere mate van theoretische en 

technische kennis verlangen dan aan eene hoogere burgerschool met 

vijfjarige cursus kan verkregen worden"), voor civiel ingenieur (de 

term civiel is hier voor het eerst voor waterstaatsingenieur gere

serveerd), architect of bouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundig 

ingenieur, werktuigkundig ingenieur, en mijnen-ingenieur. 

De 1andmeterscursus was verdwenen: het examen werd (opnieuw) een 

staatsexamen, afgenomen op diverse plaatsen in het land (KB 1865, 

587). Naderhand (KB 1918, 5548) zou deze studie als een driejarige 

cursus aan de landbouwhogeschool te Wageningen ingesteld worden om 

in 1935 (5492) naar Delft terug te keren ("civie1-1andmetertt), en 

daar in 1949 (5466) in de studierichting geodesie op te gaan. Tot 1 

aug 1953 krijgt men bij de wet van 1948 (5489, art. 3) nog gelegen

heid een diploma voor civiel-1andmeter te beha1en. Delft heeft 

overigens sinds 1895 een afzonderlijk gebouw voor geodesie gekend, 

ook al omdat "landmeten en waterpassen" een be1angrijk onderdeel van 

de studie tot civie1-ingenieur uitmaakte. De hoog1eraren Cohen 

Stuart tot 1878, Schols tot 1897, Heuve1ink tot 1926, en Schermer

horn tot 1945, verzorgden de colleges op dit gebied. 

De ijkerscursus bleef bestaan, hoewe1 de lector van Beek in 1932 

hij was in 1931 benoernd- geen opv01ger kreeg. Examens werden slechts 

afgenomen als er een vacature bij de dienst voor het ijkwezen be

stond. 
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Hoewel de "Akademie" omgezet werd in een "school" werd het onderwijs 

wat minder schools. Artikel 19 van het reglement voor de poly tech

nische school bepaalt in elk geval: "het staat aan ieder ingeschre

vene vrij de lessen te volgen die hij verkiest. Hij geeft daarvan 

kennis aan den Directeur, welke aan de betrokken hoog1eeraren en 

leeraren opgave doet van de namen der leerlingen die hunne lessen 

wenschen te vo1gen". Helemaal academisch was de toestand overigens 

nog niet. 

Er zou volgens de MO-wet 1863 in 25 vakken onderwijs gegeven worden, 

te weten: 

a. hogere ste1kunde~ 

b. bolvormige driehoeksmeting en analytische meetkunde; 

c. beschrijvende meetkunde en hare toepassingen~ 

d. differentiaal- en integraalrekening; 

e. landmeten, waterpassen en geodesie; 

f. theoretische mechanica~ 

g. toegepaste mechanica~ 

h. kennis van werktuigen; 

i. mechanische techno1ogie en werktuigbouwkunde; 

k. toegepaste natuurkunde; 

1. toegepaste, praktische en analytische scheikunde; 

m. scheikundige technologie; 

n. kennis van het hedendaagse fabriekswezen: 

o. delfstofkunde en aardkunde; 

p. toegepaste aardkunde en mijnontginning; 

q. metallurgie: 

r. waterbouwkunde, aanleg van gewone wegen en spoorwegen en bruggen

bouw: 

s. burgerlijke bouwkunde; 

t. scheepsbouwkunde; 

u. rechtlijnig tekenen en handtekenen met toepassing op verschillen

de vakken; 

v. praktische oefeningen met gereedschap en draaibank: 

w. maken van model1en van werktuigen: 

x. staathuishoudkunde; 

y. handelsrecht; 
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z. administratief recht in betrekking tot de waterstaat, de openbare 

werken, het mijnwezen en de nijverheid. 

Men kreeg toegang tot de lessen na een toelatingsexamen-A, dat van 

gelijke omvang was a1s het eindexamen van een vijfjarige HBS. Abitu

rienten van de vijfjarige HBS kregen een vrijstelling voor dit 

toelatingsexamen. 

Dat toe1atingsexamen omvatte de vakken: 

a. de wiskunde~ 

b. de beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica, van de 

kennis van werktuigen en van de technologie; 

c. de natuurkunde en hare voornaamste toepassingen: 

d. de scheikunde en hare voornaamste toepassingen: 

e. de beginselen der delfstof-, aard-, plant- en dierkunde: 

f. die der kosmografie: 

g. de gronden van de gemeente-, provinciale en staatsinrichting van 

Nederland~ 

h. staathuishoudkunde en statistiek, inzonderheid van Nederland en 

zijne kolonien en bezittingen in andere werelddelen; 

i. de aardrijkskunde: 

k. de geschiedenis: 

1. de nederlandse taal en letterkunde: 

m. de franse taal en letterkunde; 

n. de engelse taal en letterkunde: 

o. de hoogduitse taal en letterkunde: 

p. de beginselen der handelswetenschappen, daaronder die der waren

kennis en het boekhouden: 

r. het hand- en recht1ijnig tekenen. 

De vakken q. (het schoonschrijven) en s. (de gymnastiek), die weI op 

het eindexamen HBS voorkwamen, vervielen voor het examen-A. 

DE EXAMENS 

Het diploma van technoloog kon na ongeveer drie jaar studie behaald 

worden door middel van een examen; voor het diploma van de overige 
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vijf ingenieursvakken waren twee examens vereist, de B- en de C

examens, waardoor deze studies vier jaar besloegen. 

Het examen voor technoloog omvatte (art. 60): 

a. de bolvormige driehoeksmeting en de beginselen der analytische 

meetkunde; 

b. de beginselen der beschrijvende meetkunde; 

c. die der theoretische en toegepaste mechanica en van de kennis van 

werktuigen; 

d. die der mechanische technologie; 

e. de toegepaste natuurkunde: 

f. de toegepaste en analytische scheikunde; 

g. de scheikundige technologie; 

h. de bouwkunde, voor zoveel betreft de kennis van bouwstoffen en de 

samenstelling van eenvoudige gebouwen; 

i. hat hand- en ornamenttekenen. 

Het examen B kende voor de vijf overige studierichtingen vijf vakken 

gemeenschappelijk, te weten: 

a. de hogere stelkunde; 

b. de bolvormige driehoeksmeting en de analytische meetkunde; 

c. de beschrijvende meetkunde: 

d. de differentiaal- en integraalrekening; 

e. de toegepaste natuurkunde. 

De civie1-ingenieur had daarenboven nog een viertal vakken in het B

examen staan, te weten (art. 61): 

f. de analytische scheikunde met betrekking tot de bouwmaterialen; 

g. de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk zawel voor bouwkundige 

a1s waterbouwkundige werken; 

h. de constructie van onderde1en van gebouwen; 

i. het vervaardigen van eenvoudige bouwkundige en waterbouwkundige 

tekeningen, en het handtekenen. 

Voor de bouwkundig ingenieur was het B-examen hetzelfde als dat voor 

civie1 (art. 62), maar dat werd in 1901 veranderd in "omvat deze1fde 

vakken". 
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De scheepsbouwkundig ingenieur kreeg op zijn B-examen, behalve de 

vijf gemeenschappelijke vakken (art. 63)= 

f. de analytische scheikunde met betrekking tot de materialen voor 

de scheepsbouwkunde: 

g. kennis van bouwstoffen in de scheepsbouw in gebruik: 

h. de beginselen van het scheepstekenen en het handtekenen. 

De werktuigkundige kende als extra vakken (art. 64): 

f. het vak e. in artikel 60, hetgeen "de toegepaste natuurkunde" is, 

wat onjuist lijkt. Wat hier bedoe1d is, ontgaat mij (ook in de 

ontwerpwet stond dit al zo vermeld). 

g. de analytische scheikunde met betrekking tot materialen voor 

werktuigen. 

De mijningenieur tenslotte, had slechts een extra vak, nl. f. de 

delfstofkunde (art. 65). 

De EXAMENS-C zijn uiteraard wat meer specifiek voor de betreffende 

studierichtingen. 

Voor de civiel-ingenieur bestaat het eindexamen uit een zevental 

onderdelen, te weten: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica en de kennis van werktui

gen: 

b. de waterbouwkunde, omvattende (1) de aanleg van gewone wegen en 

spoorwegen, en die van bruggen: (2) de aanleg van zeeweringen; (3) 

de kennis der rivieren a1s afwateringsmidde1en en in betrekking tot 

de scheepvaart; (4) de aanleg van kanalen, sluizen, havens en mari

tieme werken; (5) de hydrografie van ons land, kennis van polders en 

bemalingen; 

c. de burgerlijke bouwkunde omvattende (1) de constructie van een

voudige gebouwen; (2) de beginselen der schone bouwkunst; 

d. het situatie-, ornament- en handtekenen, benevens het tekenen van 

voorwerpen tot de waterbouwkunde behorend; 

e. het maken van ontwerpen, bestekken en begrotingen; 

f. de beginselen der geodesie en het praktisch landmeten en water-
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passen~ 

g. het administratief recht in betrekking tot de waterstaat en 

openbare werken. 

Voor bouwkunde omvat het examen-C: 

a. Vakken a en evan het civiel examen-C (mechanica en ontwerpen, 

bestekken, begrotingen); 

b. de burgerlijke bouwkunde, de schone bouwkunst in haar gehele 

omvang daaronder begrepen: 

c. de waterbouwkunde, voor zoveel betreft de aanleg van verschillen

de bestratingen, het bouwen van bruggen, sluizen en kaaijen: 

d. het theoretisch en praktisch landmeten en waterpassen; 

e. het bouwkundig, ornament- en handtekenen: 

f. het administratief recht, in betrekking tot openbare werken. 

V~~r scheepsbouw omvat het examen-C: 

a. vak a van het civiel examen-C (mechanica)~ 

b. het tekenen van werktuigen: 

c. de scheepsbouwkunde en het scheepstekenen: 

d. de waterbouwkunde en het waterbouwkundig tekenen, voor zoveel het 

betreft werken die tot de scheepvaart betrekking hebben. 

Voor werktuigkunde: 

a. vak a van het civiel examen-C (mechanica): 

b. mechanische technologie en werktuigbouwkunde: 

c. het vak h uit artikel 60 (kennis bouwstoffen); 

d. het handtekenen en het tekenen van werktuigen: 

e. het administratief recht in betrekking tot fabrieken en werktui

gen. 

Voor mijningenieur: 

a. het vak a van het civiel examen-C (mechanica): 

b. het vak h uit artikel 60 (kennis bouwstoffen): 

c. het vak d van het bouwkundig examen-C (landmeten en waterpassen): 

d. de aardkunde en de toegepaste aardkunde: 

e. de mijnontginning~ 
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f. de docimasie; 

g. de rneta11urgie~ 

h. het tekenen van werktuigen~ 

i. het adrninistratief recht in betrekking tot het mijnwezen. 

In de cursus 1891/92 wordt de studierichting voor technoloog ook 

vierjarig en tege1ijkertijd is de studie wat beter te herkennen a1s 

die voor scheikundig ingenieur. 

Het aanta1 ingeschrevenen voor een volledige cursus aan de po1ytech

nische school bedroeg in 1864/65 86, en 100pt dan gestadig op tot 

264 in 1877/78, waarna een daling inzet met een minimum van 166 in 

1888/89. Daarna is er weer een opgaande lijn tot in 1904/05 het 

aanta1 ingeschrevenen voor een volledige cursus 998 bedraagt, met 

neg 106 leer1ingen voor enkele lessen. Voora1 aanvanke1ijk trekt de 

studierichting voor civie1-ingenieur de rneeste 1eerlingen. In 1904 

kende men 300 ingeschrevenen voor c.i., 400 voor w.i., 125 voor 

technoloog, 50 voor s.i., 30 voor voor b.i., en ca. 80 voor de 

mijnbouw. De wisselingen in het aantal studenten waren groot van tot 

jaar, evenals de grote en kleine studierichtingen in hun onderlinge 

verhouding van jaar tot jaar verschilden. 

31 



TECHNIEK: 1842-1905 

9.3 OVERZICHT STUDIERICHTINGEN 1842 TOT 1905 

NB. Men zie voor de toelichting op de vakken hat vorige hoofdstuk. 

WEG- EN WATERBOUWKUNDE 

De Konink1ijke Akademie was in hoofdzaak opgericht ten behoeva van 

de studierichting voor waterstaatsingenieur. De opleiding was 

bedoeld om ingenieurs voor een rijksbetrekking op te leiden. Na het 

tweede jaar volgde een vergelijkend examen: degenen die dan afvie

len, konden hun studie voortzetten in een van de andere richtingen. 

Het programma voor waterstaatsingenieur omvatte in 1842 ca. 19 

vakken, waarvan in elk van de vier jaren algebra /analyse en be

schrijvende meetkunde gedoceerd werden. 

Vlakke meetkunde /stereometrie en platte /bolvormige driehoeksmeting 

komen aIleen op het rooster van het lste jaar v~~r, analytische 

meetkunde op dat van het 2de en 3de jaar. 

Behalve deze vijf wiskundevakken kent het programma in 1842 theore

tische mechanica, toegepaste natuurkunde, scheikunde, werktuigkunde, 

en waterbouwkunde in het 3de en 4de jaar. 

Bouwkunde wordt in het 2de, 3de en 4de jaar gedoceerd, hydrografie 

van Nederland aIleen in het 4de jaar. 

Landmeten /waterpassen is beperkt tot het lste jaar, aardrijkskunde 

tot het 2de jaar. Kosmografie en de beide tekenvakken vindt men in 

het lste en 2de jaar. 

Taalkunde komt voor in het lste, 2de en 3de jaar; Indische talen in 

het 4de jaar. Indische land- en volkenkunde was door Lipkens in het 

2de jaar geplaatst, met een eventuele voortzetting in het 3de en 4de 

jaar. 

Aan de Polytechnische School zijn de vier wiskundevakken (hogere 

algebra, analyse, beschrijvende meetkunde, en bolvormige driehoeks

meting /analytische meetkunde) met de toegepaste natuurkunde de vijf 

gemeenschappelijke vakken in het B-examen voor aIle studierich-
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tingen, behalve voor die voor technoloog, opgenomen. 

De studie tot waterstaatsingenieur kent voor het B-examen vier extra 

vakken, nl. analytische scheikunde, kennis bouwstoffen, constructie 

onderdelen gebouwen, en bouwkundig- /handtekenen. 

Het C-examen tenslotte, omvat 7 vakgebieden, te weten mechanica 

/kennis der werktuigen, waterbouwkunde, bouwkunde, handtekenen, 

ontwerpen/ bestekken/ begrotingen, landmeten /waterpassen, en admi

nistratief recht. 

Een aantal verschil1en tussen de programma's aan de KA en PS trekken 

de aandacht. De Indische vakken zijn verdwenen ten gevolge van de 

oprichting van het Rijksinstituut te Leiden in 1864 (dat overigens 

slechts korte tijd zou bestaan~ zie WON-I: bldz. 40, 283 ev). In de 

MvT bij de wet tot oprichting van het indische instituut te Leiden 

had gestaan: "De studie van Indie kan voor of na het verblijf aan 

de po1ytechnische of aan de landbouwkundige school worden volbracht" 

(WON-I~ bldz. 284). 

Kosmografiel aardrijkskunde, en vlakke meetkunde/ stereometrie zijn 

eveneens verdwenen; van trigonometrie is de bolvormige driehoeks

meting overgebleven, nu gecombineerd met analytische meetkunde. 

Onder de nieuwe vakken ziet men ontwerpen/ bestekken/ begrotingen 

verschijnen, evenals administratief recht. Mechanica is nu gecom

bineerd met "kennis van werktuigen", een combinatie die later de 

moderne werktuigbouwkunde zou opleveren. 

Ook is goed te zien dat wis- en natuurkunde niet meer in de latere 

studiefase voorkomen, maar nog slechts in het B-examen; wis- en 

natuurkunde zouden aan de TH de kern van de propedeuse vormen. Aan 

de PS is natuurkunde overigens nog steeds "toegepaste natuurkunde": 

aan de TH zou dat "theoretische en toegepaste natuurkunde" worden. 

MIJNINGENIEUR 

Het programma voor mijningenieur in de kolonien omvatte in 1842 zo'n 

18 vakken, waarvan algebra, vlakke meetkunde/ stereometrie, vlakke 

en bolvormige driehoeksmeting, kosmografie, en landmeten aIleen in 
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het lste jaar gedoceerd worden. Beschrijvende meetkunde komt echter 

op de roosters van aIle vier jaren voor. 

De beide tekenvakken vindt men in het lste en 2de jaar~ toegepaste 

natuurkunde, aardrijkskunde, indische land- en volkenkunde, in het 

2de en 3de jaar, en scheikunde zelfs in het 2de, 3de en 4de jaar. 

De voor deze studierichting min of meer specifieke vakken, zoals 

mineralogie, geologie, en natuurlijke historie, bevinden zich met de 

werktuigkunde in het 3de en 4de jaar. Meta1lurgie wordt aIleen 

gedoceerd in het 4de jaar. 

Taalkunde daarentegen staat op de roosters van elk van de vier 

jaren. 

Aan de PS verschijnt voor deze studierichting, wat de wiskunde 

betreft, voor het B-examen het gemeenschappelijke pakket, d.w.z. 

hog ere algebra, analyse, beschrijvende meetkunde, en bolvormige 

driehoeksmetingl analytische meetkunde, alsmede toegepaste natuur

kunde. Aan de KA had de mijningenieur niet leren differentieren en 

integreren (zie verder de ontwikkeling van het wiskundepakket voor 

mijningenieurs aan de TH). 

Daarnaast kent het B-examen in plaats van de vier extra vakken voor 

civiel, slechts een extra vak, nl. delfstoikunde (het kandidaats

examen zou dus aan de TH vroeg komen te liggen). 

Het C-examen omvat mechanical kennis werktuigen, kennis bouwstoffen, 

landmeten, geologie, mijnontginning, docimasie (ertskunde), metal

lurgie, tekenen van werktuigen, en administratief recht. 

De talenvakken zijn ook hier verdwenen, evena1s indische land- en 

volkenkunde, scheikunde, en aardrijkskunde. Het wiskundeprogramma is 

verminderd met een aanta1 vakken die kennelijk naar de HBS ver

p1aatst zijn, en aangevuld met analyse. Evenals bij civiel is hier 

administratief recht toegevoegd. 

Door het verschijnen van mijnontginning en docimasie 1ijkt de 

studierichting wat meer toegespitst op de eigenlijke mijnbouwkunde. 

Professor Grutterink (1906; b1dz. 285) meent overigens dat het aan 

de KA en de PS niet de bedoeling was een volledige studie tot 
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mijningenieur in te richten. De (zeer weinige) 1eer1ingen arnbieerden 

in staatsdienst te treden, en zodra men daartoe aangewezen was, 

financierde de staat het verb1ijf en de studie te Freiburg ten 

aanzien van de specifieke mijnvakken. Daarna deed men examen te 

Delft. 

Pas toen professor Behrens in 1898 door de hoog1eraren Schroeder van 

der Ko1k en van Loon opgevo1gd was, kon de studierichting een nage

noeg vo11edige mijnop1eiding verzorgen. 

WERKTUIGKUNDIG INGENlEUR 

De beide aan de KA afgestudeerde werktuigkundig ingenieurs schijnen 

een zonderling programma gevo1gd te hebben, a1s dit programma inder

daad volgens de richtlijnen van Lipkens uitgevoerd is. Het aantal 

vakken is gering, en weinig op de werktuigkunde toegespitst: 

algebra/ analyse en beschrijvende meetkunde werden in elk van vier 

jaren gedoceerd. In het lste jaar treft men vlakke meetkunde/ 

stereometrie aan, maar geen trigonometrie. Analytische meetkunde 

komt voor in het 2de en 3de jaar, mechanica in het 3de en 4de jaar. 

De beide tekenvakken zijn, evenals taalkunde, in het lste en 2de 

jaar geplaatst, natuurkunde in het 2de en 3de jaar. Tenslotte vindt 

men kosmografie in het lste, aardrijkskunde in het 2de, werktuigkun

de in hat 3de, en waterbouwkunde in het 4de jaar. 

Het rooster lijkt onvolledig, en nogal slordig in e1kaar gezet. 

Aan de PS kent deze richting, beha1ve de vijf wiskundevakken en 

toegepaste natuurkunde, toegepaste natuurkunde in de opgave (hetgeen 

een vergissing za1 zijn), en analytische scheikunde voor het B

examen. 

Het C-examen omvat vijf vakken, narnelijk mechanical kennis werktui

gen, mechanische techno1ogie/ werktuigbouwkunde, bouwkunde/ kennis 

bouwstoffen, handtekenen/ tekenen werktuigen, en administratief 

recht. 

Men vindt de studierichting aan de KA sorns aangeduid als die in de 

"schei- en werktuigkunde". Maar die aanduiding was in 1861 vervallen 
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door het ontstaan van een embryonale scheikunde-richting. Het aantal 

uitgereikte diploma's is aan de KA slechts een tweetal geweest. 

OVerigens kan m&n 

(Gedenkschrift 1906, 

aan de Koninklijke Akademie vol gens Ravenek 

bldz. 204) eigenlijk nog niet van een studie-

richting werktuigkunde spreken: er werden slechts erikele onderwerpen 

uit de werktuigleer als onderdelen van de theoretische en toegepaste 

mechanica en beschrijvende meetkunde behandeld. 

Aan de PS breidt werktuigkunde zich echter snel uit: men onder

scheidde daar een drietal centrale vakken, die Ravenek ornschrijft 

als (I) kennis van werktuigen, d.i. de beschrijving van aIle werk

tuigen zonder onderscheid, zoowel wat hunne samenstelling aangaat 

als ook de wijze waarop het daarmede beoogde doel wordt bereikt: (2) 

werktuigleer, d.i. de theorie der werktuigen: zij 1eerde de toe

passing der wis- en natuurkundige wetten op de werktuigen, zoo weI 

in hun geheel beschouwd als in hunne onderdeelen; dit vak stond niet 

apart op de roosters: (3) werktuigbouwkunde, d.i. de constructie der 

werktuigen: zij bepaalde in elk bijzonder geval, welke afmetingen en 

vormen aan de verschillende deelen van het werktuig moeten worden 

gegeven om het best aan de bestaande eischen der theorie en der 

praktijk te voldoen. 

Werktuigleer en werktuigbouwkunde waren aIleen voor werktuigkundigen 

bestemd: later zijn beide vakken samengevoegd, en tenslotte is 

kennis der werktuigen uit de TH-roosters verdwenen. 

SCHEEPSBOUWKUNDE 

Hoewel deze studierichting in 1860 aan de KA was ingesteld, en er 

volgens de Onderwijsverslagen uit 1863 een 5-tal scheepsbouwers was 

afgestudeerd, beweert professor Cop (1906: bldz. 228) dat deze 

studie pas in 1867 (dus aan de Ps) van start ging. Dat lijkt ook weI 

waarschijnlijk aangezien vanaf 1867 een bouwkundige bij het loods

wezen, van Loo, een dag per week enkele lessen scheepstekenen te 

Delft gaf. Het volgend jaar werd de hoofdingenieur bij de marine, 

Tideman, voor een dag per week te Delft benoemd voor de lessen in 

scheepsbouwkunde. Cop was zelf de eerste hoogleraar in volle dienst 

(1887). 

36 



TECHNIEK: 1842-1905 

Scheepsbouwers trachtten evenals waterstaatsingenieurs, een aanstel

ling bij het rijk (de marine) te krijgen in Nederland of in Oost

Indie. 

Ten aanzien van de opleiding schrijft Cop dat er gedurende de PS 

steeds twee problem en waren: het ontbreken in het studieprogramma 

van het vak ijzerconstructies, terwijl schepen sinds lang niet meer 

uitsluitend van hout gebouwd werden; daarbij kwamen de moeilijkheden 

in de afbakening van de studie van die voor werktuigkundige. In 

feite behaalden velen beide diploma's. 

Het programma (aan de PS) omvatte behalve de vijf gemeenschappelijke 

vakken, analytische scheikunde, kennis bouwstoffen, en de teken

vakken voor het B-examen. 

Het C-examen hande1de over mechanical kennis werktuigen, tekenen van 

werktuigen, scheepsbouwkunde, en waterbouwkunde. 

BOUWKUNDE 

Lipkens had een op1eiding tot architect of bouwkundige aan de Akade

mie willen instellen, en daarvoor ook een studieprogramma opgesteld. 

Dit programma leek echter zozeer op dat voor waterstaatsingenieur, 

dat er zich niemand voor deze studierichting had aangeme1d. 

De bouwkundeopleiding begint dus aan de PS. Maar ook hier is het B

examen tot 1901 hetzelfde als dat voor waterstaatsingenieur. 

Het C-examen wijkt iets af van dat voor civiel, aangezien er minder 

vakken op het programma stonden. 

In de periode 1880-1890 werden 21 diploma's uitgereikt, maar van 

1890 tot 1900 slechts een negenta1; in 1905 te1de men 5 kandidaten 

voor het eindexamen. OVerigens kwamen rond 1880 vele kandidaten voor 

de MO-akte tekenen naar Delft, om aldaar de lessen aan de PS te 

volgen. 

HANDELSINGENIEUR 

Het was de bedoeling geweest aan de KA een studie op dit gebied in 

te stel1en, maar het programma was minimaal uitgewerkt; de ene 
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leerling vertrok halverwege, en tijdens de PS hoort men niets meer 

over plannen in deze richting. weI wordt er omstreeks 1915 gediscus

sieerd over een studierichting voor economisch ingenieur, die niet 

ingesteld zou worden (Gedenkboek, bldz. 137; zie verder het deel 

Economische Wetenschappen). 

Van TECHNOLOOG naar SCHEIKUNDIG INGENlEUR 

De studierichting voor industrieel of technol00g was in 1861 aan de 

KA ingesteld, maar hagon in feite in 1864. Vo1gens Eijdman (1906; 

bldz. 268) was deze studierichting een voortzetting van de opleiding 

die "een technische school te Utrecht" bood, maar professor Eijdman 

vergeet te vermelden dat a1 in 1825 de universiteiten in het kader 

van het industrialiseringsbe1eid van Wi11em I de opdracht gekregen 

hadden onderwijs in de "schei- en werktuigkunde" voor niet-studenten 

te verzorgen. Dit onderwijs was mislukt. Ook in het oprichtings-KB 

van de KA uit 1842, no.27, was sprake geweest beha1ve van ingenieurs 

voor 's lands dienst, van de op1eiding van ingenieurs voor de nij

verheid en handel. 

Hoe dat ook zij, aan de KA waren vanaf de oprichting, drie of vier 

II industriecolleges " gegeven, waarvan het eerste (Ufabrijkmatige 

bereidingen") voor de cursus voor belastingambtenaren bestemd was, 

het tweede dubbe1co11ege "scheikunde" voor waterstaats- en mijninge

nieursl en het derde of vierde ("scheikunde, toegepast op het fa

brijkwezen") voor mlJnlngenieurs. 

De in de nieuwe technologie-opleiding gedoceerde vakken zijn verme1d 

in hoofdstuk 9.2. Maar in 1891/92 werd deze driejarige cursus vier

jarig, overigens zonder dat de vakkeninde1ing veranderde (het B

examen werd in drieen gesplitst, nadat het in 1885 a1 in twee 

gedeelten afgenomen was). 

Eijdman (1906; bldz. 275) geeft een tabel waaruit duidelijk wordt 

hoe het leerplan in 1891 veranderde: het totaal aanta1 theorie-uren 

werd op het rooster opgevoerd van 64 tot 75, en het aanta1 uren 

oefening van 39 tot 65. De wiskunde/mechanica werd van 5 op 6 

roosteruren gebracht, de toegepaste natuurkunde ging terug van 16 
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naar 10 uur, en de scheikundige technologie van 9 naar 7 uur. 

Meer aandacht kregen de scheikunde-vakken (van 11 naar 12 uur), het 

handtekenen en het werktuigkundig tekenen (deze vakken hadden niet 

op het rooster gestaan~ er werden nu resp. 2 en 4 uren voor uitge

trokken; weI vond men het bouwkundig tekenen -4 uur- op het program

ma, dat zo bleef), en nieuwe vakken als het projecteren van 

fabrieken (4 uur), kristallografie (1 uur), bacterio1ogie (5 uur), 

en arbeidswetgeving (1 uur). 

De introductie van bacteriologie in het programma was het gevolg van 

de activiteiten van de uit Duitsland afkomstige hoog1eraar Behrens, 

die, in 1874 aangetrokken voor mineralogie, aardkunde en mijnontgin

ning, in 1898 deze opdracht voor microchemie inrui1de. Behrens 

pub1iceerde sinds 1881 over microchemie, en in 1895 was op voor

spraak van Behrens, Beijerink tot hoog1eraar bacterio1ogie benoemd. 

De bio1ogische traditie in de studierichting is hier begonnen. 

Overigens ontspon zich in deze1fde tijd een discussie over de vraag 

of de op1eiding nog weI een ingenieursop1eiding was, en men niet 

beter van een scheikunde-op1eiding kon spreken. Hoe dat ook zij, in 

1905 wordt de op1eiding tot scheikundig ingenieur door de universi

taire scheikunde-hoog1eraren nog niet voor vol aangezien (Adres der 

universitaire scheikunde-hoog1eraren~ De Ingenieur 1904~ b1dz. 123-

124). 

ANDERE OPLEIDINGEN 

De cursus voor belastingambtenaar was in 1842 aan de KA ingeste1d, 

maar schijnt al snel weer verdwenen te zijn. Het ging hier om een 

op1eiding tot scheepsmeester, keurmeester voor wijn, e.d. 

Het 1andmetersexamen werd in 1844 niet uitsluitend aan de KA afgeno

men: het b1eef moge1ijk een staatsexamen af te 1eggen. Aan de PS is 

dit examen verdwenen (het zou in 1935 in Delft terugkeren). 

De ijkerscursus blesf vanaf 1844 tot in de huidige tijd aan de 

De1ftse instel1ing verbonden, zij het dat de docenten vaak gast

docent en waren. 
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MECHANISCHE TECffi~OLOGIE 

Hoewel er geen afzonderlijke opleiding in de mechanische techno1ogie 

bestond, is het misschien curieus te verrne1den dat deze "afdeling" 

in 1906 (van der Burg: Gedenkschrift, bldz. 236 ev) een drieta1 

verzamelingen kende, n1: 

I. rnode1len van fabriek- of trafiekwerktuigen en onderde1en~ 

model len van werktuigen en toestel1en voor de vervaardiging of 

bereiding van stoffen~ rnodel1en van waterkerende werken: rnodel1en 

van sluiswerken, stuwen, enz.: rijswerken; havenwerken, beweegbare 

ijsbrekers: rnodellen van brugforrnelen, bruggen en spoorwegen; mijn

wezen; chemische technologie: materialen. 

II. geheel of gedeeltelijk bewerkte voorwerpen uit de metaal indus

trie, de spinnerij, weverij, boek- plaat- en steendrukkerij, boek

binderij, glasfabricage, papierfabricage, hout, porcelein en aarde

werk, meel- en oliefabricage. 

III. een spinnerij en weverij in werking, met o.a. een rekwerktuig, 

een voorspinwerktuig-flyer, fijnspinwerktuigen, ringspin en 

selfactor, weefgetouw met schachten. Dit a1les werd aangedreven door 

een elektromoter van 6 PR. Er ontbreken nog een kaardwerktuig en 

voor de wol een fijnspinkaarde. 

In de rnodelmakerij voor de bewerking van hout en meta1en vond men 

draai-, boor-, schaaf-, en freesbanken, a1smeda een cirke1- en 

houtzaag. Elk van deze apparaten werd door een afzonderlijke elek

tromotor aangedreven, die door stroom uit de kleine elektrische 

centrale op het TH-terrein geleverd werd. 

Daarnaast bestond er sinds 1890 een laboratorium voor onderzoek van 

vezels, papier en weefsels (zie verder de Beer, 1987). 
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9.4 DE TECHNISCHE HOGESCHOOL 

DE OPRICHTING 

De polytechnische school kende geen curatoren, maar een directeur 

met een raad van bestuur, waarin de hoogleraren zitting hadden; de 

leraren behoorden niet tot deze raad. 

De examens werden aan de polytechnische school door staatscommissies 

afgenomen; weI had directeur Bosscha in 1881 aanbevolen in elk geva1 

de B-examens tot schoolexamens te maken, maar dit advies was niet 

opgevo1gd: de examens werden afgenomen door een gemengde commissie 

van docenten en buitenstaanders. 

oak de interne organisatie van de school verschilde nogal wat van 

die aan de universitaire instellingen: men kende geen faculteiten of 

afdelingen/ aangezien de studieprogramma's sterk overeenkwamen. 

Tenslotte vreesde men dat overheveling van het onderwijs uit de MO

wet naar de HQ-wet tot gevolg zou hebben dat het hoger technisch 

onderwijs in een facu1teit aan een of meerdere universiteiten 

terecht zou komen. Vooral om die reden vindt men in de diverse 

reorganisatierapporten ten aanzien van de polytechnische school, en 

in de notu1en van de vergaderingen van de raad van bestuur van 1881 

tot 1902 een sterke voorkeur voor regeling van het technisch hoger 

onderwijs bij afzonderlijke wet, en niet in de HQ-wet; de Akademie 

voor Beeldende Kunsten kende immers sinds 1880 ook a1 een afzonder

lijke wetgeving (de Ru, 1953). 

[OVerigens schrijft de fysicus-filosoof en oud-hoogleraar aan de 

technische hogeschool te Bandoeng, professor Clay, nog in de Nieuwe 

Rotterdamse Courant van 1953 (5 maart, bldz. 5) dat iedereen het er 

weI over eens is dat de beslissing van 1905 om een afzonder1ijke 

Technische Hogeschoo1 te stichten, onjuist is geweest. Volgens Clay 

had het technisch onderwijs in de bestaande universiteiten onder

gebracht moeten worden.] 

Toch kwam het pas in 1896 tot een wetsvoorstel, ingediend door 

minister van Houten, dat echter gezien de tegenstand van de Kamer, 

weer werd ingetrokken. Minister Kuyper vatte in 1901 de draad weer 

op, en verzocht directeur Kraus hem in 1902 in een memorie uiteen te 
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zetten, op welke wijze de omzetting der polytechnische school in een 

technische hogeschool zou kunnen plaats vinden. 

Hoewel de Raad van Bestuur ook weI voeide voor een indeling van de 

docenten in afdelingen, was men het niet met Kraus eens, dat aIle 

docenten, 66k die voor de propedeutische vakken, over de afdelingen 

verdeeid zouden worden. De Raad van Bestuur besloot met 15 tegen 9 

stemmen, Kraus te verzoeken in zijn ontwerp een afdeling der 

Algemene Wetenschappen op te nemen, bestemd voor de docenten van de 

propedeutische vakken, voornamelijk wis- en natuurkundigen. 

De vakafdelingen zouden op die manier klein blijven, en de docenten 

in de propedeutische vakken werd het lidmaatschap van de vakafde

lingen bespaard. Ook zouden de vakhoogleraren in elke afdeling in de 

minderheid zijn, als de hoogleraren propedeutische vakken lid van 

aIle vakafdelingen werden (de Ru, 1953~ bldz. 64). En zo werd het 

aan de Technische Hogescholen gebruikelijke "service-onderwijs" uit 

de afdeling der Algemene Wetenschappen geboren, dat aanzienlijke 

voor- en nadelen heeft. 

Delft had, in onderscheid met de duitse Technische Hochschulen, aan 

de polytechnische school steeds een klein aantal vakdocenten gekend, 

hetgeen uiteraard de eenheid in de verschillende opleidingen ten 

goede kwam. 

De minister wijzigde Kraus' ontwerp op een aantal punten. In de 

eerste plaats zou de nieuwe Technische Hogeschool in de HD-Wet 

opgenomen worden -zij het in een apart hoofdstuk- en niet in een 

afzonderlijke wet. Kuyper wilde nu naast de universiteiten uitdruk

kelijk hogescholen in ons land mogelijk maken. Daarmee was de angst 

van de delftenaren als faculteit bij een universiteit ondergebracht 

te worden, of zelfs om verdeeld te worden over verschillende univer

siteiten, weggenomen. 

Verder wenste de minister afschaffing van het systeem der staats

examens: Kraus en de meerderheid der reorganisatiecommissies wilden 

dit systeem behouden, onder het argument dat met buitenstaanders in 

de examencommissies de buitenwereld meer waarde aan de diploma's zou 

hechten. Kuyper noemde dit zwakheid. 
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Moeilijker te verteren voor de Raad van Bestuur was dat minister 

Kuyper in plaats van zelfbestuur door deze raad, een curatorium en 

een voor een bepaalde tijd benoemde rector in het ontwerp opnam. De 

vasta directeur zou verdwijnen, waarmee sommige hoogleraren het 

trouwens ook weI eens waren. Het nut van een curatorium zag men 

echter in het geheel niet in; zelfs was de latere secretaris van 

curatoren, Snethlage, in kwaliteit van voorzitter van een reorgani

satiecommissie naar Leiden en Utrecht gereisd om te informeren naar 

het functioneren van curatoren: zijn bericht was toen negatief 

geweest. 

De minister verschilde tenslotte met professor Kraus van mening over 

het doctoraat in de technische wetenschappen, op welk punt Kuyper 

sterke tegenstand van de universiteiten verwachtte: zoln doctoraat, 

dat promoveren van ingenieurs in het buitenland overbodig zou maken, 

kon weI later ingevoerd worden. 

Toen Kraus het door de minister gevraagde wetsontwerp op 17 juni 

1902 inzond, bleef hij trouw aan zijn opvattingen betreffende het 

doctoraat, het eindexamen, en het curatorium. Ten aanzien van hat 

doctoraat ging de minister zoals bekend, overstag. Wat betreft het 

eindexamen luidde het voorstel van Kraus: "Voor het afnemen der 

diploma-examens worden jaarlijks door Onze Minister van Binnenlandse 

Zaken (onderwijs viel onder deze minister~ MG) examencommissies 

benoemd". Maar Kuyper veranderde dit in: "AIle examens aan de 

Technische Hogeschool worden afgenomen, en over de uitslag van de 

examens beslist door de afdelingsbesturen, zo nodig te dien einde 

aangevuld met een of meer deskundigen buiten de hogeschool, door 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken daartoe aan te wijzenlt. 

Vo1gens de Ru (1953, b1dz. 56-69) -aan wie ik dit overzicht groten

deels ontleen- moet het verzet tegen een curatorium niet zo sterk 

meer geweest zlJn, aangezien Kuyper, anders dan van Houten afde

lingen wilde instellen, en curatoren wilde verp1ichten het advies 

van rector en assessoren en van de betrokken afdeling bij te voegen 

(in de stukken naar het departement). 
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De parlementaire behandeling van de ornzetting der polytechnische 

school in de technische hogeschool verliep vrij soepel, mogelijk 

door de vermoeidheid der kamerleden tengevolge van het langdurige 

debat over bijzondere universiteiten, die bij dezelfde wetswijziging 

civiel effect aan de uitgereikte diploma's zouden kunnen hechten 

(zie WON-I, bldz. 88). Blijkbaar erkende men de noodzaak de inge

nieursopleidingen een universitaire status te geven. Het zwakke punt 

was nog weI de opleiding tot technoloog, die aan de polytechnische 

school driejarig was geweest, maar in 1891 ook vierjarig was gewor

den. De gezamenlijke hoogleraren in de scheikunde aan de universi

teiten (Bakhuis Roozeboom en Lobry de Bruyn aan de GU, Holleman te 

Groningen, Franchimont en Schreinemakers aan de RUL, en Romburgh en 

Cohen te Utrecht) stell en in een adres aan de minister dat de oplei

ding der technologen en die der mijningenieurs naar een universiteit 

overgebracht moeten worden, en -mocht dat niet mogelijk zijn- dat 

dan in elk geval promoties van technologen uitsluitend aan een 

universiteit dienen plaats te vinden (De Ingenieur 1904, 19; bldz. 

123-124). Dit adres wordt door de minister terzijde gelegd, en ook 

de kamerleden reageren hierop niet of nauwelijks. 

Meer aandacht krijgen de adressen tegen de onderwijsbevoegdheid van 

ingenieurs, overigens ook zonder succes (WON-I, bldz. 104). In het 

proefschrift van de RU (1953, bldz. 135 ev) vindt men een gedetail

leerd verslag van de merkwaardige gang van zaken bij deze wets

wijziging. 

Hier rest mij aIleen de verwoede -maar vruchteloze- pogingen van het 

SDAP-kamerlid van Kol te vermelden, om een "afdeling der bouwkunde 

en van sociaal-technische wetenschappen" aan de TH in te stel1en 

(Kamerverslagen 1903/04, II~ bldz. 1468). Van Kol dacht aan een 

opleiding tot inspecteur voor de na1eving van enkele sociale wetten, 

zoals de woningwet, de veiligheidswet, en de hinder- en stoomwet. 

Kuyper meent echter dat deze functies niet een specifieke studie

richting aan de TH kunnen rechtvaardigen, aangezien dergelijke 

inspecteurs niet aIleen door de TH, maar ook door de universiteiten 

geleverd kunnen worden. Bovendien bestaat er verschil van mening 

over het aantal benodigde inspecteurs. Als er niet meer dan 150 

"inspecteurs van arbeid" nodig zijn, is het overbodig een afzonder-
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lijke studierichting in te stellen; men kent immers ook geen afzon

derlijke studierichting voor kamerlid of minister, waar ook maar 

ruim 150 posten beschikbaar zijn (1). Hier blijft het bij, hoewel 

van Ko1 bij de behande1ing in tweede ronde weer op het punt terug

komt. 

AIleen het vak "technische hygiene" za1 aan de TH onderwezen worden 

(de arts professor Sleeswijk werd echter slachtoffer van de bezuini

gingen in 1933: hij kreeg onts1ag. In 1953 benoemde men Burger a1s 

buitengewoon hoog1eraar in dit vak~ zie verder voor de achtergronden 

van de poging dit vak op de roosters te krijgen: Lintsen, 1980: 

b1dz. 306 ev. Ook werden staathuishoudkunde en staats-, administra

tief en hande1srecht in de 1ijst van vakken opgenomen. 

De nieuwe hogeschoo1 kreeg een p1aats in de Ho-wet in de artike1en 

30-69 en 118-129. De overgang van de po1ytechnische school naar 

technische hogeschoo1 schijnt door minister Kuyper niet zo onbehoor-

1ijk geregeld te zijn a1s de overgang van de koninklijke akademie 

naar polytechnische school door Thorbecke: nu trad het voltallige 

personeel der po1ytechnische school in dienst van de nieuwe tech

nische hogeschool. 

De hogeschool kende vijf afdelingen, te weten: 

-algemene wetenschappen 

-weg- en waterbouwkunde 

-bouwkunde 

-werktuigbouwkunde/scheepsbouwkunde/electrotechniek 

-scheikundige technologie/mijnbouwkunde, 

en een zevental studierichtingen. 

OVer de ijkerscursus en over die voor landmeter heb ik eerder a1 

iets vermeld. 

Het examen- en promotiereglement werd niet in het Academisch 8tatuut 

opgenomen, maar bij afzonderlijk KB van 4 juli 1905 (8227) vast

gesteld. Ook werd het Reg1ement op de TH in een afzondarlijk besluit 

(1905, 8215; gewijzigd 1933, 8316: 1927, S3: en 1907, 566) vast

gelegd. 

De toe1ating tot de TH-examens voor bijzondere groepen kandidaten is 
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eveneens bij afzonderlijke KBls geregeld. 

HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS IN ENKELE ANDERE LANDEN 

Bij het wetsontwerp van 11 maart 1903 (Bijlagen bij de Handelingen 

1902/03, vergaderstuk 135) is aan de Memorie van Toelichting een 

bijlage II toegevoegd, met een overzicht van het hoger technisch 

onderwijs in Belgie, Duits1and, Groot-Brittanie en Ierland, Oosten

rijk, Hongarije, Zweden en Noorwegen, Zwitser1and en de USA. De 

bijlage bes1aat 11 b1adzijden, en geeft een grote hoeveelheid in for

matie. Hier za1 ik enige gegevens over de situatie in Belgie, 

Duitsland, Frankrijk en Engeland overnemen. 

In Belgie waren in 1849 ingenieursscho1en verbonden aan de beide 

rijksuniversiteiten (Gent en Luik), waarvan die te Luik (ecole des 

mines, en ecole des arts et manufactures) in 1893 omgezet werd in 

een technische faculteit, de vijfde te Luik. 

Omstreeks 1900 bestonden er te Gent opleidingen voor ingenieurs 

civils, architectes, conducteurs civils, ingenieurs mecaniciens, 

chimistes, industriels, en vanaf 1900, electriciens. Te Luik kende 

men opleidingen voor mijningenieur, des arts et manufactures, 

mecaniciens, en electriciens. In 1900 werd geologie toegevoegd. 

In Duitsland waren de hogere technische opleidingen per land geor

ganiseerd. Technische hogescholen -aanvankelijk zonder promotie

recht!- yond men te Berlijn, Hannover, Aken en Dantzig (de laatste 

gesticht in 1900): verder te Dresden, Munchen, Karlsruhe, Stuttgart, 

Darmstadt, en Brunswijk. 

Deze hogescholen haddent op de nieuwere instellingen na, aIle een 

ontwikkeling van vakschool via po1ytechnische school naar weten

schappe1ijk instituut doorlopen. De titel Doktor-Ingenieur kon 

echter pas vanaf 1899 ver1eend worden. 

Het tijd~rk van de polytechnische scho1en begint omstreeks het 

midden van de eeuw (Stuttgart 1840, Brunswijk 1862): de eerste 

omzetting tot Technische Hochschule vindt plaats te Milnchen in 1863. 
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Aan deze technische hogescholen zijn de afdelingen streng geschei

den, met een eigen bestuur; docenten kunnen slechts in een afdeling 

benoemd worden. OV~ral bestaan afdelingen voor civiel, bouwkunde, en 

scheikunde; mijnbouwkunde was aan afzonder1ijke Bergakademies ge

plaatst. 

Ook bestond overal een afdeling der algemene wetenschappen met 

vakgebieden als staathuishoudkunde, kunstgeschiedenis, mod erne 

talen, en vaak ook geschiedenis en wijsbegeerte. Een zestal hoge

scholen kenden een opleiding tot apotheker. Landbouwkunde was een 

afdeling te Munchen, en bosbouwkunde te Karlsruhe. Opvallend is 

verder dat de inste1lingen te Darmstadt, Karlsruhe, Munchen en 

Stuttgart leraarsopleidingen voor wis- en natuurkunde en techniek 

verzorgden (via de afdeling algemene wetenschappen)~ te Munchen 

werden zelfs leraren geschiedenis, aardrijkskunde, en Duits opge

leid. Scheikunde omvat overal Huttenkunde (metallurgie). 

Frankrijk. In dit land werden de ingenieurs opgeleid door de Grandes 

Ecoles, waarvan de belangrijkste de ecole centrale des arts et 

manufactures was, sinds 1829 een particuliere instelling en vanaf 

1857 een rijksinstituut. De school bocd een driejarige zeer compacte 

cursus, ressorteerde onder het ministerie van handel en nijverheid, 

en telde omstreeks 1900 zoln 700 leerlingen. 

De andere weg naar een ingenieursdiploma voerde via de tweejarige 

cursus aan de ecole poly technique, gevolgd door een driejarige 

vakopleiding aan bv. de ecole nationa1e des ponts et chaussees, de 

ecole nationale superieure des mines, of de ecole d'app1ication du 

genie maritime. 

De ecole poly technique ressorteerde onder het ministerie van oorlog, 

en boed in de eerste plaats opleidingen voor leger en vloot. Daar

naast ken de de instelling opleidingen voor burgerlijke staats

betrekkingen maar beide typen opleiding droegen een militair 

karakter: het bestuur bestond uit een generaa1 en een kolone!. Dit 

militaire regime trof men trouwens ook aan bij de andere grandes 

eco1es. 

De ecole poly technique telde in 1901 472, de (voortgezette) oplei

dingen aan de vakscholen elk ruim 100 leerlingen. De ecole 

superieure d'electricite was een particuliere instelling. Deze scho-
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len kenden over het algemeen slechts buitengewone hoog1eraren~ de 

vele oefeningen werden geleid door repetiteurs. 

Het hoger technisch onderwijs in Engeland en Ierland was onderont

wikkeld: behalve enige cursussen in "engineering" aan verschi11ende 

universiteiten, die een zij1ijn vormden, was de belangrijkste oplei

ding die aan het Central Technical College van het City and Guilds 

Institute, sinds 1878. Maar hier werd het hele terrein van de 

techni~k bestreken, van laag tot hoog. De stad Manchester opende in 

1902 een School of Technology. 

De later zo bekende technische hogeschoo1 te ZUrich was in 1900 neg 

een po1ytechnische school met zes vakafde1ingen en twee a1gemene 

afde1ingen, t.w. architectuur, civie1, mecanique industriel1e, 

chemische technologie (inc1usief farmacie), bosbouw- en 1andbouwkun

de, wis- en natuurkunde (leraarsopleiding), wijsbegeerte en staat

huishoudkunde (wiskunde, natuurkunde, techniek, duits, engels, 

frans, ita1iaans, russisch, geschiedenis, staatswetenschappen, 

kunstgeschiedenis), en mi1itaire wetenschappen. Abiturienten hadden 

het recht aan een universiteit te promoveren. 

DE PERIODE 1905-1960 

De Hegeschoo1 begon in 1905 met 38 gewone, twee buitengewone hoog-

1eraren en twee 1ectoren. Deze docenten zouden de hieronder opgesom

de 31 vakken doceren. Het va1t echter op, als men de docenten1ijst 

uit 1905 (Gedenkschrift, 1906: bijIage Xllla) verge1ijkt met de 

lijst van vakken in de Ho-wet 1905 (art. 34), dat een docent voor 

aardrijkskunde ontbreekt, evenals die voor a1gemene en vader1andse 

geschiedenis en cu1tuurgeschiedenis. 

WeI verk1aart professor Huizinga zich in 1927 bereid jaarlijks 20 

lessen in "cu1tuurgeschiedenis in het a1gemeen en meer bepaaldelijk 

de invloeden, welke de ontwikke1ing van techniek, kunsten en weten

schappen hebben gehad op de beschaving" te geven, maar a1 in 1932 

b1ijkt het gehoor neg uit zes studenten en enige toehoorders te 

bestaan, waarop Huizinga dit werk staakt. "Node besluit de Senaat op 

24 mei 1932 voorshands geen opvo1ger te benoemen" {Gedenkboek 1955, 
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bldz. 125). 

Voor de aardrijkskunde wordt -a1s ik juist geinformeerd ben- pas in 

1937 de lector Gonggrijp benoemd. En zo werd hetgeen ve1en gevreesd 

haddenl werke1ijkheid: de ingenieursop1eiding in ons land werd een 

bijna exc1usief technische opleidingl zonder accenten op niet

technische aspecten van de samen1eving. 

De beide 1905-1ectoren, Treub en van der Worp doceerden respectieve-

1ijk ijk en beginse1en der verbandleer en EHBO. In 1933 verdwenen 

deze lectoraten. WeI kreeg de TH bijzondere hoogleraren: de eerste 

(Kramers) zou in 1931 voor de theoretische natuurkunde vanwege het 

Hogeschoo1fonds benoemd worden; overigens doceerde de Haas a1 in 

1905 theoretische en toegepaste natuurkunde, in p1aats van de toe

gepaste natuurkunde aan de po1ytechnische school. 

Omstreeks 1920 stijgt het aanta1 hoogleraren boven de 60, om in de 

crisistijd weer beneden dat aanta1 te komen. Na de tweede were1door

log zijn er 80 hoog1eraren in dienst (1950), en ongeveer 20 1ecto

reno Verder kende Delft lange tijd minder dan 10 buitengewone hoog

leraren: omstreeks 1950 telae men meer dan 40. 

De zeven studierichtingen (civiel, bouwkunde, werktuigbouwkunde, 

scheepsbouw, electrotechniek, scheikunde, mijnbouw) werden in 1929 

(wetswijziging 1928, 5225~ statuutswijziging 1929, 5223) aangevu1d 

met die der technische natuurkunde, gesitueerd in de afde1ing der 

a1gemene wetenschappen. 

V1iegtuigbouwkunde (1943, 5tCrt 152~ 1948 1 5489: 1949, 5466), geode

sie (1949, 5466), wiskunde (1958, 5594), metaa1kunde {1958, 5594}, 

industriele vormgeving (1973, 527), bedrijfskunde (1972, 5583) en 

informatica (1981, 5239) zouden vo1gen. In het 1982-statuut telt 

Delft 15 studierichtingen. 

Ik ga nu verder voorbij aan de artike1en 30-69 in de Ho-wet (onder

wijs 34-35; hulpmidde1en 36-38; doc en ten en beambten 39-50; bijwonen 

der lessen 51-55; beheer en toezicht 56-69), ook al omdat deze 

artikelen grotendee1s ge1ijk zijn aan die voor de universiteiten, 

maar ik wil nag een enke1e oprnerking maken over de artike1en 118-129 
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(van wetenschappe1ijke graden, getuigschriften en diploma's). In 

artikel 119 leest men: 

"Alle examens aan de technische hogeschool worden afgenomen door de 

afde1ingen, zo nodig te dien einde aangevuld met een of meer hoog

leraren tot een andere afdeling behorende, en met een of meer 

deskundigen buiten de hogeschool, door Onze Minister van Binnen

landse Zaken daartoe aan te wijzen. 

De afdeling vergadert tot het houden van examens met tenminste drie 

leden. Omtrent de uitslag van een afge1egd examen wordt bij meerder

heid van stemmen beslist. Staken de stemmen dan wordt de geexami

neerde beschouwd te zijn afgewezen". 

In 1956 (S310) zou de belangrijkste inhoud van dit artikel naar het 

technische hogeschoo1statuut verplaatst worden. In elk geval waren 

met de opname van dit artike1 in 1905 de staatsexamens van de baan: 

minister Kuyper had zijn ideeen tegen die van Kraus en de meerder

heid van de reorganisatiecommissie in, doorgezet. 

Men kende in 1905 vo1gens het TH-statuut drie examens, nl. het 

propedeutisch, het kandidaats- en het ingenieursexamen, waarbij het 

getuigschrift of diploma van het propedeutisch examen door de afde

ling der a1gem~ne wetenschappen uitgereikt werd, en dat van het 

kandidaats- en ingenieursexamen door de vakafde1ingen. Dit zou tot 

1958 het geva1 b1ijven. 

Tevens bepaalt het TH-statuut in 1905 (art. 17) dat de propedeu

tische en kandidaatsexamens op gezag van de minister elk in twee 

gedee1ten afge1egd kunnen worden. Maar in 1910 of a1 eerder vindt 

men in de Onderwijsvers1agen dat het propedeutisch examen in sommige 

afdelingen in drie gedeelten (wiskunde, natuurkunde en technische 

vakken) afgenomen wordt. 

De studieduur was hierdoor verlengd, reden waarom bij KB van 1923 

(S453) de programma's drastisch herzien worden: er ontstaat een PI 

en een P2-examen, elk na een jaar af te 1eggen, en weI v66r de 

zomervacantie. Het kandidaatsexamen wordt in twee gedeelten -wat 

eerder ook a1 gebeurde- afgenomen, aan het eind van het derde en 

vierde studiejaar. Herinvoering dus van jaarexamens, die bij de 
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stichting van de TH in 1905 afgeschaft waren. 

In 1929 wordt deze regaling weer versoepe1d. Vanaf dan kunnen prope

deutische examens ook na de zomervacantie afgelegd worden, terwijl 

voor de kandidaatsvakken vrijstel1ende tentamens moge1ijk worden. In 

het academisch statuut waren zu1ke vrijste11ende tentamens in 1921 

rnogelijk geworden, in het TH-statuut kon ik die vrijstellende ten

tamens niet vinden. Het Gedenkboek 1955 rnaakt echter melding van het 

bestaan van van dit soort tentamens in 1929 (b1dz. 79). 

Het doctoraat in de Technische Wetenschappen kan behaald behaald 

worden als men voldoet aan een drietal eisen, nl. 

(1) het bezit van een der ingenieursdiplorna's~ 

(2) eventueel het overleggen van een bewijs van praktische werkzaam

heid ter beoordeling van de promotor: en 

(3) het schrijven van een proefschrift of het rnaken van een proef

on twerp of beide, met stel1ingen. 

Merkwaardig is dat de Senaat de tweede eia strak hanteert, met 

voorbijgaan van het woord "eventueel" en "ter beoordeling van de 

promotor". In 1914/15 ontstond er -ook buiten de TH- nogal wat 

rurnoer over de beslissing van de Senaat de dissertatie van de bouw

kundig ingenieur Kiewiet de Jonge niet ala zodanig te accepteren, 

vanwege de "praktische-werkzaamheid"-clausule. Hoewe1 de details van 

de omstandigheden die tot die bes1issing leidden, aan Ramp 

(Gedenkboek 1955, b1dz. 66) onbekend zijn, adviseert de Senaat neg 

in 1950, naar aanleiding van het wetsontwerp-van der Pot, waarin 

voor de promotierege1ing aan de TH deze1fde woordkeus gebruikt was 

als die aan de universiteiten, de afwijkende forrnulering voor het 

doctoraat in de technische wetenschappen te handhaven. Ook wenst men 

de c1ausule over praktische werkzaamheid te behouden. In het 1958-

TH-statuut is dit relict van de polytechnische school (eindelijk) 

verdwenen. 
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DE TE ONDERWIJZEN VAKKEN IN 1863, 1905 EN 1955 

In 1905 zag de lijst van de van '5 Rijkswege te onderwijzen vakken 

er als voIgt uit: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde~ 

b. de theoretische en toegepaste mechanica~ 

c. de theoretische en toegepaste natuurkunde: 

d. de algemene of fysische scheikunde, de anorganische en organische 

scheikunde en haar toepassingen, de analytische scheikunde; 

e. de theoretische en experimentele hydraulica: 

f. de waterbouwkunde; 

g. de aanleg en exploitatie van wegen en brugbouw: 

h. de architectuur; 

i. de werktuigbouwkunde; 

k. de scheepsbouwkunde; 

1. de electrotechniek: 

m. de mechanische en de scheikundige technologie~ 

n. de technische hygiene: 

o. de algemene en toegepaste microbiologie: 

p. de microscopische anatomie; 

q. de delfstof- en aardkunde; 

r. de mijnkunde, metallurgie en docimasie; 

s. het landmeten, het waterpassen en de geodesie; 

t. het meten en wegen in verband met de ijk; 

u. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen; 

v. het technisch tekenen; 

w. het handtekenen en boetseren; 

x. de decoratieve kunst; 

y. de kunstgeschiedenis; 

z. de staathuishoudkunde; 

aa. het staats-, adrninistratief- en handelsrecht; 

bb. de bedrijfsleer en het boekhouden; 

cc. de aardrijkskunde; 

dd. de algemene en vaderlandse geschiedenis; 

ee. de cultuurgeschiedenis; 

ff. de verband1eer. 
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Bovendien wordt de bewerking van hout en metalen praktisch 

onderwezen en worden in de laboratoria en de proefstations 

praktische oefeningen gehouden. 

Men ziet dat bij vergelijking met de 25 in 1863 aan de Polytech

nische School te onderwijzen vakken wat meer niet-technische vakken 

opgenomen zijn. Behalve economische en juridische vakken staan 

geschiedenis en aardrijkskunde op het programma. De bedoeling is 

duidelijk: de ingenieur zou nu een wat bredere vorming krijgen dan 

aan de Po1ytechnische School het geval geweest was. Helaas kwam van 

het onderwijs in deze vakken weinig terecht, vermoedelijk door de 

overlading van de studieprogramma's met technische vakken. Dit 

aspect was in latere jaren regelmatig een bron van kritiek, o.a. van 

de kant van de vereniging van burger1ijke ingenieurs. Pas na de 

tweede were1doorlog zou de commissie-Neher een nieuwe poging doen 

het aantal niet-technische vakken uit te breiden. Als resultaat van 

het werk van deze commissie ontstonden de onderafde1ing Wijsbegeerte 

en Maatschappijwetenschappen en de afdeling der Bedrijfskunde. 

De 1ijst van aan de Technische Hogeschool te doceren vakken bleef, 

voorzover ik kon nagaan, tot 1948 onveranderd. In dat jaar (5489) 

werd "vliegtuigbouwkunde" onder de letters ka. toegevoegd. In 1956 

(5310) verdwijnt de lijst uit de wet, bij de wijziging ten gevolge 

van de opname van de Technische Hogeschool Eindhoven. 

In de Gids van de TH-Delft uit 1955/56 zijn de colleges en vakken 

echter nog geordend volgens deze lijst, zij het dat er in deze Gids 

enige veranderingen aangebracht zijn. 

In 1863 had de lijst nog in hoofdzaak betrekking gehad op 

afzonderlijke vakken, maar in 1905 zijn vele "vakken tf vakgebieden 

geworden. In 1955/56 zijn sommige vakgebieden zelfs zozeer uitge

breid dat het zinloos leek deze gebieden onder een noemer op te 

nemen; andere vakken waren in de loop der jaren minder uitgedijd. De 

lijst was daardoor onevenwichtig geworden. Voor de universiteiten 

had men de 1ijst trouwens al in 1921 (5782) wegge1aten. 
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Bij vergeIijking van de l863-lijst met die van 1905 valt op dat de 

wiskundevakken a, b, c, en d niet meer afzonderlijk verme1d zijn, 

maar slechts als "a. zuivere en toegepaste wiskunde". 

De beide vroegere mechanicavakken zijn eveneens samengevoegd. Verder 

is in 1863 slechts een vak "k. toegepaste natuurkunde" opgenomen, 

dat in 1905 de omschrijving "c. theoretische en toegepaste natuur

kunde" krijgt. Het vak "e. landmeten, waterpassen en geodesie" keert 

onveranderd terug in de 1905-1ijst, onder letter s. 

Het eerdere vak "kennis van werktuigen" (h.) is verdwenen. De stu

dierichting heet nu "werktuigbouwkunde", en niet meer werktuigkunde. 

"Werktuigbouwkunde" kwam weI als vak voor op de oude Ii jst, maar dan 

gecombineerd met "mechanische technologie ll (i). In 1905 is mecha

nische technologie met het l863-vak scheikundige technologie samen

gevoegd tot een vakgebied onder de letter m. 

Het oude vak "n. kennis van het hedendaagse fabriekwezen ll is ver

dwenen; weI verschijnt in 1905 een vak "bb. hedrijfs1eer en boekhou-

den". 

De vroegere scheikundevakken ("1. toegepaste, praktische en ana1y

tische scheikunde") zijn in 1905 -met uitzondering van scheikundige 

technologie- opnieuw onder onder een noemer gebracht: "d. algemene 

of fysische scheikunde, de anorganische en organische scheikunde en 

haar toepassingen, de analytische scheikunde". WeI zijn in 1905 een 

tweetal vakgebieden toegevoegd, nl. "0. de a1gemene en toegepaste 

microbiologie", en "p. de microscopische anatomie". 

De 1863-vakken 11 0 • delfstofkunde en aardkunde", "p. toegepaste aard

kunde en mijnontginning", en "q. meta1lurgie" keren in 1905 terug 

als "q. delfstof- en aardkunde", en "r. mijnkunde, meta11urgie en 

docimasiet!. 

Wat betreft het 1863-vak "r. waterbouwkunde, aan1eg van gewone wegen 

en spoorwegen en bruggenbouw", verschi jnen in 1905 een tweeta1 

vakgebieden n1. "f. waterbouwkunde", en "g. aanleg en exp10itatie 

van wegen en brugbouw". 

hydrau1ica" wordt in 

Het vak "e. theoretische en experimentele 

1905 afzonderlijk genoemd (in 1863 was dit 
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gebied onder mechanica gerangschikt). 

Het oude vakgebied "so burgerlijke bouwkunde" is in 1905 vervangen 

door "h. architectuur". Toegevoegd zijn "w. handtekenen en boet

seren", "x. decoratieve kunst", en "y. kunstgeschiedenis". 

Het vak "t. scheepsbouwkunde" keert terug onder letter k'f evenals 

"u. rechtlijnig tekenen en handtekenen met toepassing op verschil-

1ende vakken", nu als "v. technisch tekenen". 

Het 1863-vak "x. staathuishoudkunde" is in 1905 gehandhaafd onder 

letter Z. De oude vakgebieden "y. handelsrecht", en "z. adrninistra

tief recht in betrekking tot de waterstaat, de openbare werken, het 

mijnwezen en de nijverheid" keren in 1905 terug als I'aa. staats-, 

adrninistratief- en handelsrecht" (de studierichting voor "handels

ingenieur" was mis1ukt). 

De 1863-vakken "v. praktische oefeningen met gereedschap en draai

bank" en "w. rnaken van mode11en van werktuigen" zijn onder de 1905-

lijst genoernd als de bewerking van hout en metalen, praktisch te 

onderwijzen in laboratoria en en proefstations (zie boven). 

Nieuwe vakken zijn in 1905 -afgezien van de boven al verrnelde uit

breidingen- "n. technische hygiene", "t. meten en wegen in verband 

met de ijk" (dit vak was mogelijk door een vergissing uit de 1863-

lijst weggelaten), "u. kennis en onderzoek van bouwstoffen", "cc. de 

aardrijkskunde", "dd. algemene en vaderlandse geschiedenis", "ee. 

cultuurgeschiedenis", en "ff. verbandleer". 

DE LIJST IN 1905 EN 1955. Zoals gezegd, zijn de colleges en vak

gebieden in de THD-gids van 1955/56 nog geordend volgens boven

genoemde 1ijst. De veranderingen zijn de volgende: 

(1) het vakgebied "0. algemene en toegepaste microbiologie" is 

herdoopt tot "0. technische biologie", terwijl "p. microscopische 

anatomie" vervallen is. Technische biologie omvat vo1gens de 

col1ege-omschrijvingen de deelgebieden microbiologie, algernene bio

logie, en technische botanie. In totaal staan onder technische 

biologie een achttal colleges verrneld. 
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(2) tlbedrijfsleer en boekhoudentl is vol gens deze gids "bb. be

drijfsleer, kostprijsberekening, organisatietechnieken" geworden. De 

deelgebieden zijn bedrijfsleer, adrninistratieve en commerciele 

organisatie der onderneming, kostprijsberekening, organisatie

technieken, en algemene bedrijfspsycho1ogie (in totaa1 zijn een 

achtta1 colleges verm~ld). 

(3) geschiedenis, cu1tuurgeschiedenis, en verbandleer zijn ver

dw~nen. 

(4) toegevoegd is echter tlgg • wi jsbegeerte " • Men kende een drieta1 

bijzondere hoogleraren, n1. van Riessen (1951; calvinisme), van dar 

Wal (1952; humanisme), en Tellegen (1953; thomisme). 

(5) hoewe1 "technische hygiene" in 1933 was vervallen, had men 

nagelaten, dit vak te schrappen. In 1953 werd de bedrijfsarts van 

Philips, dr. Burger, in dit vak tot buitengewoon hoogleraar benoemd. 

EXAMENS. De cursusduur bes10eg in de periode 1905-1963 in het alge

meen 5 jaar, hoewe1 omstreeks 1955 6-jarige op1eidingen beginnen te 

verschijn~n. 

In 1905 omvatte de propedeuse vier deelexamens, namelijk over 

wiskunde, natuurkunde, enkele technische vakken, en de tekenvakken. 

Maar dit stelsel werd al in 1908 veranderd, toen de tekenvakken 

opgenomen werden in het derde deelexamen. V~~r scheikundige techno

logie en mijnbouwkunde bleef "handtekenentt toen nog als vierde 

examen bestaan. Het vak zou voor de technologen in 1920 afgeschaft 

worden. 

Het kandidaatsexamen bestond in 1908 uit twee gedee1ten (C, W, S, E, 

en M), uit drie gedeelten (B), of was ongesp1itst (T). 

In 1923 voerde men jaarexamens in, in p1aats van vakexamens, met de 

bedoeling de studieduur te bekorten. 

Het propedeutisch examen bestond in 1930, ten gevo1ge van de wijzi

gingen van 1924 en 1929 uit twee gedee1ten (C, W, S, E, T, en N), of 

was ongedee1d (B, M). Het kandidaatsexamen werd eveneens in twee 

gedeelten afgenomen (C , W, S, E, en M), in drie gedee1ten (B), of 

ongedeeld (T, N). Mijnbouwkunde kent dan a1s enige studierichting 

een 11- en een 12-examen. 
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In 1955 is er niet veel veranderd: twee P-examens, behalve veer B en 

M die slechts een P-examen kennen. Het kandidaatsexamen is dan in 

tweeen gesplitst, behalve voor bouwkunde, waar een driedeling 

bestaat, en voor W, E, N en Mt, waar men een engedeeld kandidaats

examen kent. 

Veer de meeste studierichtingen is een periode van praktisch werken 

in het bedrijfsleven vereist. Deze eis werdt ep verschillende momen

ten voor de verschillende studierichtingen ingevoerd, en ook de 

lengte van die periode verschilt veor de studierichtingen. 
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9.5 DE STUDIERICHTINGEN VAN 1905 TOT 1963 

INLEIDING 

De polytechnische school had uitsluitend studierichtingen gekend, en 

geen afde1ingen, aangezien men er daar min of meer terecht van 

uitging dat er slechts een technische wetenschap bestaat, waarin 

enke1e varianten te onderscheiden zijn. De docenten hadden de werk

zaamheden ten behoeve van deze varianten onder1ing verdee1d. Deze 

organisatievorm was echter met de groei van de school steeds minder 

aantrekke1ijk geworden. 

Aan de Technische Hogeschoo1 werden dus in 1905 vijf afde1ingen en 

zeven studierichtingen ingesteld, met benoeming van de hoog1eraren 

in een afde1ing. E1ke afdelingsvoorzitter ward assessor in het 

college van rector en assessoren. 

De afde1ingen waren die der 

(1) a1gemene wetenschappen: 

(2) weg- en waterbouwkunde; 

(3) bouwkunde; 

(4) werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde en e1ectrotechniek, en 

(5) scheikundige techno1ogie en mijnbouwkunde. 

Naarmate de studierichtingen die zich in een en dezelfde afdeling 

bevonden, verder uit elkaar groeiden ontstond de neiging de betref

fende afdeling te splitsen. Zo worden sCheikundige techno1ogie en 

mijnbouwkunde in twee afzonder1ijke afdelingen georganiseerd vo1gens 

een wetswijziging van 1912 (S147). 

Een afzonder1ijke afde1ing e1ectrotechniek ontstaat bij besluit van 

1919 (S400). 

De studierichting der technische natuurkunde werd in 1929 (S223) in 

de afde1ing der a1gemene wetenschappen ingesteld, om in 1948 (S594) 

naar een afzonder1ijke afde1ing der technische natuurkunde ver

p1aatst te worden. 

De studierichtingen scheepsbouwkunde en v1iegtuigbouwkunde vormen 

bij KB van 1953 (S218) een nieuwe afdeling (v1iegtuigbouwkunde was 

bij besluit van 1943 -Stcrt. 152- ingeste1d, we1k bes1uit bevestigd 
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was in 1949 (8466)}. In 1975 (8452) wordt de onderafde1ing vlieg

tuigbouwkunde de afdeling der luchtvaart- en ruimtetechniek, en de 

afdeling der weg- en waterbouwkunde die der civiele techniek. 

De onderafdeling scheepsbouwkunde zou in 1975 (8452) in scheepsbouw

en scheepvaartkunde herdoopt worden, en in 1982 tot maritieme tech

niek. 

In de afdeling weg- en waterbouwkunde was in 1949 (8466) een studie

richting geodesie begonnen, sinds 1975 (8452) in de afde1ing der 

geodesie georganiseerd. 

Een studierichting wiskunde verschijnt in het statuut van 1958 

(8594) in de afde1ing der a1gemene wetenschappen. In 1963 worden in 

de afdeling der algemene wetenschappen onderafde1ingen der wijs

begeerte en maatschappijwetenschappen, en der wiskunde opgericht. 

Metaalkunde wordt in 1958 (8594) in een tussenafdeling tussen werk

tuigbouwkunde, scheikundige technologie en technische natuurkunde 

opgenomen. 

Industrie1e vormgeving (1973, 827) wordt in een tussenafdeling 

tussen bouwkunde, werktuigbouwkunde en a1gemene wetenschappen gesi

tueerd (in 1982: lindustriee1ontwerpen"). 

De studierichting der bedrijfskunde (1972, 8583) krijgt een plaats 

in een afzonderlijke afdeling. Al een jaar eerder was overigens een 

doctoraalstudie bedrijfskunde in een interfacu1teit tussen de tech

nische en de economische hogeschool (te Rotterdam) ondergebracht 

( 1971, 8580). 

Een studierichting der informatica verschijnt in 1981 (8239) in de 

onderafde1ing der wiskunde, welke onderafdeling dan die der wiskunde 

en informatica genoemd wordt. 

Zo was het aantal studierichtingen in 1982 uitgegroeid tot een 15-

tal, verspreid over 12 afdelingen en twee tussenafde1ingen. 

Er was sinds 1905 jaarlijks een toelatingsexamen gehouden (art. 

123), dat in 1920 (8105) verviel. Abiturienten van een vijfjarige 
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HBS en degenen die het recht hebben aan de W&N-faculteit examens af 

te 1 egg en , waren van dit toelatingsexamen vrijgesteld. 

AIle studierichtingen kenden een propedeutisch, een kandidaats- en 

een ingenieursexamen. 
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ALGEMENE WETENSCHAPPEN 

Na een eerder voorste1 om de docenten in de "basisvakkenn te sprei

den over de vakafde1ingen, had men in 1905 bes10ten deze docenten 

onder te brengen in een afzonder1ijke afde1ing, die der A1gernene 

Wetenschappen. In de eerste jaren van de TH betrof dit voorname1ijk 

docenten voor de propedeutische vakken, hoewe1 wis- en natuurkunde 

niet gehee1 verdween uit de hogere 1eerjaren. Ook kregen de docenten 

recht en economie, die in hoofdzaak colleges voor de hogere leer

jaren verzorgden, en de privaatdocent spaans een plaats in deze 

afdeling. Theoretische rnechanica -in de rege1 geen propedeutisch 

vak- werd door een hoog1eraar wiskunde uit a1gemene wetenschappen 

gedoceerd. Toegepaste rnechanica daarentegen bleef een zaak van de 

vakafdelingen. 

Hoewe1 de propedeuse verzorgd werd door a1gernene wetenschappen, 

examineerden al vroeg docenten uit de vakafde1ingen in dit examen. 

Dat kon ook rnoei1ijk anders, orndat in 1908 een eerste kennismaking 

met de technische vakken in de propedeuse gep1aatst werd. 

Kraus had (Kamp, bldz. 36) naar het voorbee1d van sornrnige duitse 

technische hogescholen een faculteit van "a1gemeene strekking" 

gepropageerd, waar toegepaste wis- en natuurkunde, wijsbegeerte I 

geschiedenis, en neder1andsche taa1- en letterkunde onderwezen moes

ten worden. 

Na het vertrek van de natuurkundigen in 1948 uit de afde1ing, de 

bedrijfskundigen in 1972, de organisatie van de wiskundigen in een 

onderafde1ing der wiskunde en de oprichting van een onderafde1ing 

wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen in 1963, veranderde de 

afde1ing der a1gemene wetenschappen geheel van karakter. 

Deze ontwikkeling werd voortgezet in 1985, toen de onderafde1ingen 

der wiskunde, en die der wijsbegeerte en rnaatschappijwetenschappen 

ze1fstandige faculteiten werden. Daarrnee was de vroegere afde1ing 

dar algernene wetenschappen verdwenen. 
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WEG- EN WATERBOUWKUNDE 

De studierichting voor waterstaatsingenieur (1842) was de kern van 

de Koninklijke Akademie geweest. Aan de Polytechnisch School was 

deze studierichting, wat het aantal studenten betreft, soms over

troffen door de studierichting werktuigkunde. 

De examenvakken aan de nieuwe Technisch Hogeschool verschil1en in 

1905 nogal wat van die aan de Polytechnisch School. Dat komt onder 

meer omdat het examen-A (toelatingsexamen) gedeeltelijk naar de 

propedeuse aan de TH overgebracht is. Het examen-A was ongeveer 

ge1ijk geweest aan het eindexamen HBS, maar in 1905 acht men de wis

en natuurkunde in dit eindexamen onvoldoende, zodat deze vakken 

deels aan de TH terugkeren als Pl- en P2-examens. Het P3-examen was 

bestemd voor een eerste kennismaking met de technische vakken, 

terwijl het P4-examen tot 1908 voor de tekenvakken gereserveerd was. 

Het gemeenschappelijke deel in de studierichtingen aan de TH is dus 

de eerste 50 jaar vooral te vinden in de wis- en natuurkunde, maar -

zoals verderop duidelijk zal worden-, niet aIleen daar. 

In 1905 1iep het propedeutisch examen voor weg- en waterbouwkunde 

over de vakken: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde: 

c. de theoretische en toegepaste natuurkunde: 

f. de waterbouwkunde: 

h. de architectuur: 

e. het technisch tekenen; 

f. het handtekenen. 

Daarbij staat "architectuur" nog voor "bouwkunde". 

In 1958 (S594), de laatste versie van het technische hogeschool

statuut, omvat het propedeutisch examen acht vakken, te weten 

a. wiskunde: 

b. mechanica: 

c. natuurkunde; 

d. materiaalkunde: 

e. bouwkunde (in p1aats van architectuur): 

f. weg- en waterbouwkunde: 

g. landmeetkunde: en 
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h. aardkunde. 

Het hand- en technisch tekenen wordt niet meer expliciet genoemd: de 

tekenvakken zijn bij de afzonder1ijke technische vakken onder

gebracht. 

De belangrijkste wijzigingen in de propedeuse tussen 1905 en 1958 

zijn de verp1aatsing van "kennis en onderzoek bouwstoffen" in 1923 

uit het kandidaatsexamen naar de propedeuse. Dit vak, dat in 1958 

"materiaa1kunde" genoemd zou worden, heeft ook in de andere studie

richtingen nogal wat verschuivingen gekend. 

In 1923 was ook de "theoretische mechanical! aan de propedeuse toe

gevoegd, maar a1 in 1924 weer geschrapt. Mechanica is naast wiskunde 

en natuurkunde het derde gemeenschappelijke element tussen de stu

dierichtingen geweest, maar dan a1s kandidaatsvak ("theoretische en 

toegepaste mechanica"). Vanaf 1933 is het voor de civie1-ingenieur 

ook propedeutisch vak. 

In datzelfde jaar (1933) verschijnen II aardkunde " en "1andmeten, 

waterpassen en geodesie" in de propedeuse, zodat hier nu een tiental 

vakgebieden onderscheiden worden, inclusief beide tekenvakken. 

In 1958 worden de tekenvakken als gezegd, niet meer apart verme1d. 

Het valt verder op dat "architectuur" in 1958 "bouwkunde ll genoemd 

wordt, en "waterbouwkunde" "weg- en waterbouwkunde". 

Het kandidaatsexamen omvat in 1905 de vakken: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica; 
b. de theoretische en experimente1e hydrau1ica; 

c. de waterbouwkunde: 

d. de aan1eg van wegen en de brugbouw; 

e. de architectuur; 

f. ds werktuigbouwkunde; 

g. de electrotechniek; 

h. het 1andmeten, het waterpassen en de geodesie: 

i. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen; 

j. het administratief recht. 
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Van de reeks vakken voor het kandidaatsexamen zijn in 1958 neg 

overgebleven: 

a. mechanica~ 

b. natuurkunde~ 

c. materiaalkunde~ 

d. bouwkunde: 

e. weg- en waterbouwkunde~ 

f. landmeetkunde: en 

g. administratief recht. 

Hydraulica, ijzerconstructies, gewapend beton, werktuigbouwkunde, en 

electrotechniek zijn verdwenen, althans niet meer expliciet genoemd. 

De wijzigingen in 1923 betroffen de toevoeging van het vak "ijzer

constructies", en een keuzevak, te kiezen uit: 

wiskunde, natuurkunde, aero- en hydrodynamica, technische hygiene, 

geodesie, bestekken en begrotingen, staathuishoudkunde, en bedrijfs

leer/boekhouden. Ook was bouwstoffen, als gezegd naar de propedeuse 

verhuisd. 

Men ziet dat aero- en hydrodynamica (later: stromingsleer), tech

nische hygiene, en bedrijfs1eer/boekhouden nu voor het eerst moge-

1ijk worden, zij het als keuzevak. Datzelfde ge1dt ook voor de 

andere drie vakken, maar deze waren al aan de PS gedoceerd. 

Het keuzevak verdwijnt overigens in 1933 naar het ingenieursexamen. 

Technische hygiene verva1t dan a1s keuzevak, gezien de opheffing van 

de leerstoel. WeI worden in dat jaar "natuurkunde" en "kennis en 

onderzoek van bouwstoffen" toegevoegd aan het kandidaatsexamen, met 

handhaving van die vakken in de propedeuse. Toegevoegd wordt het vak 

"gewapend beton": "elektrotechniek" verdwijnt uit de studierichting. 

Maar dat 1aatste was kennelijk een vergissing, aangezien elektro

techniek in 1937 in de kandidaatsvakken terugkeert. 

Het kandidaatsexamen telt in 1937 13 vakgebieden, die in 1958 tot 

een zeventa1 gereduceerd zijn (hydraulica, ijzerconstructies, 

gewapend beton, werktuigbouwkunde, en elektrotechniek zijn dan van 

het toneel verdwenen). OVerigens vindt men in 1958 ook hier de 

nieuwe vakaanduidingen, zoals materiaalkunde, bouwkunde, en weg- en 

waterbouwkunde. 
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Het is opvallend dat het vak "administratief recht" zich van 1905 af 

heeft weten te handhaven als kandidaatsvak. Naast wiskunde, natuur

kunde, en mechanica is administratief recht lange tijd het vierde 

gemeenschappe1ijk element tussen de studierichtingen geweest. 

Het ingenieurs-examen betreft in 1905 de vakken: 

a. de waterbouwkunde; 

b. de aan1eg en exp10itatie van wegen en de brugbouw; 

c. het 1andmeten en het waterpassen. 

Aan dit examen worden in 1923 de vakken ft r iolering en de watervoor

zieninglt, "ijzerconstructies", en "gewapend beton" toegevoegd. In 

1933 volgen neg de vakgebieden "architectuur", "bestekken en begro

tingen" en het keuzevak, dat nu uit aHe aan de TH gedoceerde vakken 

gekozen mag worden. 

Het ingenieursexamen omvat in 1958 de weg- en waterbouwkunde met, 

a1s gezegd, bewijzen van praktische bekwaamheid. 

WEG- EN WATERBOUWKUNDE IN 1910 EN 1955 

Het 1ijkt zinvo1 een wat preciezere verge1ijking uit te voeren aan 

de hand van de Studiegidsen uit een tweeta1 jaren. Ik heb daarvoor 

de jaren 1910 en 1955 gekozen. 

Daarbij valt op wat 1910 betreft, dat van de praktica en oefeningen 

in het tweede jaar 3 uur bestemd voor handtekenen; in het derde jaar 

hebben 18 van de 23 praktica-uren op het vak wegen en bruggen be

trekking: in het vierde jaar zijn 6 uur uitgetrokken voor architec

tuur. 

De uren tussen haken zijn geen examenvakken volgens het academisch 

statuut. 

In 1955 va1t moeilijk een schatting van de hoevee1heid oefeningen te 

maken. Het afstud~ren kan p1aatsvinden in 

(1) a1gemene waterbouwkunde, 

(2) polaerwezen, 
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(3) irrigatie en waterkracht, 

( 4) bruggen en wegen, 

(5) utiliteitsbouw, 

(6) gezondheidstechniek, of 

(7) in de theoretische richting. 

(In 1930 kende men nag slechts twee afstudeerrichtingen, de 

"hollandse" en de "indischelt waterbouwkunde, met enigszins verschil

lende kernvakken, en 3 uur keuzevakken). 

Naast het afstudeerwerk zijn enkele kern- en keuzeco11eges ver

p1icht, in totaal 6 of 7 uur college. Het vijfde jaar heb ik voor 

1955 niet opgenomen, aangezien er verschillende roosters bestaan 

voor elk van de 7 afstudeerrichtingen. Het praktisch werken moet in 

de zomervacantie gebeuren, tenminste 8 weken. 

CIVIEL 1910 

I II III IV V 

a.wsk 9 8 (1) 

b.mch 5 4 (2) 

c.nat 3 3 

d • schk (l) (1) 

e.hdr 

f.wtrb 1 

g.wg/br - 2 

h.arch 2 2 

Lwrkt 

1.elek 

(2) 

1,5 -

2 2 5 

4 3,5 1,5 

2,5 2 (0,5) 

2 1,5-

1 1 (1) 

(1) 

m.tech 

n.hyg 

q.geo1 

s.lndm 

u.bwst 

1 3 

2 2 (1,5) 

(2) 

1 4 (1) 

z.ec 

aa.rcht -

bb.bedr -

tot 15 

oef 11 

(4) 

21 22,S 20,5 20,S 

17 23 22 21 
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1955 

I I! II! 

8,5 4 1 

IV 

1 

1 

3 

2 

2 4,5 D,S 

1 1 

1 1 

2,5 3 

1,5 4 

2 1 

1 

1 

1 

5,5 

3 

1 

2 

15,5 16 15,5 13 

ongespecificeerd 



TECHNIEK: STUDIERICHTINGEN 1905-1963 

BOUWKUNDE 

Deze studierichting was in 1842 door Lipkens aan de Koninklijke 

Akademie ingesteld, maar het blijkt dat er aan die inste11ing geen 

bouwkundige diploma's uitgereikt zijn. Architecten zochten vo1gens 

K1inkhamer (Gedenkschrift 1906, bldz. 197) hun op1eiding te Antwer

pen, Hannover, Pari js of Rome I vooral omdat de artistieke kant aan 

de Koninklijke Akademie ontbrak. Trouwens, ook aan de po1ytechnische 

School zou bouwkunde te sterk aan weg- en waterbouwkunde verbonden 

b1ijven. Dat veranderde pas in 1901. 

Aan de Polytechnische School wordt de studierichting die voor 

"architect of bouwkundig ingenieur" genoemd: ook de TH kent de 

aanduiding "bouwkundig ingenieur of architect" tot 1958, in we1k 

jaar de term "architect" verdwijnt. 

Het B-examen was aan de PS "hetze1fde" geweest a1s voor de studie

richting voor civie1-ingenieur, maar in 1901 (S123) wordt in de wet 

vastgelegd dat het examen "dezelfde vakken" omvat als het B-examen 

civiel. De implicatie za1 duidelijk zijn: het verschil tussen de 

studierichtingen werd groter. Het is dan ook geen verrassing te zien 

dat de studierichting bouwkunde in 1905 in een afzonder1ijke afde

ling gep1aatst werd. 

De studierichting begon in 1905 met vijf propedeutische, en 11 

kandidaatsvakken. Bet ingenieursexamen 1iep over "de architectuur". 

Begin ik met de propedeuse. In 1905 zijn de vakken: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde~ 

b. de theoretische en toegepaste natuurkunde: 

c. de architectuur: 

d. het technisch tekenen: 

e. het handtekenen. 

In 1958 omvat het propedeutisch examen: wiskunde, mechanica, 

materiaa1kunde, en bouwkunde. De tekenvakken zijn ook hier in 1958 

niet meer afzonderlijk genoemd. 

In 1923 was er een plan geweest om "kennis en onderzoek van bouw

stoffen" aan de propedeuse toe te voegen, maar dit plan werd in 1924 

weer ingetrokken. Het betreffende vak verscheen echter in 1933 op 

het propedeutische rooster, ten koste van natuurkunde, dat hier 
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verdween (natuurkunde was al kandidaatsvak). 

Het kandidaatsexarnen ornvat in 1905 de vakken: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde: 

b. de theoretische en toegepaste mechanica~ 

c. de waterbouwkunde~ 

d. de aanleg van wegen en de brugbouw: 

e. de architectuur~ 

f. het landrneten en waterpassen~ 

g. het boetsereni 

h. de decoratieve kunst: 

i. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen: 

j. het handtekenen: 

k. het adrninistratief recht. 

Het kandidaatsexarnen bestaat in 1958 uit de vakken: mechanica, 

natuurkunde, materiaalkunde, vorrngeving, bouwkunde, stedebouwkunde, 

landrneetkunde, en recht. 

In het kandidaatsexarnen verdwijnt de wiskunde in 1923 (waarom dit 

vak hier was opgenornen, is mij onduidelijk), en worden toegevoegd 

"ijzerconstructies", en "bestekken en begrotingen". 

Belangrijker is dat men hier in 1923 een zekere specialisatie 

invoert: "wegen en brugbouw", en "boetseren" verdwijnen uit het 

verplichte rijtje, zodat men een aesthetische richting kan kiezen 

door als aanvulling op de verplichte vakken boetseren en een verdie

ping van architectuur en decoratieve kunst in het exarnen op te 

nernen. Degenen die de utiliteitsrichting kiezen, bereiden zich voor 

op "wegen en brugbouw", "werktuigbouwkunde" en wat meer kennis over 

waterbouwkunde en landrneten/waterpassen. 

De verplichte vakken voor beide richtingen zijn in 1923: mechanica, 

waterbouwkunde, architectuur, ijzerconstructies, landrneten etc., 

bouwstoffen, bestekken etc., handtekenen, decoratieve kunst, en 

adrninistratief recht. In 1924 voegt men aan de verplichte vakken ook 

neg natuurkunde toe, zodat dit deel 11 vakken telt: daarbij kornen 

neg de vakken voor de specialisatie. 
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Maar in 1932 schijnt er -in verband met de crisistijd- geen be1ang

stelling meer te zijn voor de aesthetische richting, zodat de moge-

1ijkheid tot specialisatie vervalt. De 11 verp1ichte vakken worden 

in dat jaar aangevu1d met boetseren, wegen en brugbouw, en werktuig

bouwkunde. OVerigens verva1t in 1933 bestekken en begrotingen, dat 

naar het ingenieursexamen verplaatst wordt. 

In 1958 zijn, zoals men gezien heeft, waterbouwkunde, ijzerconstruc

ties, handtekenen, decoratieve kunst, en boetseren verva11en~ 

"vormgeving" en "s tedebouwkunde" verschijnen nu op het programma. 

"Administratief recht" wordt in 1958 "recht". 

Het ingenieursexamen omvat in 1905 de architectuur. Maar in 1923 

worden voor de "aesthetici" toegevoegd: decoratieve kunst, boetse

ren, ijzerconstructies, en gewapend beton~ voor degenen die de 

utiliteitszijde benadrukken: ijzerconstructies, gewapend beton, en 

riolering/watervoorziening. 

Het ingenieursexamen bestaat in 1932 uit aIle zes vakgebieden 

(architectuur, decoratieve kunst, boetseren, ijzerconstructies, 

gewapend beton, rio1ering/watervoorziening), waaraan in 1933 nog 

bestekken/begrotingen wordt toegevoegd. 

In 1958 omvat het ingenieursexamen de bouwkunde en de stedebouwkun

de, a1smede de bewijzen van praktische bekwaamheid. 

BOUWKUNDE IN 1910 EN 1955 

Het aantal praktica-uren overtreft in 1910 de theorie-uren. Hand

tekenen, boetseren en decoratieve kunst bestrijken in het eerste en 

tweede jaar elk 3 uur oefeningen: in het derde jaar is geen hand

tekenen vermeld: voor boetseren en decoratieve kunst zijn dan 4 en 

3 uur oefeningen uitgetrokken. In het vierde jaar zijn dit 4 en 6 

uur, en in het zesde jaar 3 uur handtekenen en 6 uur decoratieve 

kunst. Er is in 1910 weinig overeenkomst meer tussen de roosters van 

civie1 en bouwkunde. 

Het bouwkunde-programma kent in 1955 een specialisatie vanaf het 

vierde jaar in stedebouwkunde (eerder had men -zie boven- de aesthe

tische en uti1iteitsrichting onderscheiden). Op de instelling van 
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een richting stedebouwkunde was al in 1904 door het kamerlid van 80s 

aangedrongen (Lintsen, bldz. 346). Voor elk jaar zijn er een aanta1 

facultatieve vakken mogelijk, die zich in het eerste en tweede jaar 

beperken tot boetseren en kunstgeschiedenis. Keuzevakken zijn in 

deze studierichting onbekend. Het praktisch werken omvat tenminste 9 

maanden. 

Professor Zwiers schrijft in 1955 (bldz. 226) dat de afdeling na het 

verdwijnen van de binding aan weg- en waterbouwkunde in 1901, 1ang

zamerhand de vormgevende, kunstacademische kant a1s de belangrijkste 

is gaan beschouwen. Omstreeks 1955 schijnt een reactie ingezet te 

zijn. 

BOUWKUNDE 1910 

a.wsk 

b.mch 

c.nat 

d.schk 

f.wtrb 

g.wg/br 

h.arch 

Lwrkt 

m.tech 

n.hyg 

u.bwst 

x.dec 

y.knst 

z.ec 

aa.rcht 

bb.bdr 

tot 

oaf 

I II III IV V 

7 2 

111 

4 

(1) (1) 

1 0/5 - (1,5) 

1,5 2 

2,5 2,5 5,5 1 

2 2 

1 

(1,5) 

(2) 

(1) 

{I} (1) 

(2) 

1 2,5(1) 

(4) 

14,5 9,5 11,5 8,5 14 

23 29 18 24 24 

1955 

I II III IV V 

5 

321 

1 

1,5 3 1 

8,5 8 7 5 1 

2 1 

1 1 

3 

15,5 14,5 14 10 1 

18 20 25 22 24 
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IVs VS 

0,5 -

1,5 -

8 1,5 

1 

2 

13 1,5 

22 26 
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WERKTUIGBOUWKUNDE 

In 1905 was werktuigbouwkund~ met scheepsbouwkunde en e1ektrotech

niek in een afde1ing ondergebracht, m~t a1s gevolg dat de drie 

richtingen aanvanke1ijk sterk overeenkomen. Aan de po1ytechnische 

School waren er sinds 1867, toen de lessen scheepsbouwkunde beg on

nen, prob1emen geweest in de afbakening van beide studierichtingen~ 

vel en probeerden zowe1 werktuigkundig als scheepsbouwkundig inge

nieur te worden. 

In 1919 sp1itst e1ektrotechniek zich af in een afzonderlijke afde

ling. Scheepsbouwkunde komt in 1953 met de nieuwe richting vlieg

tuigbouwkunde eveneens in een afzonderlijke afde1ing terecht. 

In 1905 omvatte het propedeutisch examen voor werktuigkunde: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde~ 

b. de theoretische en toegepaste natuurkunde: 

c. de werktuigbouwkunde; 

d. de mechanische techno1ogie; 

e. het technisch tekenen: 

f. het handtekenen. 

In het nieuwe (en laatste) technische hogeschoolstatuut van 1958 

omvat het propedeutisch examen nog zes vakken, te weten wiskunde, 

mechanica, natuurkunde, materiaa1kunde, werktuigbouwkunde, en mecha

nische technologie. Het technisch tekenen is dus a1s vak niet meer 

afzonderlijk vermeld, evenals de speciale vermelding van kennis der 

meta1en (het laatste werd vervangen door materiaa1kunde). 

De veranderingen in de propedeuse zijn over deze 50 jaar betrekke

lijk gering: in 1923 voegt men scheikunde toe, en verdwijnt het 

handtekenen. In 1934 verschijnt -zoals bij meer studierichtingen

het kandidaatsvak theoretische en toegepaste mechanica ook in de 

propedeuse. Tevens voegt men "kennis en onderzoek der metalen" toe. 

In 1939 verdwijnt de scheikunde overigens weer. 

In het laatste hogeschoolstatuut is kennis metalen vervangen door 

materiaa1kundet en wordt ook technisch tekenen niet meer apart 

genoemd. 
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Het kandidaatsexarnen 1iep in 1905 over: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica: 

b. de werktuigbouwkunde; 

c. de e1ektrotechniek; 

d. de rnechanische techno1ogie; 

e. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen: 

f. het adrninistratief recht. 

Het kandidaatsexarnen ornvat in 1958: rnechanica, natuurkunde, rnate

riaa1kunde, werktuigbouwkunde, en mechanische technologie. 

De veranderingen in deze 50-jarige periode hebben voora1 betrekking 

op het keuzevak. ZO werd "kennis en onderzoek bouwstoffen" in 1923 

vervangen door een keuzevak, dat men kon kiezen uit: 

wiskunde, natuurkunde, aero- en hydromechanica, architectuur, schei

kundige techno1ogie, metallografie, kennis en onderzoek van bouw

stoffen, staathuishoudkunde en bedrijfsleer!boekhouden. 

Maar a1 in 1927 verschijnt "rnetallographie" onder de verplichte 

vakken, welk vakgebied in 1934 met "kennis en onderzoek van metalen" 

wordt aangeduid. In dat jaar is dit yak zawe1 propedeutisch a1s 

kandidaatsvak. 

In 1934 wordt ook "aero- en hydrodynamica" een verplicht kandidaats

yak, evenals "natuurkunde". Het keuzevak verdwijnt in dit jaar naar 

het ingenieursexarnen. 

De volgende wijziging wordt aangebracht in 1949, als "adrninistratief 

recht" ruimte moet maken voor een keuzevak, te kiezen uit: 

staats- en adrninistratief recht inclusief industriele eigendom, 

bedrijfsleer, staathuishoudkunde, en wiskunde. 

Het laatste hogeschoolstatuut reduceert de kandidaatsvakken tot een 

vijftal, waarbij aero- en hydrodynamica, elektrotechniek, en het 

keuzevak verdwijnen, en kennis en onderzoek van metalen vervangen 

wordt door materiaalkunde. 

Het ingenieursexarnen omvat in 1905 de werktuigbouwkunde, evenals nog 

in 1923, zij het dat dan ook "bewijzen van praktische bekwaarnheid" 

vereist zijn. 

In 1934 ornvat het ingenieursexarnen behalve de werktuigbouwkunde, 
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en de eisen van praktische bekwaamheid, de vakken bedrijfsleer, en 

industriele bouwkunde, a1smede een keuzevak. Dit laatste kan gekozen 

worden uit: 

wiskunde, mechanica, aero- en hydrodynamica, natuurkunde, mecha

nische technologie, scheikundige technologie, kennis en onderzoek 

metalen, kennis en onderzoek bouwstoffen anders dan meta1en, staat

huishoudkunde, en boekhouden. 

Vijf jaar later, in 1939 vervalt de industriele bouwkunde in het 

ingenieursexamen, welk vak nu in de lijst van keuzevakken wordt 

opgenomen, evenals elektrotechniek, algemene en toegepaste micro

biologie, en staats- en administratief recht. 

Het ingenieursexamen heeft in 1949 betrekking op 

(1) de werktuigbouwkunde waaronder begrepen de mechanische, aero- of 

hydrodynamische behandeling van werktuigkundig problemen, en (2) de 

bedrijfsleer. 

Het keuzevak blijft het derde onderdeel, maar kan nu gekozen worden 

uit 17 vakken te weten: 

wiskunde, 

techniek, 

fysische 

mechanica, aero- en hydrodynamica, natuurkunde, elektro

mechanische techno1ogie, scheikundige techno1ogie, 

technologie, kennis en onderzoek der meta1en, kennis en 

onderzoek van bouwstoffen andere dan metalen, werktuigbouwkunde, 

v1iegtuigbouwkunde, industrie1e bouwkunde, algemene en toegepaste 

microbio1ogie, staathuishoudkunde, staats- en administratief recht 

inclusief het recht van de industriele eigendom, het landmeten 

waterpassen en geodesie. 

Het ingenieursexamen omvat in 1958 weer de werktuigbouwkunde, met 

bewijzen van praktische bekwaamheid. 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN 1910 EN 1955 

Het aanta1 uren praktica is in 1910 BOrns zeer groot. Maar de prakti

ca van sommige vakken zijn echter te combineren, zodat het aanta1 

opgegeven uren in de praktijk minder geweest za1 zijn. 

In het 4-de en 5-de jaar zijn in 1955 een aantal kernvakken en 

enkele keuzevakken verplicht voor de gekozen richting. 

73 



TECHNIEK: STUDIERICHTINGEN 1905-1963 

Het afstudeerwerk, vanaf het 4de jaar, is in 1955 mogelijk in maar 

liefst 15 verschillende vakgebieden, te weten: 

werkplaatstechniek en -organisatie, chemische werktuigen, regel

techniek, werktuigonderdelen, warmte- en stoftechniek, koeltechniek, 

verbrandingsmotoren, stoomturbines, voertuigtechniek, hefwerktuigen 

en transportinrichtingen, zuigerstoomwerktuigen, baggerwerktuigen, 

textieltechniek, mechanica, en stromingsleer (in 1930 kende werk

tuigbouwkunde aen drieta! afstudeerrichtingen, nl. de constructieve, 

de bedrijfstechnische en de theoretische richting). 

Het praktisch werken moet tenminste 6 maanden omvatten. 

Er zijn oak hier zeer veel oefeningen verplicht, nl. in de aerste 

twee jaar ca. 140 middagen, in het derde jaar 60 middagen. In het 

derde jaar is een keuzevak uit a.- of m.-vakken verplicht. De zes

jarige opleiding kent een K2-examen; het I-examen is dus na het 

vijfde of zesde jaar gep1aatst. 

Keuzevakken kunnen in overleg met hoafdvakdocent aan het begin 

vierde jaar gekozen uit a, b, c, g, i, I, m, n, z, aa, bb, of gg

vakken. 

WERKTUIGBOUWKUNDE 

1910 1955 

a.wsk 

b.mch 

I II III IV V 

9 8 (1) 

1 6 4 (2) 

c.nat 3 5 

d.schk (1) (1) (0,5) 

(1) h.arch (1) 

Lwrkt 3 

l.elek 

3 7 11 4 

1 1 

m.mech 2 2 2 2 

n.hyg (2) 

u.bwst 

z.ec 

1,5 -

(2) 

2,5(1) 

(4) 

18 20 18 22 17,5 

14 22 26 32 46,5 

1 aa.rcht -

bb.bdr 

tot 

oef 

I II III IV 

9 2,5-

1 4,5 4,5 -

4 1 

5 2 6,5 3,5 

2 

3 1,5 3 

1 

18 16 16 5,5 

ongespecificeerd 
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SCHEEPSBOUWKUNDE 

De studierichting was in 1861 ingesteld aan de Konink1ijke Akademie, 

en feite1ijk begonnen in 1867 (Cop, 1906~ bldz. 229), aan welke 

instelling een vijftal diploma's uitgereikt zijn. Maar zoals ik al 

onder werktuigbouwkunde vermeld heb, deden zich steeds moei1ijkheden 

voor in de afbakening van beide studierichtingen: men haa1de dik

wij1s beide diploma's tege1ijk. 

In 1905 omvat het propedeutisch examen 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde~ 

b. de theoretische en toegepaste natuurkunde: 

c. de werktuigbouwkunde; 

d. de scheepsbouwkunde~ 

e. de mechanische technolegie; 

f. het technisch tekenen; 

g. het handtekenen. 

In 1958 bestaat het propedeutisch examen uit wiskunde, mechanica, 

natuurkunde, materiaa1kunde, scheepsbouwkunde, werktuigbouwkunde, 

mechanische technolegie. Het technisch tekenen wordt niet meer af

zonder1ijk genoemd. 

De wijzigingen betreffen in 1923 het niet meer verme1den van hand

tekenen en de poging "theoretische mechanica" toe te voegen, hetgeen 

-evenals bij civie1- in 1924 ongedaan gemaakt wordt. 

In 1934 verschijnt het kandidaatsvak "theoretische en toegepaste 

mechanica II echter weI in de propedeuse. Tevens wordt "kennis en 

onderzoek van meta1en" toegevoegd. 

In 1958 is het propedeutisch examen neg vrijwe1 hetze1fde: "kennis 

en onderzoek van meta1en" is nu "materiaalkunde lt geworden, en ook 

het technisch tekenen wordt niet meer afzonder1ijk genoemd. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1905: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica: 

b. de waterbouwkunde: 

c. de de werktuigbouwkunde; 

d. de scheepsbouwkunde; 

e. de elektrotechniek; 

75 



TECHNIEK: STUDIERICHTINGEN 1905-1963 

f. kennis en onderzoek van bouwstoffen~ 

g. administratief recht. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1958 nog vier vakken, te weten: wis

kunde, mechanica, scheepsbouwkunde en werktuigbouwkunde. 

In 1923 waren de "waterbouwkunde" en de "kennis en het onderzoek van 

bouwstoffen" verva11en, maar had men een keuzevak toegevoegd, te 

kiezen uit: 

wiskunde, natuurkunde I aero- en hydrodynamica, kennis en onderzoek 

bouwstoffen, mechanische techno1ogie, meta11ografie, staathuishoud

kunde, bedrijfsleer/boekhouden. 

De rneta1lographie werd in 1927 een verp1icht kandidaatsvak, in 1934 

onder de naam Itkennis en onderzoek van meta1en" (het was ook een 

propedeutisch vak). Tevens wordt het propedeutische vak natuurkunde 

ook kandidaatsvak. 

Het keuzerijtje is enigszins veranderd: natuurkunde en rnetallo

graphie zijn eruit verdwenen, en kennis en onderzoek van bouwstoffen 

heet nu "kennis en onderzoek van bouwstoffen anders dan rnetalen". 

In 1958 zijn kennis en onderzoek van meta1en, natuurkunde, e1ektro

techniek, administratief recht, en het keuzevak uit het kandidaats

examen verdwenen, terwijl de wiskunde is toegevoegd. 

Het ingenieursexarnen heeft in 1905 betrekking op de scheepsbouwkunde 

en de werktuigbouwkunde, terwijl in 1923 het handtekenen niet meer 

afzonderlijk verme1d wordt. 

In 1949 wordt de werktuigbouwkunde vervangen door een keuzevak, te 

kiezen uit: 

werktuigbouwkunde, wiskunde, rnechanica, aero- en hydrodynamica, 

natuurkunde, fysische techno1ogie, industriele bouwkunde, staathuis

houdkunde, recht van de industrie1e eigendom. 

In 1958 heeft het ingenieursexarnen nog uits1uitend betrekking op 

scheepsbouwkunde (inclusief de praktische vaardigheid, welke eis in 

1923 toegevoegd was). 
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SCHEEPSBOUWKUNDE 

1910 1955 

I II III IV V I II III IV 

a.'Wsk 9 8 (1) 9 2,5 1 

b.mch 1 6 4 (2) 1 7 1,5 

c.nat 3 5 2,5 -

d.schk (1) (1) 

f.wtrb 1 1 

i.wrkt 3 2 5 6 1 2 3 2 

k.schp 3 3 4 4 2,5 2 2 4 5 

1.e1ek 1 1 1 

m.mech 2 2 2 2,5 -

n.hyg (1) 

u.bwst 1,5 -

z.ec (2) 

aa.rcht 1 1,5(1) 

bb.bdr (4) 

tot 21 22 18 19 13,5 15 11,5 16 8,5 

oef 29 32 32 34 30 ongespecificeerd 

In 1910 zu11en de praktica-uren wat minder zijn geweest dan in de 

tabellen vermeld is, aangezien er een aanta1 vakken gecombineerd kan 

worden. In het 3de jaar zijn in 1955 de drie richtingen a(construc

tie), b(bedrijfstechniek), en c(theoretisch) te onderscheiden aan de 

keuzevakken (3 of 4 uur per week). Dit 'Was a1 in 1930 het geva1. 

In het 3-de, 4-de en 5-de jaar zijn voor de drie specialisaties 

resp. 

(5de 

(3de jr) 3,5, 3, en 4,5 uur, (4de jr) 4,5, 8,5, en 5 uur, en 

jr) 2 tot 4 uur keuzevakken verp1icht. Het praktisch werken 

moet tenminste 6 maanden omvatten. De oefeningen bes1aan jaar1ijks 

100 tot 200 middagen. 

Bonebakker (1955, b1dz. 287) schrijft over scheepsbouwkunde: "Het 

voorgaande kan worden samengevat in de uitspraak, dat het ontwerpen 

van koopvaardijschepen in hoofdzaak nog berust op ondervinding ( •• ). 

Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer stand en voort

stuwing is hierbij in ons land nog maar een kwart eeuw regelmatig 

betrokken, en het spannings- en trillingsonderzoek aan schepen en 

scheepsconstructies staat nog in de kinderschoenen". 
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ELEKTRaI'ECHNIEK 

De studierichting verschijnt voor het eerst in 1905 aan de TH in de 

afde1ing der werktuigkunde en scheepsbouwkunde, hoewel aan de Po1y

technisch School a1 enige moge1ijkheden tot specia1isatie in e1ek

trotechniek bestaan hadden. 

In 1919 wordt de studierichting ondergebracht in een afzonder1ijke 

afdeling. 

In 1905 omvat het propedeutisch examen 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde~ 

b. de theoretische en toegepaste natuurkunde; 

c. de werktuigbouwkunde; 

d. de mechanische technologie; 

e. het technisch tekenen: 

f. het handtekenen. 

In 1958 vindt men in het propedeutisch examen nog de vakken wiskun

de, natuurkundel materiaa1kunde, elektrotechniek en mechanische 

techno1ogie. 

Wijzigingen treden op in 1923, als elektrotechniek aan de propedeuse 

toegevoegd wordt; dat was ook de bedoe1ing ten aanzien van de vakken 

"theoretische mechanical! en "kennis en onderzoek bouwstoffen", maar 

deze twee vakken werden in 1924 weer geschrapt. 

In 1958 wordt "werktuigbouwkunde" echter vervangen door "materiaa1-

kunde". Het handtekenen is in 1923 en het technisch tekenen in 1958 

niet meer afzonderlijk genoemd. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1905: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica; 

b. de werktuigbouwkunde; 

c. de e1ektrotechniek; 

d. de kennis en het onderzoek van bouwstoffen; 

e. het administratief recht. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1958 mechanica, materiaa1kundel en 

e1ektrotechniek. 

De eerste wijziging was aangebracht in 1923, toen kennis en onder-
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zoek van bouwstoffen naar de propedeuse verp1aatst werd (en het 

vo1gend jaar daar geschrapt), en vervangen door een keuzevak, te 

kiezen uit: 

wiskunde, natuurkunde, staathuishoudkunde, en bedrijfsleer/boekhou

den. 

In 1934 verdwijnt de werktuigbouwkunde uit het kandidaatsexamen, 

zodat de vakken wiskunde, mechanica, elektrotechniek, administratief 

recht, en een keuzevak (wat werktuigbouwkunde kan zijn) overblijven. 

De 1939-wijziging voegt natuurkunde toe aan de verp1ichte vakken. 

In 1958 tenslotte, zijn wiskunde, natuurkunde, administratief recht, 

en het keuzevak geschrapt, zodat er neg slechts een drieta1 vak

gebieden verp1icht zijn. 

Het ingenieursexamen omvat in 1905 de e1ektrotechniek, evenals neg 

in 1958, met de in 1923 toegevoegde "bewijzen van praktische be

kwaamheid" • 

Het ingenieursexamen kent in het technische hegeschoo1statuut een 

onduide1ijke omschrijving van 1949 tot 1958, ten gevolge van de 

keuzevakken bij dit examen. Het examen kan gaan over een van de zes 

volgende vakken, "ter keuze van de candidaat onder goedkeuring van 

de afdeling": 

wiskunde, theoretische en toegepaste mechanica, natuurkunde, werk

tuigbouwkunde, elektrotechniek, en bedrijfs1eer. De bewijzen van 

bekwaamheid blijven vereist. 

ELEKTROTECHNIEK IN 1910 EN 1955 

Bet is duidelijk dat in 1910 sommige praktica "gecombineerd lt werden, 

aangezien anders het aanta1 wekelijkse student-uren weI erg groot 

zou zijn. 

In het derde jaar in 1955 worden sinds 1932 de richtingen a. sterk

stroom, en b. telecommunicatie, onderscheiden: in dat jaar zijn 2 

specifieke keuzevakken toegevoegd, alsmede 3 uur keuzevakken uit een 

breder gebied. 

In het 4-de en 5-de jaar hebben de a- en b-stroom geen gemeen

schappelijke colleges meer: het ingenieursexamen vraagt behalve het 

afstudeerproject, voor de a-richting 7 uur E-co11eges en 5 uur 

keuzecol1eges uit een lijst van opgesomde colleges; voor de b-
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richting 6 E-co11eges en 5 uur keuzevakken. 

OVerigens behoeft men in het tweede jaar slechts examen te doen over 

14,5 uur college, niet over 17,5 uur. Het praktisch werken bes1aat 

in deze studierichting tenminste 16 weken. 

De oefeningen omvatten in het eerste jaar ca. 100 middagen, in het 

tweede 45. 

ELEKTROTECHNIEK 

1910 1955 

I II III IV V I II III IVa IVb 

a.wsk 9 8 (1) 7 6 

b.mch 1 6 4 (2) 1,5 1 

c.nat 3 5 3,5 5 
d.schk (l) (1) 

h.arch (l) (l) 

Lwrkt 3 3 3 4 (1) 1 2,5 -

l.e1ek - 11 9 7 4 7,5 6 6 

m.mech 2 2 2 

n.hyg (1) 

u.bwst 1,5 -

z.ec (2) 

aa.rcht - 1 2,5{l) 1 

bb.bdr (4) 

tot 18 20 22 21 20 13,5 17,5 10 7 6 

oef 14 22 19 32 39 ongespecificeerd 

Professor Fontein schrijft in 1955 (b1dz. 237) over e1ektrotechniek 

dat er van oudsher drie zwaartepunten bestonden, n1. in de theore

tische elektriciteits1eer (wisse1stroomtheorie en het e1ectromagne

tisch veld), sterkstroom (bouw van e1ektrische machines, e1ektrici

teitsvoorziening, etc.), en zwakstroom (te1egrafie, te1efoon, 

radio). Zwakstroom zou naderhand tot "telecommunicatietechnieken" 

herdoopt worden; na de introductie van de e1ektronenbuis ontstond 

een nieuw zwaartepunt in de elektronica. 
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SCHEIKUNDE 

De voor10per van deze studierichting werd in 1861 aan de Koninklijke 

Akademie ingesteld als een opleiding voor de nijverheid en het 

fabriekswezen. Deze studierichting werd niet onder de studies tot 

burgerlijk ingenieur gerekend, ongetwijfe1d omdat de studie a1s een 

voortzetting van van Ewijck's mislukte 1825-initiatief gezien werd. 

Aan de Po1ytechnisch School heet de studierichting die voor "techno-

10og" , dat is voor aanstaande industrie1en of technologen, die een 

grotere mate van theoretische en technische kennis verlangen dan aan 

een 5-jarige HBS gegeven kan worden (1864, S8l). De studierichting 

had aan de Po1ytechnische School nauwelijks een scheikundig karakter 

gehad, en was tot 1891 een driejarige cursus geweest. 

In 1905 werd de studierichting tot scheikundig ingenieur of techno-

100g met die voor mijningenieur in een afdeling geplaatst, welke 

afdeling echter a1 in 1912 gesplitst werd. 

In 1905 omvat het propedeutisch examen 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 

b. de theoretische en toegepaste mechanica~ 

c. de theoretische en toegepaste natuurkunde~ 

d. de ana1ytische scheikunde: 

e. de de1fstofkunde: 

f. het handtekenen. 

In 1958 treft men vol gens het Statuut nog slechts de vakgebieden 

wiskunde, natuurkunde en scheikunde in het propedeutisch examen aan. 

Bij besluit van 1920 was het handtekenen verva11en, en in 1923 de 

toegepaste mechanica (aIleen de theoretische mechanica bleef gehand

haafd). Ock werd in 1923 de ana1ytische scheikunde vervangen door 

scheikunde. Men heeft gezien dat in 1958 ook de theoretische mecha

nica en d~ de1fstofkunde uit de propedeuse verdwenen zijn. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1905: 

a. de toegepaste natuurkunde; 

b. de scheikunde: 
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c. de werktuigbouwkunde; 

d. de mechanische technologie; 

e. het technisch tekenen; 

f. het administratief recht. 

In 1958 staan hier nog slechts de scheikunde en de techno1ogie 

vermeld. Weliswaar was nog in 1923 de "scheikundige technologie" aan 

het rijtje toegevoegd, maar in 1958 zijn maar 1iefst vijf van de 

zeven vakken uit de opgave in het statuut verdwenen. 

Het ingenieursexamen hande1t in 1905 over scheikunde en scheikundige 

technologie, hetgeen in 1920 "scheikunde" en "techno1ogie" wordt. 

Oprnerkelijk is dat in de periode van 1923 tot 1958 het ingenieurs

examen "ter keuze van de candidaat onder goedkeuring van de 

afdeling" kan gaan over een of meer van de vo1gende 17 vakken edit 

hangt samen met het grote aanta1 ingenieurskeuzevakken): 

natuurkunde, scheikunde, meta11ografie, architectuur, werktuigbouw

kunde, e1ectrotechniek l mechanische techno1ogie, scheikundige tech

nologie, technische hygiene, microbiologie, microscopische anatomie, 

delfstof- en aardkunde, metallurgie en docimasie, kennis en onder

zoek bouwstoffen, staathuishoudkunde, staats- administratief en 

hande1srecht, bedrijfs1eer en boekhouden. In 1933 zijn dit nog 16 

vakken, aangezien technische hygi~ne vervalt. 

Het ingenieursexamen bestaat in 1958 uit scheikunde en/of scheikun

dige technologie, inclusief bewijzen van praktische bekwaamheia. 

SCHEIKUNDE IN 1910 EN 1955 

In de eerste arie jaren zijn in 1955 ve1e praktica verp1icht. 

Aan hat einde van het derde studiejaar kiest men tussen de rich

tingen a (technologisch), b (anorganisch- en fysisch-chemisch), c 

(organisch-chemisch), en d (biologisch-chemisch). 

In het 4-ae jaar voegt men voor de a-richting twee keuzevakken toe, 

voor de overige richtingen een vak. Ook zijn er facu1tatieve vakken 

en praktica rnogelijk in het 4-de en 5-de jaar. Het praktisch werken 

moet tenminste 8 weken omvatten. 
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SCHElKUNDE 

1910 1955 

I II III IV V I II III IVa IVb IVc IVd 

a.wsk 6 5 1 2 

b.mch 2 

c.nat 5 4 3,5 4 2 

d.schk 5 4 4 6 2,5 4 6 5 2 3 

h.arch (1) (1) 

i.wrkt 2 1,5 - 2 

l.elek (1) (1) 

m.mech 1 4 5 1 2 4 2 2 2 

n.hyg (2) 

o.bio1 (2) (1) 1 4 

p.anat (2) (1) (1) 

q.geo1 2 

r.rnnk (1) 

u.bwst 1,5 -

z.ec (2) 

aa.rcht 1 1,5(1) 

bb.bdr (4) 

tot 16 14,5 18 17 14,5 12,5 11 9 

oef 17 14 30 40 15 ongespecificeerd 

Volgens van Nieuwenburg {1955, bldz. 246 ev} verdwenen verschillende 

typisch technische, niet-chemische zaken successieveIijk uit deze 

studierichting: 

nen, toegepaste 

eerst bouwkunde, kennis van bouwstoffen, handteke

mechanica, elektrotechniek, en later ook de be-

schrijvende meetkunde. 

De studierichting had sinds 1909 een grote studievrijheid gekend in 

het vijfde jaar. Het kandidaatsexarnen was tot 1949 voor aIle studen

ten hetzelfde~ maar in dat jaar ontstaan een vijftal richtingen, die 

in 1954 tot vier richtingen gereduceerd worden. Ret propedeutisch 

examen kon in 1905 in vier gedeelten afgenomen worden, wat betreft 

de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en delfstofkkunde, en het hand

tekenen. In 1926 verschijnen ook hier de Pl- en P2-exarnens, maar het 

kandidaatsexamen blijft onverdeeld. 
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MIJNBOUWKUNDE 

De studierichting was in 1842 door Lipkens ingesteld als een op1ei

ding tot "ingenieur der mijnwerken in de ko1oniE!n". De Koninklijke 

Akademie had in totaal 17 diploma's uitgereikt, waarmee deze studie

richting, na die voor waterstaatsingenieur (180 diploma's), de 

tweede in grootte aan de Konink1ijke Akademie was geweest. Volgens 

het 1861-reglement was de studierichting driejarig geworden in 

plaats van de eerdere vierjarige cursus, maar aan de polytechnische 

School is de studierichting weer vierjarig. 

In 1905 omvatte het programma voor het propedeutisch examen: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 

b. de theoretische en toegepaste natuurkunde; 

c. de delfstofkunde: 

d. de analytische scheikunde: 

e. het handtekenen. 

In 1958 omvat de propedeuse de vakgebieden wiskunde, scheikunde, 

aard- en delfstofkunde, mijnkunde, werktuigbouwkunde, en mechanische 

technologie. 

Wijzigingen treden op in 1923, als het handtekenen verva1t: tevens 

vervangt men in dat jaar "analytische scheikunde" door "scheikunde". 

In 1934 verva1t de natuurkunde in de propedeuse, en wordt dit vak 

naar het kandidaatsexamen verp1aatst. Maar a1 in 1937 keert de 

natuurkunde terug in de propedeuse, terwij1 het in het kandidaats

examen b1ijft bestaan. De scheikunde verva1t in dit jaar in de 

propedeuse. 

In 1958 tenslotte verdwijnt natuurkunde opnieuw uit de propedeuse; 

toegevoegd zijn nu (weer) scheikunde, mijnkunde, werktuigbouwkunde, 

en mechanische technologie. Delfstofkunde wordt "aard- en de1fstof

kunde" genoemd. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1905: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica: 

b. de werktuigbouwkunde; 

84 



TECHNIEK: STUDIERICHTINGEN: 1905-1963 

c. de de1fstof- en aardkunde: 

d. de mijnkunde, meta11urgie en docimasie: 

e. het landmeten en het waterpassen; 

f. de scheikunde; 

g. het technisch tekenen: 

h. het administratief recht. 

In 1958 omvat dit examen wiskunde, theoretische en toegepaste mecha

nica, natuurkunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde, mijnkunde, 

werktuigbouwkunde, en 1andmeetkunde. 

Men had in 1923 "mijnkunde, metallurgie en docimasie" en administra

tief recht in het kandidaatsexamen geschrapt, en het laatste vak 

naar het ingenieursexamen overgebracht, waar "mijnkunde, etc." al 

opgenomen was. 

In 1934 worden de kandidaatsvakken uitgebreid met natuurkunde, dat 

eerder propedeusevak was. In 1937 voIgt toevoeging van "mechanische 

technologie", (dat overigens in 1939 naar het ingenieursexamen ver

dwijnt), en "mijnkunde ll (sec). Kennelijk vond men mechanische tech

nologie in 1939 beter op zijn plaats onder de ingenieursvakken, 

waaruit elektrotechniek naar het kandidaatsexamen verplaatst wordt. 

In de 1ijst van 1958 zijn e1ektrotechniek en technisch tekenen 

gehee1 verdwenen. 

Het ingenieursexamen handelt in 1905 over de delfstof- en aardkunde, 

en over de mijnkunde/metal1urgie/docimasie. 

Vijftig jaar later omvat dit examen de aard- en delfstofkunde, en de 

kennis van opsporing, winning en verwerking van delfstoffen. Een 

bewijs van praktische bekwaamheid blijft vereist. 

In 1923 omvat het ingenieursexamen de delfstof- en aardkunde, de 

mijnkunde/metallurgie/docimasie, en het administratief recht. Bewij

zen van praktische bekwaamheid worden gevraagd. 

In 1932 voegt men werktuigbouwkunde, e1ektrotechniek en bouwkunde 

(dat in 1937 "architectuur" genoemd werd) toe aan de ingenieursvak

ken. 

E1ektrotechniek en mechanische techno1ogie verwisselen in 1939 van 
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plaats, zodat het laatste ingenieurs- en het eerste kandidaatsvak 

wordt. 

MIJNBOUWKUNDE 

1910 

I 

6 

II III IV V 

a.wsk 

b.mch 5 

c.nat 4 5 

d.schk 5 4,5 1,5 -

h.arch 

Lwerkt 1 

1.elek 

m.mech 

n.hyg 

(1) (I) 

1 

(1) (1) 

(2) 

q.geol 5 4 5 6,5 2 

r.mnk 2 5 3 2,5 

s.lndm 

u.bwst 

z.ec 

aa.rcht -

bb.bdr 

3 

1 

(1,5)

(2) 

2,5(1) 

(4) 

1955 

I II III 

6 2 

1,5 1 

5 

4 1 

2 1,5 

1 

2,5 3 9 

0,5 2,5 8 

1 

tot 21 20,S 18,5 15,5 13,5 19 17 19,5 

oef 17 16 23 25 24 4,5 2,5 4 middagen 

De oefeningen in 1955 zijn als middagen opgegeven. 

In 1955 schijnt het programma de eerste drie jaar uniform te zijn. 

Daarna moet men kiezen voor een der zes richtingen: kolenmijnbouw, 

ertskunde, petroleumwinning, geologie, metallurgie, of geofysica (in 

1930 werden hier geen richtingen en geen keuzevakken onderscheiden). 

Deze studierichting kent een 11- en een 12-examen na het 4de en 5de 

jaar. 

Voor de richting kolenmijnbouw zijn in het vierde jaar 12,5. uur 

kernvakken uit i, q, r, en aa-vakken verplicht. Daarnaast zijn 

facultatieve vakken uit a, b, en aa toegestaan. 

Wat betreft ertskunde zijn 10 uur kernvakken uit de q, r, en aa

vakken verplicht, met facultatieve vakken uit b, en aa. 
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Petroleumwinning vraagt 10,5 uur kernvakken uit de b, i, q, r, en 

aa-vakken, met daarnaast facultatieve vakken uit aa. 

V~~r geologie zijn 10,5 uur kernvakken uit b, q, r, en aa-vakken 

verp1icht met facu1tatieve vakken uit aa. 

Meta11urgie kent II,S uur kernvakken uit m, q, en r met aa-vakken 

facultatief. 

Geofysica kent 11 uur kernvakken uit de a, q, r, en aa-groepen, met 

facu1tatieve vakken uit b, en aa. 

In het vijfde jaar zijn behalve de kernvakken, twee keuzevakken, 

soms e~n, verp1icht. 

v66r 1900 schijnen de meest gediplomeerden (in totaa1 55) naar de 

kolonien vertrokken te zijn, waar zij werk vonden bij de Dienst voor 

de Mijnbouw in Neder1andsch-Indie. Na 1900 werd de olie steeds 

be1angrijker, en in ons land vanaf 1903, de staatsmijnen. 

Van Nes (1955, b1dz. 267) geeft een staatje waaruit b1ijkt dat in 

1954 224 van de afgestudeerde mijningenieurs in Europa, (van wie 209 

in Nederland), 58 in Azie, 86 in Amerika, 39 in Afrika, en 3 in 

Australie werkzaam waren. 
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NATUURKUNDE 

In 1929 (S223) verscheen de studierichting voor natuurkundig inge

nieur in het statuut in de afde1ing der A1gemene Wetenschappen (de 

studierichting wordt in 1928, S225 in de Wet aangekondigd). In 1948 

stichtte men de afdeling der technische natuurkunde ten behoeve van 

de studierichting. 

De propedeuse omvat in 1929 de vakken: 

a. wiskunde; 

b. natuurkunde; 

c. werktuigbouwkunde; 

d. mechanische techno1ogie; en 

e. technisch tekenen. 

Bij de eerste wijziging, a1 in 1932, wordt e1ektrotechniek toe

gevoegd aan de propedeusE::, in 1958 gevo1gd door materiaa1kunde; 

werktuigbouwkunde en technisch tekenen werden in 1958 geschrapt. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1929: 

a. de theoretische en toegepaste mechanica; 

b. de natuurkunde; 

c. de aero- en hydrodynamica; 

d. de scheikunde; 

e. de werktuigbouwkunde; 

f. de elektrotechniek; en 

g.een keuzevak uit wiskunde, meta11ographie, en administratief 

recht. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1958 wiskunde, natuurkunde, scheikunde 

en e1ektrotechniek. 

In 1933 was de wiskunde van keuzevak in het kandidaatsexamen tot 

verp1icht vak geworden, en verdween aero- en hydrodynamica naar de 

keuzevakken. oak werd in de keuzevakken administratief recht 

"s taats- en administratief recht" genoemd. Zes jaar later (l939) 

voIgt scheikunde het voorbeeld van aero- en hydrodynamica; het vak 

verhuist naar het rijtje van keuzevakken, waarin dan opgenomen zijn: 
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scheikunde, aero- en hydrodynamica, meta11ographie, en staats- en 

administratief recht. 

In 1958 zijn mechanica, werktuigbouwkunde en het keuzevak geschrapt, 

en is scheikunde teruggekeerd. 

Bet ingenieursexamen omvat in 1929 een of meer vakken uit: wiskunde, 

theoretisch en toegepaste mechanica, aero- en hydrodynamica, natuur

kunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, en e1ektrotechniek (keuzevak

ken) • 

In 1938 zijn in dit examen opgenomen de vakgebieden 

wiskunde, natuurkunde, administratief recht, en een keuzevak uit: 

mechanica, aero- en hydrodynamica, scheikunde, werktuigbouwkunde en 

e1ectrotechniek. 

Bet ingenieursexamen omvat in 1958 nog aIleen de natuurkunde. 

TECHNISCBE NATUURKUNDE 

a.wsk 

b.mch 

c.nat 

d.schk 

i.wrkt 

l.e1ek 

m.mech 

z.ec 

aa.rcht 

bb.bdr 

tot 

1930 

I 

9 

II III IV 

6 

6 6 

2 2 

1,5 1 

1 

1 

5 

3 

1 

4 

5 

3 

2 

1 

19,5 16 13 11 

De 11 uur in het 4-de jaar 

1955 

I 

7 

II III/IV V 

6 2 

3,5 5 

2 

2 

9 

1 

1 

1,5 -

0,5 

1 

0,5 

12,5 13 12,5 3 

zijn in 1930 aangevu1d met 3 

vakken. Bet 5-de jaar kent aIleen het hoofdvak met 3 

vakken. In 1955 zijn in het 3de/4de jaar zijn 4 uur 

verplicht, in het 5de jaar 3 uur. 

uur keuze-

uur keuze-

keuzevakken 

Natuurkunde is lang uits1uitend hu1pwetenschap voor de ingenieurs

op1eidingen geweest, aanvankelijk a1s "toegepaste natuurkunde", na 

1905 a1s "theoretische en toegepaste natuurkunde". 
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VLIEGTUIGBOUWKUNDE 

Deze studierichting, begonnen in 1943 (StCrt 152), verschijnt in 

1949 in het statuut. 

Het propedeutisch examen omvat: 

a. de wiskunde; 

b. de theoretische en toegepaste mechanica; 

c. de natuurkunde: 

d. kennis en onderzoek metalen; 

e. mechanische techno1ogie; 

f. werktuigbouwkunde; 

g. v1iegtuigbouwkunde; 

h. technisch tekenen; en 

i. een keuzevak uit: scheepsbouwkunde, kennis en onderzoek van 

bouwstoffen anders dan meta1en, het handtekenen. 

In 1958 zijn de propedeutische vakken: wiskunde, mechanica, natuur

kunde, materiaa1kunde, v1iegtuigbouwkunde, mechanische techno1ogie, 

en werktuigbouwkunde. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1949: 

a. theoretische en toegepaste mechanica; 

b. aero- en hydrodynamica; 

c. werktuigbouwkunde; 

d. vliegtuigbouwkunde; 

e. kennis en onderzoek metalen; 

f. electrotechniek; 

g. administratief recht; en 

h. een keuzevak uit: mechanische techno1ogie, natuurkunde, scheeps

bouwkunde, wiskunde, bedrijfs1eer, en staathuishoudkunde. 

Dit examen omvat in 1958 nag slechts wiskunde, mechanica, en v1ieg

tuigbouwkunde. 

Het ingenieursexamen omvat in 1949 vliegtuigbouwkunde, en een keuze

vak uit: 
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werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, wiskunde, theoretische en toe

gepaste mechanica, aero- en hydrodynamica, natuurkunde, elektro

techniek, kennis en het onderzoek der metalen, kennis en het onder

zoek van bouwstoffen anders dan meta1en, bedrijfs1eer, recht van de 

industriele eigendom, economische aardrijkskunde, 1andmeten/water

passen/geodesie. Bewijzen van praktische bekwaamheid zijn vereist. 

Het examen omvat in 1958 nog slechts de v1iegtuigbouwkunde. Bewijzen 

van praktische bekwaamheid blijven vereist. 

VLIEGTUIGBOUWKUNDE IN 1955 

Deze studierichting kent in 1955 een vijftal richtingen, te weten: 

(a) de aerodynamische en v1iegtechnische: (b) de bedrijfstechnische~ 

(c) de constructieve~ (d) de e1astomechanische: en (e) de wiskundige 

richting. 

Voor de eerste vier richtingen is het prograrrnna in de eerste drie 

jaar hetzelfde: 

VLIEGTUIGBOUWKUNDE 

1955 

I II III 

a.wsk 9 2,5 1 

b.mch 1 2 5,5 

c.nat 4 

i.wrkt 1 

ka.schp 3 3,5 5,5 

l.e1ek 1 

m.mech 3 2,5 0,5 

tot 16 J.4,5 14,5 

oef 525 525 400 uur 

Het vierde jaar omvat voor elk van de 5 richtingen ca. 18 uur 

kernvakken en 2 uur keuzevakken. Het vijfde jaar omvat nog 3 tot 4 

uur kernvakken en 2 uur keuzevakken. 
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GEODE5IE EN MIJNMEETKDNDE 

Deze studierichting werd in 1949 (5466) in het statuut opgenomen, 

min of meer als voortzetting van de 1andmeterscursus, die in 1935 

aan de TH gep1aatst was. 

De propedeuse omvatte: 

a. de wiskunde: 

b. de natuurkunde; 

c. de geodesie; 

d. het recht, voor zover van be1ang voor de grondeigendom; 

e. de geologie: 

f. hoofdstukken uit de weg- en waterbouwkunde: 

g. het landmeetkundig tekenen. 

In 1950 wordt het propedeutische vak d gedefinieerd a1s: "beginse1en 

van de rechtswetenschap, in het bijzonder voor zover samenhangende 

met de grondeigendom, met dien verstande, dat dit vak niet geldt 

voor hen, die de richting mijnmeetkunde hebben gekozen". De "hoofd

stukken uit de weg- en waterbouwkunde" vervallen. 

In 1958 omvat de propedeuse wiskunde, natuurkunde, landmeetkunde, 

recht, en grondgebruik. 

Het kandidaatsexamen hande1t in 1949 over: 

a. de geodesie; 

b. het recht, voor zover van belang voor de grondeigendom; 

c. de aardrijkskunde: en 

d. een keuzevak uit wiskunde, mechanica, natuurkunde, geologie I 

hoofdstukken uit weg- en waterbouwkunde, architectuur, staathuis

houdkunde, en bedrijfsleer/boekhouden. 

In 1950 wordt vak b hier ge1ezen als "beginse1en van de rechtsweten

schap, in het bijzonder voor zover samenhangende met de grondeigen

dom". Aardrijkskunde wordt keuzevak, en in hoofdstukken uit de weg

en waterbouwkunde verva1t "hoofdstukken uit". 

Het kandidaatsexamen gaat in 1958 over landmeetkunde, recht, en 

grondgebruik. 
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Het ingenieursexamen betreft in 1949 de geodesie en een keuzevak 

uit: geologie, en "het recht, voor zover van belang voor de grond

eigendom". Bewijzen van praktische bekwaamheid zijn vereist. In 1950 

dient bij het ingenieursexamen het keuzevak "recht etc." gelezen te 

worden als: flbeginselen van de rechtswetenschap, in het bijzonder 

voor zover sarnenhangende met de grondeigendom". 

De rij keuzevakken wordt uitgebreid met wiskunde, mechanica, natuur

kunde, weg- en waterbouwkunde, architectuur, staathuishoudkunde, 

bedrijfsleer/boekhouden, en aardrijkskunde. 

Het ingenieursexamen omvat in 1958 nog slechts de 1andmeetkunde. 

Bewijzen van praktische bekwaamheid zijn vereist. 

Deze studierichting kent vanaf het eerste jaar twee differentiaties, 

n1. geodesie en mijnmeetkunde. Vanaf het derde jaar zijn enke1e 

keuzevakken verp1icht, en in het vijfde jaar onderscheidt men binnen 

geodesie de aistudeerrichtingen geodesie, fotograrnrnetrie, admini

stratie van grondeigendom en cu1tuurtechniek, en landmeetkunde voor 

exp1oratiedoeleinden. 

GEODESIE EN MIJNMEETKUNDE 1955 

I II III IV 
a.wsk 7,5 7 

b.mch 1m 3m 

c.nat 2 2 

q.geo1 19 
4m 2m 

r.mnk 1,5m 2m 

s.1ndm 2 2,5 5 3,5 

19 4,5g 1m 

aa.rcht 1 

19 2g 19 19 
1m 

cc.geog 1,5g 1,5g 

tot 13,5g 14,5g 

15,5m 

De colleges gernerkt met de letter g. zijn exclusief voor geodesie, 

die met de letter m. voor mijnmeetkunde. 
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METAALKUNDE 

Deze studierichting, voortgekomen uit werktuigbouwkunde, was in 

1955/66 nog niet in het statuut opgenomen, maar het programma staat 

in de Gids verme1d. De PI en P2-examens zijn na het eerste en tweede 

jaar gesitueerd, het K-examen na het vierde jaar. Na het derde jaar 

dient men te kiezen voor (a) de fysische of chemische richting, (b) 

de mechanische of technologische, of (c) de ijzermetallurgische 

richting. 

METAALKUNDE 

I II III IV 

a.wsk 7 5 

b.mch 1 

c.nat 3,5 3 1 1 

d.schk 2 4 2 

i.wrkt 1 1 

m.mech 3 1,5 2,5 

ADJUNCT-IJKER 

Het examen voor adjunct-ijker wordt aIleen afgenomen a1s er vaca-

tures zijn. De cursus is tweejarig. Aangezien het rooster in de Gids 

van 1910 ontbreekt, heb ik het uit de vakken1ijst gereconstrueerd. 

1910 1955 

I II I II 

a.wsk 9 8 6 1 

b.mch 2 2,5 

c.nat 3 3 3,5 4 

d.schk 1,5 

m.mech 1 2 

s.lndm 1 

t.ijk 2 2 2 2 
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9.6 DE VAKGEBIEDEN IN 1910 EN 1955: EEN VERGELIJKING 

NB. In onderstaande overzichten zijn aIleen de verplichte co11ege

uren (de "kernco11eges") geteld: de keuze- of facultatieve colleges 

zijn weggelaten. Het gaat dus steeds om minimumprogramma's. 

a. WISKUNDE 

Wat betreft het wiskunde-onderwijs in ons land, vindt men de pro

gramma's aan de universiteiten in 1910, en de inhoud der MD-examens 

in deel 7 Wis- en Natuurkunde. Het wiskunde-onderwijs aan de Konink

lijke Akademie en de Polytechnische School is vermeld in hoofdstuk 

9.2. 

In 1910 te1de ik aan de TH 11 wiskunde-colleges: in 1955 staan er 

bijna 40 colleges in de Gids vermeld, die echter sorns geheel of 

gedeelte1ijk dezelfde inhoud hebben, en voor verschillende groepen 

studenten bedoeld zijn. In 1910 komt een extra college voor 

(partiele differentiaalvergelijkingen), bestemd voor 5de jaars stu

denten. 

Het totaal aantal roosteruren wiskunde (analyse, analytische en 

beschrijvende meetkunde) is in 1910, afgezien van de oefeningen, als 

voIgt over de studierichtingen verdeeld: 

C W S E Y B T M 
Analyse 9 9 9 9 9 3 3 3 

AM 4 4 4 4 4 2 2 2 

BM 4 4 4 4 4 4 1 1 

Het aanta1 uren wiskunde bedraagt vo1gens de studiegids 1955: 

C G Gm E N Mt W S V T M Y B 

Anal 8 8 8 8 10 8 6,5 6,5 7,5 4 4 4 3 

AM 3,5 3,5 3,5 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 

BM 1 2 2 2 1 1 

Bijz 1 3 3 1 1 1 
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De "bijzondere onderwerpen" zijn: vectorrekening, differentiaalmeet

kunde en toegepaste statistiek. Aangezien in sommige studierich

tingen in 1955 verschil1ende specialisaties mogelijk zijn, die soma 

~ al in het derde studiejaar in de roosters zichtbaar zijn, is het 

minimumpakket wiskunde voor sommige van die specialisaties groter 

dan in de tabel. 

-Dat geldt niet voor civiel{C) , waar de zeven afstudeerrichtingen 

geen extra wiskunde vragen. Het wiskundepakket voor civiel kan dus 

slechts uitgebreid worden door keuzevakken of facultatieve vakken 

toe te voegen (deze opmerking geldt ook voor de andere studierich

tingen) • 

-Geodesie (G) en mijnmeetkunde(Gm}, elektrotechniek{E), natuurkun

de(N), bouwkunde(B), en de ijkerscursus(Y) vragen, voorzover hier 

specia1isaties bestaan, geen extra wiskunde. 

Dat is weI hat geval voor metaalkunde(Mt), waar de fysisch/chemische 

richting 1 uur functietheorie, en 1 uur vectorrekening extra vraagt. 

-In de studierichting werktuigbouwkunde(W) kent men naast de 5-

jarige cursus een 6-jarig programma~ in het laatste programma zijn 

in het derde jaar enke1e wiskundevakken toegevoegd: 1,5 uur meervou

dige integralen en differentiaalvergelijkingen, 2 uur functie

theorie, 1 uur numerieke analyse, en 1 uur lineaire transformaties. 

Voor de afstudeerrichting "regeltechniek" komt daar nog 1 c\ 1,5 uur 

Fouriertransformaties bij, voor tltextieltechniek" 1 uur toegepaste 

statistiek, en voor tlmechanica" 2 uur bijzondere functies. De afstu

deerrichtingen "stromingsleer" en "mechanica" komen overigens aIleen 

voor in het zesjarige programma. 

-Scheepsbouwkunde{S) kent voor de theoretische richting wat meer 

eisen op wiskundig gebied: het bovengenoemde extra college analyse 

(1,5 uur), numerieke analyse (1 uur), en toegepaste statistiek (I 

uur) • 

-Bij vliegtuigbouwkunde(V) wordt in 1955 het wiskundepakket uitge

breid ten koste van enkele colleges vliegtuigbouwkunde, zodat de 

opgave wat onduidelijk is. In elk geval wordt (of is) voor drie van 

de vijf afstudeerrichtingen numerieke analyse verplicht, evenals 

toegepaste statistiek voor de bedrijfstechnische richting. 
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-V~~r de scheikundig ingenieur(T) kent aIleen de anorganisch

fysische richting 1 uur extra wiskunde, waarin o.a. vectoranalyse, 

partiele differentiaalvergelijkingen en waarschijn1ijkheidsrekening 

aan de orde komen. Ditzelfde, wat heterogene college wordt ook 

toegevoegd aan het wiskundepakket van de geofysicarichting in mijn

bouwkunde (M). 

b. MECHANICA 

In 1910 tel de ik een IS-tal colleges mechanica, in 1955 een veelvoud 

daarvan. De toegepaste mechanica, 

vaak nogal studierichtingspecifiek: 

zoals grondmechanica, is daarbij 

ook zijn theoretische en toege-

paste mechanica soms niet goed te onderscheiden. Theoretische mecha

nica wordt vaak gezien als een voortzetting van de colleges wiskun-

de. 

Het totale minimumpakket mechanica is in 1910 en 1955 a1s voIgt over 

de studierichtingen verdeeld: 

C G Gm E N Mt W S V T M Y B 

1910 9 11 11 11 2 5 2 3 

1955 8 4 1,5 - 1 10 9,5 10 - 2,5 2,5 6 

Het mechanica-onderwijs wordt in de 1910-gids verdee1d in theore

tische mechanica, kinematica, en toegepaste mechanica. In 1955 is 

aan dit rijtje stromingsleer toegevoegd, dat in 1930 nog als toe

gepaste mechanica gerubriceerd werd. 

Het aanta1 uren theoretische mechanica is in 1910 en 1955: 

C G Gm E N Mt W S V T M Y B 

1910 4 4 4 4 2 2 1 

1955 2 2 2 2 3 0,5 1 

Daarbij komt dan nog in 1910 2 uur kinematica voor W, S, en E: in 

1955 hoort nog slechts 1 uur kinematica voor W tot het minimum-

pakket. 

Verplichte colleges stromings1eer vindt men in 1955 voor W (1,5 
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uur), S (1,5 uur), en V (1 uur). 

-Maar dat neemt niet weg dat het minimumpakket voor sommige afstu

deerrichtingen aanzienlijk groter kan zijn. zo kennen de afstudeer

richtingen in civiel "irrigatie/waterkracht", en "bruggen/wegen" 

naast de voorgeschreven 8 uur 1 uur toegepaste mechanica extra 

(mathematische veerkrachtsleer~ dikke buizen en draaiende buizen, 

enz.). 

-Geodesie kent een extra uur mechanica voor de afstudeerrichtingen 

fotogrammetrie en exploratieve landmeetkunde. 

-E1ektrotechniek vraagt voor de richting sterkstroom eveneens een 

uur toegepaste mechanica extra. 

-Metaalkunde eist voor de mechanisch/technologische en de ijzer

metallurgische richting zelfs 3,5 uur (statica en sterkteleer) 

extra. 

-Werktuigbouwkunde vraagt voor de zesjarige cursus 2 uur toegepaste 

mechanica extra, en voor de afstudeerrichtingen stoomturbines nog 

eens 1,5 uur, voor mechanica 3,5 uur, en voor stromingsleer 4 uur 

(deze laatste vakken zijn uiteraard stromingsleercolleges). 

-Scheepsbouwkunde vraagt naast het vrij grote basispakket van 9,5 

uur voor de constructieve en theoretische richtingen 1 uur toege

paste mechanica extra, en voor de theoretische richting nog 1 uur 

theoretische mechanica. 

-Vliegtuigbouwkunde kent voor de aerodynamisch/vliegtechnische rich

ting 2 uur (w.v. 1 uur stromingsleer) extra, voor de constructieve 

richting 2 uur, voor de bedrijfstechnische richting 1 uur, voor de 

elastomechanische richting 3 uur, en voor de wiskundige richting 5 

uur extra. 

-Scheikunde kent aIleen in de anorganisch-fysische richting 1 uur 

theoretische mechanica, welke stof met die voor vectoranalyse in een 

tentamen geconcentreerd is. 

-Mijnbouwkunde eist voor de richtingen petroleumwinning en geologie 

een half uur grondmechanica extra. 

De overige studierichtingen beperken zich tot het basispakket. 

Verschillende punten trekken in het voorgaande de aandacht. In de 

eerste plaats is de teruggang van het mechanica-onderwijs voor E en 
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M spectaculair. Verder valt het ontbreken van mechanica colleges 

voor N op, en de grote verschillen tussen de afstudeerrichtingen 

binnen werktuigbouwkunde en (voora1) v1iegtuigbouwkunde. Het 

mechanica-onderwijs voor bouwkunde is van 1905 naar 1955 verdubbe1d. 

Ik heb ten aanzien van enke1e van deze punten geprobeerd een tussen

stand op te maken, door de gegevens met hat rooster van 1930 te 

verge1ijken. 

Dan b1ijkt dat voor E en M in 1930 respectieve1ijk nog 7 en 5,5 uur 

mechanica op het rooster te staan, en voor technische natuurkunde 7 

uur. Voor bouwkundigen was in 1930 het aanta1 mechanica-uren 5 voor 

beide richtingen. 

c. NATUURKUNDE 

Men zie voor het natuurkunde-onderwijs aan de universiteiten, en 

voor de vereisten voor de M0-examens dee1 7, Wis- en Natuurkunde. 

Voor het natuurkunde-onderwijs aan de KA en de PS hoofdstuk 9.2. 

In 1910 zijn een zevental natuurkunde-co11eges in de gids vermeld; 

in 1955 te1de ik er 32, die echter dee1s over1appen. 

Het totaa1 aanta1 roosteruren bedraagt in 1905 en 1955: 

1910 

1955 

C 

6 

2 

G Gm E N Mt W S V 

8 8 

4 4 8,5 18,5 7,5 5 2,5 4 

T M 

9 9 

8,5 3 

Y B 

6 4 

7,5 1 

De natuurkundeco11eges ZlJn in de Gids van 1910 niet in groepen 

ingedee1d, en ook in 1955 is dat nauwe1ijks het geva1: men onder

scheidt in laatstgenoemde jaar e1ementaire van voortgezette natuur

kunde. 

Het programma is overigens voor 1955 niet helemaa1 compleet: metaa1-

kunde kent voor de fysisch-chemische richting 4 uur theoretische 

natuurkunde extra. 

Het programma voor werktuigbouwkunde is voor de afstudeerrichtingen 

chemische werktuigen, regeltechniek en stromingsleer uitgebreid met 

1 uur fysische metingen. 
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Het is duidelijk dat de omvang van hat natuurkunde-onderwijs voor C, 

W, S, M, en B drastisch verminderd is. Zo stond er in 1910 voor 

civiel een 3-uurs college over "moleculaire werkingen, warmte en 

licht", en een 3-uurs college over het "absolute maatstelse1, magne

tisme, electrostatica, en electrische stroomen" op het rooster. In 

1955 is nog slechts 1 uur elektrostatica, magnetische velden, wis

selstroom, etc., en een college bouwfysica voor civiel verplicht. 

De 8 uur natuurkunde voor elektrotechniek, werktuigbouwkunde, en 

scheepsbouwkunde bestonden in 1910 uit deze1fde colleges, aangevuld 

met een 2-uurs college "technische warmteleer". 

Het ene uur natuurkunde voor bouwkunde in 1955 betreft eveneens de 

bouwfysica. 

d. SCHEIKUNDE 

oak vOOr scheikunde is het universitaire programma in dee1 7 (Wis

en natuurkunde) gegeven. OVer de verandering van de studie van 

technoloog tot die van scheikundig ingenieur heb ik in 9.3 iets 

megedeeld. 

De 11 scheikunde-colleges die ik in 1910 telde, zijn voor het meren

dee 1 voor de studierichtingen scheikundige technologie en mijnbouw

Kunde bedoeld. De Gids van 1910 deelt de scheikundelessen in de 

volgende categorieen in: algemeene of physische scheikunde, anor

ganische scheikunde, organische scheikunde, analytische scheikunde, 

microchemie, metal1ographie, en scheikunde voor den ingenieur. In de 

1955-gids is scheikunde voor de ingenieur verdwenen. Onder dit vak 

verstond men in 1910 een tweetal l-uurs colleges voor C, B, W, S, en 

E-studenten, die overigens geen examenvakken waren. De colleges 

handelden over verfstoffen, mortels, metalen en metaal1egeringen, 

brandstoffen, rookgasanalyse, smeermiddelen, ketelwater, en afval

water van steden en fabrieken. 

Het metallografiecollege was bestemd voor W- en T-studenten. Van de 

overige vakken waren electrochemie, 

uitsluitend voor technologen bedoeld. 

en aromatische verbindingen 

De andere vakken (heterogene 

evenwichten, metal en , kwalitatieve en kwantitatieve analyse, micro

chemische analyse) staan op de roosters van scheikundige technologie 
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en mijnbouwkunde. 

In 1955 is de opzet nogal veranderd. De scheikundig ingenieur be

steedt nu 13 roosteruren aan ongeveer 28 scheikundige colleges, 

terwijl er voor de anorganisch-fysische afstudeerrichting nog twee 

uur, en voor de biologisch-chemische richting drie 

Mijnbouwkunde heeft nu slechts 5 uur scheikunde, 

1910. De nieuwe studierichting metaalkunde echter 

uur bijkomen. 

tegen 11 uur 

heeft 8 A 10 

in 

uur 

scheikunde op het programma staan, de ijkerscursus 1,5 uur, en 

technische natuurkunde evenals civiel 1 uur. 

Welke scheikunde-colleges worden buiten de afdeling T gegeven? In 

metaalkunde staan een 4-uurs college in1eiding anorganische chemie, 

1 uur heterogene evenwichten, 1 uur chemische thermodynamica, 1 uur 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse, en 1 uur analytische chemie 

van metal en op het rooster. Daarbij komt nog voor de fysisch

chemische en voor de mechanische richting 1 uur kristallografie en 1 

uur electrochemie; voor de fysisch-chemische richting bovendien nog 

een half uur rontgenografisch structuuronderzoek. 

Mijnbouwkunde kent ook de inleiding anorganische chemie, maar 

slechts in een omvang van 2 roosteruren. Kwalitatieve en kwantita

tieve analyse omvat hier 2 uur, en heterogene evenwichten 1 uur. 

Voor natuurkunde wordt in 1955 een afzonderlijk college chemische 

evenwichten en reactiesnelheden van 1 uur gegeven. De ijkerscursus 

omvat het 2-uurs college kwalitatieve en kwantitatieve analyse, 

alsmede een afzonderlijk O,5-uurs college analytische chemie. Voor 

de richting gezondheidstechniek in civiel tenslotte, geeft men een 

0,5-uurs college scheikunde van water en afvalwater. 

e,f. HYDRAULlCA en WATERBOmOOJNDE 

Deze twee vakgebieden zijn in hoofdzaak van belang voor de studie

richting civiel, maar men vindt toch enkele colleges uit de groep 

waterbouwkunde in andere studierichtingen. 

Dat geldt niet voor hydraulica in 1910: het 1,5 uurs-college is 

uitsluitend bestemd voor civiel. In 1955 is dit vakgebied uitgedijd 

tot 6 colleges voor civiel, met een enkel inleidend college voor de 
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richtingen administratie grondeigendom en exp10ratieve landmeetkunde 

in geodesie. Het college hydraulica voor mijnbouwkunde kon ik in het 

rooster niet terugvinden. Het hydrau1ica-onderwijs was trouwens aan 

de KA onder theoretische mechanica gerubriceerd. 

Het programma voor waterbouwkunde omvat in 1910 13 colleges, waarvan 

het merendee1 voor civiel bestemd is, en slechts 2,5 uur voor bouw

kunde, en 3 uur voor scheepsbouwkunde. 

De Gids van 1955 somt ca. 21 colleges op ten behoeve van civie1. 

Daarnaast komen op de roosters van geodesie en bouwkunde enkele 

waterbouwcol1eges v~~r. Ten aanzien van geodesie vindt men voor de 

richtingen administratie van grondeigendom, en voor exp10ratieve 

landmeetkunde ecn tweetal in1eidende colleges van samen 1 uur. In 

bouwkunde is een O,5-uurs college polderwezen voor de richting 

stedebouwkunde verplicht. 

g. AANLEG EN EXPLOITATIE VAN WEGEN EN BRUGBOUW 

Deze groep vakken lijkt specifiek voor civiel, maar dat is toch niet 

helemaa1 het geval. De groep was aan de PS afgesplitst van water

bouwkunde. In 1910 vindt men wegen, bruggen, rioleringen en bestek

ken voor ongeveer 6 roosteruren in de studierichting bouwkunde. 

Eventuee1 kan men rioleringen en bestekken (gezamen1ijk 2 uur) onder 

het hoofd waterbouwkunde plaatsen. 

oak in 1955 staan op het rooster van bouwkunde nogal wat colleges 

uit deze categorie verme1d. De indeling van dit vakgebied bestaat nu 

uit: spoorwegen, wegen, wegentechnologie, staal, beton, en beton

constructies. 

Het betreft hier een 5-tal colleges, die ongeveer 4,5 roosteruur 

bestrijken, m~t daarbij nog eens 1 uur met oefeningen in het vierde 

en vijfde jaar. De richting stedebouwkunde kent behalve de boven

genoemae 5 colleges een drieta1 colleges van gezamenlijk 1,5 roos

teruur met oefeningen. Rubricering van deze colleges onder categorie 

9 is echter wat twijfe1achtig, aangezien het in hoofdzaak blijkt te 

gaan om colleges over het gebruik van staal en beton. 
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Voor stedebouwkunde is in de aanvullende colleges het onderwerp 

"ontwerp, aanleg en constructie van wegen" (0,5 uur) opgenomen. 

Op het rooster van geodesie komt men enkele uren in deze categorie 

onder de afstudeerrichtingen administratie grondeigendom en explora

tieve landmeetkunde tegen, nl. voor beide richtingen een college 

"wegen" (0,5 uur), en voor landmeetkunde bovendien neg een college 

"smalspoor" (0,5 uur). 
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h. ARCHlTECTUUR 

In 1910 te1de ik 11 architectuurcolleges, ingedeeld in de groepen 

vormleer, geschiedenis, constructie en ontwerpen. In 1955 zijn er 

zo'n 30 colleges voor de studierichting bouwkunde bedoe1d; de inde

ling is in grote lijnen dezelfde: vorrngeving, constructie, geschie

denis, en stedebouwkunde. 

Van de colleges in 1910 zijn geschiedenis der architectuur (2,5 uur) 

en "onderdeelen van gebouwen" (5 uur) ook voor civie1 bestemd, 

evenals het college "ontwerpen van gebouwen", en het ontwerpen van 

utiliteitswerken (1,5 uur). 

Ret 1-uurs college industrHHe bouwkunde ("overzicht van de voor

naamste bouwconstructien voor den industriee1") staat op de roosters 

van W, E, T, en M, niet op dat van B; het bovengenoemde college 

utiliteitswerken is beha1ve voor B, ook voor C, M, W, E, en T 

bedoeld. 

In 1955 vindt men aIleen op de roosters voor civiel en geodesie nag 

een aanta1 architectuurcolleges. Industrie1e bouwkunde was ornstreeks 

1955 voor W in plaats van kernvak keuzevak geworden. V~~r civiel 

betreft het ongeveer 7 a 10 uur college, en voor geodesie 1 uur. De 

architectuurcol1eges voor civie1 handelen voornamelijk over hout en 

houtconstructies, funderingen en kapconstructies, en schetsen in 

orthogonale en scheve projecties. Daarnaast heeft civiel een tweetal 

colleges over het ontwerpen van gebouwen op het programma staan. 

De afstudeerrichting bruggen en wegen kent een 2-uurs college stede

bouwkundig onderzoek extra, die voor utiliteitsbouw een 0,5 uurs 

college utiliteitsbouw, en de richting gezondheidstechniek 1 uur 

volkshuisvesting. 

In geodesie staat industriele bouwkunde (1 uur) op de roosters van 

de richtingen adrninistratie grondeigendorn, en exploratieve landrneet

kunde. 

Bouwkunde-colleges kennen dus zowel in 1910 als in 1955 slechts een 

geringe verspreiding over andere studierichtingen. 
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i. WERKTUIGBOUWKUNDE 

In 1910 werden er uit deze groep vakken zoln 25 colleges gegeven: in 

1955 zijn ruim 60 colleges in de gids vermela. Het aantal uren voor 

stuaierichtingen anders dan werktuigbouwkunde bedraagt in 1910 en 

1955: 

C 

1910 3,5 

1955 0,5 

E Mt 

13 

3,5 2 

S V T M 

11 3,5 2 

8-10 1-4 2 3-6 

-Wat betreft civiel vinat men in 1910 colleges over wateropvoer

werktuigen voor de bemaling, locomotieven, stoomwerktuigen, en wina

werken. In 1955 is dat neg slechts een college over wateropvoer

werktuigen en pompen, voor ae richtingen polderwezen en gezonaheias

techniek. 

-De teruggang van werktuigbouwkundige colleges voor elektrotechniek 

is zeer groot. In 1910 vona men hier colleges over hefwerktuigen en 

locomotieven, stoomwerktuigen, werktuigonaeraelen, stoomverae1ing, 

stoomturbines, vervoer van materialen, drijfwerktuigen, gas-, petro

leum- en benzine-werktuigen, en calorische werktuigen. In 1955 staan 

er neg slechts werktuigonaerdelen, "a1gemene werktuigbouwkunae", en 

verbrandingsmotoren vermela. 

-Metaa1kunae kent in 1955 een tweeta1 colleges over werktuigonder

delen. 

-V1iegtuigbouwkunde kent colleges over verbrandingsmotoren, terwijl 

de richting bearijfstechniek enkele colleges werkplaatstechniek 

verplicht gesteld heeft. 

-Scheepsbouw heeft in tegenstelling tot elektrotechniek het grote 

aantal werktuigbouwkundige colleges gehandhaafd. In 1910 vindt men 

hier o.a. stoomwerktuigen, werktuigen aan boora van schepen, stoom

turbines, drijfwerken, baggerwerktuigen, en gas-, petroleum- en 

benzine-werktuigen. In 1955 betreffen de colleges o.a. werktuig

onaerae1en, stoomketels en turbines, verbrandingsmotoren, en werk

tuigen aan boord van schepen, scheepsmachines. De constructie en 

bedrijfstechnische richtingen voegen aaaraan neg hefwerktuigen en 

baggerwerktuigen toe. 

-V~~r de scheikunaigen en mijnbouwkundigen bepaalt het werktuigbouw-
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programma zich in 1910 tot "bijzondere onderwerpen", hef- en stoom

werktuigen. In 1955 is het programma voor T gereduceerd tot 2 uur 

chemische werktuigen voor de techno1ogische richting. Mijnbouwkunde 

kent in 1955 colleges werktuigonderdelen, "algemene werktuigbouwkun

de", en voor de richting ko1enmijnbouw mijnbouwwerktuigen, voor de 

richting petro1eumwinning apparatuur voor petroleumwinning. 

k-ka. SCHEEPSBOUWKUNDE en VLIEGTUIGBOUWKUNDE 

De 10 colleges in de rubriek scheepsbouwkunde zijn in 1910 evenals 

de 10 colleges in 1955 exclusief voor de studierichting scheepsbouw

Kunde bedoeld. 

Datzelfde geldt voor de ca. 30 colleges vliegtuigbouwkunde in 1955, 

die exclusief voor de betreffende studierichting bedoeld zijn. 

1. ELEKTROTECHNIEK 

De ca. 17 colleges e1ektrotechniek zijn in 1910 op de beknopte 

cursus elektrotechniek en een college signaalwezen na, uits1uitend 

voor elektrotechniek bestemd. 

In 1955 staan 3,5 uur uit deze rubriek op het rooster voor natuur

kunde, 1 uur op dat voor V, 1-2 uur op dat van Sf en 1,5 uur op dat 

voor M. Het totaa1 aanta1 colleges bedraagt in 1955 ruim 50. 

De beknopte cursus (2 uur) was in 1910 bestemd voor C, w, S, T en M, 

en het college signaa1wezen (0,5 uur) behalve voor E, ook voor C. 

Op het natuurkunderooster staan in 1955 een college wisse1stroom

techniek (2 uur), en een college electronica (1,5 uur) vermeld. 

Vliegtuig- en scheepsbouwkunde kennen in 1955 nog een college inlei

ding tot de sterkstroomtechniek (1 uur). verder treft men op het 

rooster van scheepsbouw voor de richtingen constructie en bedrijfs

techniek een college "bijzondere onderwerpen" (1 uur) aan, terwijl 

de theoretische richting een college algemene electronica (1 uur) 

als kernvak opgenomen heeft. Mijnbouwkunde tenslotte, heeft voor de 

richting geophysica evene~ns een college electronica (1,5 uur) ver

plicht gesteld. 
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m. MECHANISCHE EN SCHElKUNDIGE TECHNOLOGIE 

De 9 colleges die in de gids onder deze rubriek zijn opgenomen, 

vallen uiteen in mechanische technologie, scheikundige technologie, 

en onderzoek van papier en weefsels (onder het laatste hoofd aIleen 

oefeningen). 

De ca. 40 colleges in 1955 handelen over metallurgie (9 colleges), 

bewerking van metalen en andere grondstoffen (12), en chemische 

technologie (18). Het onderzoek heeft nu betrekking op vezelstoffen, 

garens, weefsels, en papier. 

De colleges mechanische technologie waren in 1910 bedoeld voor C, W, 

S, E, T, B, en IJ. Die over scheikundige technologie voor T. In 1955 

vond ik colleges mechanische technologie voor W, V, S, Mt, E, N en 

IJ~ scheikundige technologie aIleen voor T. 

Wat werd in deze rubriek gedoceerd? In 1910 was een college over 

houtbewerking, papierfabricage, boek-, plaat- I steen-, en couranten

drukkerij, alsmede de fabricage van glas, porcelein en aardewerk 

voor W (2 uur) bestemd. Een kort college (1 uur) over dezelfde 

onderwerpen was bestemd voor C, T en B. 

Het spinbedrijf en de touwslagerij werd gedoceerd voor W (2 uur), en 

voor T (1 uur). Metalen werden onderwezen aan C, T, B, en IJ (1 

uur), en aan W, S, en E (4 uur). 

Scheikundige technologie voor T bestond uit twee colleges (anorga

nische stoffen, brandstoffen), samen 8 uur. 

In 1955 bevat het rooster voor W 7,5 tot 10 uur mechanische techno

logie~ het betreft colleges metallogie en bewerking der metalen. In 

de 6-jarige opleiding is het programma nog wat uitgebreid. 

afstudeerrichting chemische werktuigen was bovendien het 

chemische werkwijzen verplicht, en voor textieltechniek 

Voor de 

college 

colleges 

vezeltechniek, synthetische vezels, en textielwarenkennis (samen 3 

uur). 

Vliegtuigbouwkunde en metaalkunde kennen beide ruim 6 uur mecha

nische technologie, in hoofdzaak metallogie en bewerking van me

talen. Voor de richtingen bedrijfstechniek en constructie in V komt 

er nog een uur bij~ in Mt is het programma voor de mechanische en 

ijzermetallurgische richtingen met 2 uur uigebreid, evenals voor de 
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fysische en mechanische richting 1 uur extra metaa1kunde is opge

voerd. 

De overige studierichtingen besteden aanzien1ijk minder aandacht aan 

mechanische techno1ogie: scheepsbouw 2 uur (bewerking van meta1en) 

en een half uur meta11urgie in de constructierichting extra: elek

trotechniek, technische natuurkunde en de ijkerscursus elk twee uur 

(metal1urgie en metaa1bewerking)~ mijnbouwkunde 1 uur metaalbewer

king, met voor de richting meta11urgie 1,5 uur meta11urgie extra. 

Wat betreft scheikundige techno1ogie staan er 4 uur op het rooster 

onder de naam "chemische en fysische werkwijzen", met voor de anor

ganisch-fysische richting 2 uur chemische werkwijzen en chemische 

fabriek extra. 

n. TECHNISCHE HYGIENE 

Men heeft kunnen 1ezen hoe dit vakgebied op het rooster terechtge

komen was door de inspanning van het kamerlid van Kol, maar er was 

nauwelijks ruimte vrijgemaakt in het rooster: kennelijk achtte men 

de omstandigheden van de fabrieksarbeiders in de bedrijven (nog) 

geen zaak voor de ingenieur. Men zie voor de achtergronden van dit 

vak de pogingen om een studierichting voor "sociaal-technisch inge

nieur" in te stellen (Lintsen, b1dz. 311, 346). 

Er was in 1910 1 uur uitgetrokken voor W, T en M, en nog eens een 

uur voor het 5-de studiejaar, maar aangezien er in 1910 geen docent 

was, w~rd hat vak niet in de roosters opgenomen (behalve bij W: 2 

uur facu1tatief). De arts Sleeswijk werd in dat jaar (1910) benoemd 

en in 1933 vanwege de bezuinigingen ontslagen. In 1953 vo1gde de 

bedrijfsarts Burger hem voor dit vak als buitengewoon hoogleraar op. 

Maar ook in 1955 is technische hygiene slechts kernvak (I uur) in de 

richting gezondheidstechniek in civie1. 

Sleeswijk doceerde in 1930 te Delft onder dit hoofd over physiologie 

en psychologie van den arbeid, over psychotechniek en over bedrijfs

hygiene. Hij gaf daarnaast oefeningen in hygienische en verwante 

biologische onderzoekingsmethoden. 

Burger gaf in 1955 1 uur "hygienische grondslagen van de gezond

heidstechniek (hygiene van bodem, water en lucht). De hoog1eraar 
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mechanische technologie, van Hasselt, gaf daarnaast een college over 

"de mens in het bedrijf (psycho1ogisch)" voor werktuigbouwstudenten. 

o-p. ALGE}1EENE EN 'IOEGEPASTE MICROBIOLOGIE: MICROSCOPISCHE ANA'IO~UE 

De bio1ogische scheikunde was aan de PS geintroduceerd door het duo 

Behrens-Beijerink omstreeks 1895 (zie 9.3). 

Deze beide groepen vakken ZlJn in 1955 samengevoegd tot de rubriek 

"technische biologie". In 1910 en in 1955 zijn de colleges aIleen 

verp1icht voor technologen. 

In 1910 omvat het onderwijs in de microbio1ogie 1 uur college over 

bouw en eigenschappen van de levende stof, microbiologie van de 

lucht, water, bod em en voedingsmiddelen, alsmede 2 uur processen 

(gisting) • 

De anatomie-colleges (4 uur) hebben betrekking op de bouw der hogere 

planten, de a1caloidleverende gewassen en plantaardige kleurstoffen. 

OVer deze groep vakken werd niet geexamineerd. 

In 1955 geeft de gids een vijftal colleges in de groep. Daarvan zijn 

de colleges algemene biologis, microbiologis, technische botanie, en 

algemene biochemie (samen 4 uur) verplicht voor de biochemisch

biologische richting. Het l-uurs college algernene bio1ogie is tevens 

verp1icht voor de organische richting. In civie1 was het college 

microbiologie in de richting gezondheidstechniek verp1icht. 

q-r. DELFS'IOF- EN AARDKUNDE ~ MIJNKUNDE, METALLURGIE, OOCIMASIE 

Deze beide groepen vakken zijn vooral voor de studierichting mijn

bouwkunde bedoeld. Van de ruim 20 colleges in 1910 zijn er slechts 

twee (algemene mineralogie, 2 uur: metallurgie, 1 uur) mede voor 

technologen besternd. 

In 1955 telde ik ongeveer 30 colleges in beide categorieen samen. 

Er zijn enke1e colleges uit deze groepen voor G, C en Mt verplicht. 

Wat betreft geodesie, komen deze vakken vooral voor in rnijnrnest

kunde, en weI minera10gie (1 uur), de1fstofkunde (1 uur), a1gemene 

geologie (4 uur), kolenrnijnbouw (1,5 uur), en a1gemene mijnkunde (2 
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uur). Voor geodesie is uit deze groep een college a1gemene geologie 

(1 uur) verplicht. 

Civiel stelt in 1955 eveneens 1 uur algemene geologie verplicht. 

De afstudeerrichting ijzermetallurgie in m~taalkunde tens1otte, kent 

een drietal uren ferrometallurgie uit deze groep als kernvakken. 

s. LANDMETEN, WATERPASSEN EN GEODESIE 

Deze vakken zijn uiteraard van belang voor de landmeterscursus die, 

aanvankelijk aan de Koninklijke Akademie geplaatst, in 1865 nog 

slechts een staatsexamen kende, in 1918 aan de Landbouwhageschool 

een plaats kreeg, en in 1935 weer te Delft terugkeerde. In 1949 zou 

daaruit de studierichting geodesie ontstaan. 

In 1910 werden te Delft echter een vijftal colleges gegeven bestemd 

voor C, M en B. Waterpassen (2 uur) was bestemd voor civiel en 

mijnbouw, evenals een college (1 uur) over de methode der kleinste 

vierkanten. De praktische oefeningen waren ook verplicht voor bouw

kunde-studenten, en het college geodesie (1 uur) aIleen voor civiel. 

In 1955 telde ik zo'n 30 colleges in deze groep, uiteraard in hoofd

zaak bestemd voor geodesie en mijnmeetkunde. Toch is ook voor civiel 

de inleiding in de 1andmeetkunde (1 uur) verplicht tot 1975, evenals 

voor bouwkunde tot 1981 enkele oefeningen. Mijnbouwkunde kent aIleen 

het vak mijnschadeleer (1 uur) in de richting ko1enmijnbouw. 

t. METEN EN WEGEN IN VERBAND MET DE IJK 

In 1910 vindt men een tweetal colleges op de 1ijst, gegeven door de 

lector Treub: in 1955 staan er nag steeds twee colleges op het 

programma, nu door de gastdocent Idema gegeven. De lector van Beek 

was in 1933 ontslagen. 

u. KENNIS EN ONDERZOEK VAN BOUWSTOFFEN 

Van de drie colleges onder deze rubriek in 1910 zijn er twee voor C 

en B bestemd (elk 2 uur)~ het derde (1,5 uur) is voor de studie

richtingen T, W, S, E, en M bedoeld. De inhoud heeft betrekking op 

natuursteen, baksteen, hout, meta len , verf, mortals, beton, glas, 
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etc. 

In 1955 vindt men een drieta1 colleges ep de 1ijst, successievelijk 

bestemd voor C, B, en Y, veer C en B, en voer C en B. Er worden een 

drietal reeksen oefeningen gegeven, die behalve voor C en B, ook 

veer S{bedrijfstechniek) bestemd zijn. 

Het eerste 1,5 uur college hande1t over hout, natuursteen, etc.: het 

tweede over de fysische en chemische gronds1agen van bouwmateria1en 

(0,5 uur). Het derde behandelt het censerveren en de keuring van 

bouwsteffen. 

v. TECHNISCH TEKENEN 

Het technisch tekenen is zowe1 in 1910 als in 1955 endergebracht bij 

de verschil1ende technische vakken. 

w. HANDTEKENEN EN BOETSEREN 

Deze groep vakken bestaat uitsluitend uit reeksen oefeningen. Het 

boetseren is in 1910 aIleen bedoe1d veer bouwkunde, evenals in 1955. 

Oefeningen in handtekenen worden in 1910 ook gegeven veor W, E, C, 

S, T en M (het schetsen en tekenen van "projectievistische en per

spectievistische afbee1dingen naar gebruiksvoorwerpen"). 

x,y. DECORATIEVE KUNST en KUNSTGESCHIEDENIS 

Deze vakken zijn in 1910 en 1955 een exc1usieve bouwkunde-aange-

1egenheid. 

z. STAATHUISHOUDKUNDE 

Van B10m deceert in 1910 2 uur staathuishoudkunde voor het vijfde 

studiejaar. Het vak is veer geen enke1e studierichting verp1icht. 

In 1955 is een college "beginselen der econemie" (0,5 uur) verplicht 

veor vijfdejaars natuurkunde. Eenzelfde college (1 uur) is verplicht 

veor vierdejaars stedebouwkunde, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouw

kunde (richting bedrijfstechniek). 
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aa. STAATS-, ADMINISTRATIEF- EN HANDELSRECHT 

De groep vakken was in 1864 aan de PS geintroduceerd door de benoe

ming van de hoog1eraar de Bruyn Kops, nadat van Kuyk van 1844 tot 

1848 staathuishoudkunde aan de KA gedoceerd had. 

vooral hat administratief recht werd in 1910 van be1ang voor de 

ingenieur geacht. ZO werd arbeids- en fabriekswatgeving (1,5 uur) 

verplicht gesteld voor C, B, W, S, E, T en M. Een college mijnrecht 

(1 uur) stond op het rooster van mijnbouwkunde, en een college 

onteigening (0,5 uur) van C, B, W, en E. Het onderwerp spoorwegen 

(0,5 uur) was verplicht voor C, W, en E. Waterstaatsrecht (1,5 uur) 

voor C, evenals bouwrecht (0,5) voor B. 

Maar ook het college staatsinrichting en staatsbestuur (1 uur) was 

verplicht voor C, B, W, S, E, T en M. OVer handelsrecht (1 uur) werd 

niet geexamineerd. 

-De situatie in 1955 is nog niet ingrijpend veranderd. De groep 

staats- en administratief recht omvat nu 8 colleges, waarvan staats

recht (1 uur) voor G, Gm, E, C, en B verplicht is, alsmede voor de 

richtingen bedrijfstechniek in S, en aIle richtingen behalve de 

wiskundige in V. 

-Arbeidsrecht (1 uur) is verplicht voor C, B, V, en voor enkele 

afstudeerrichtingen in S, T en M. Mijnrecht (1 uur) staat op de 

roosters van Gm, en voor de richting petroleumwinning van mijnbouw

kunde. 

-Waterstaatsrecht (1 uur) komt nu voor op het programma van de 

richting in C en de richting in G. 

-Stedebouw en bouwrecht (1 uur) vindt men op de roosters van B 

(richting stedebouw). Het recht van de industriele eigendom is niet 

meer verplicht. 

-Een college beginselen van octrooirecht (1 uur) is verplicht voor 

natuurkundigen~ scheikundigen kennen een 2-uurs college op dit 

gebied. 

-Enkele andere colleges zijn meer specifiek. Zo worden een algemene 

inleiding (1 uur) , een college burgelijk recht (2 uur) , en een 

college administratief recht (2 uur) gegeven voor geodesie. 
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bb. BEDRIJFSLEER EN BOEKHOUDEN 

Deze groep vakken, waaruit de studierichting ~drijfskunde zou 

ontstaan, wordt in 1955 aangeduid met "bedrijfsleer, kostprijsbere

kening, en organisatietechnieken". 

In 1910 zijn Volmer's vier l-uurs colleges (twee over bedrijfsleer 

en twee over boekhouden) echter nog facultatief. 

In 1955 telde ik 8 colleges in de gids, ingedeeld naar bedrijfsleer, 

administratieve en commerciele organisatie der onderneming, kost

prijsberekening, organisatietechnieken, en algemene bedrijfspsycho

logie. Deze colleges zijn over het algemeen verplicht voor de be

drijfstechnische richtingen in werktuigbouwkunde, en in vliegtuig

en scheepsbouwkunde; daarnaast zijn de colleges facultatief voor 

aIle studierichtingen. 

-Werktuigbouwkunde heeft vrijwel het gehele pakket op het rooster 

van de richting "werkplaatstechniek en -organisatie staan. 

vakken zijn verplicht voor de richtingen textieltechniek en 

techniek. 

Enkele 

koel-

Het is daarbij opva II end dat het college "mens in hat bedrijf 

(psychologisch)" door de hoogleraar mechanische technologie (van 

Hasselt) gegeven wordt. 

-OOk scheeps- en vliegtuigbouwkunde kennen, evenals mijnbouwkunde, 

enk~le verplichte colleges uit deze groep voor bepaalde afstudeer

richtingen. 

-Sommige colleges worden door Rotterdamse docent en te Rotterdam 

gegeven. 

cC , dd, ee. AARDRIJKSKUNDE, ALGEMENE EN VADERLANDSE GESCHIEDENIS, en 

CULTUURGESCHIEDENIS 

Deze vakken worden in 1910 niet gedoceerd. Zoals ik al vermeld heb 

zou de poging van professor Huizinga enkele colleges cultuurgeschie

denis te geven, mislukken. 

In 1955 vindt men een drietal colleges aardrijkskunde in de gids 

vermeld, aIle over kennis van grond en grondgebruik, en bestemd voor 

geodesie en civiel (richting polderwezen). 
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ff. VERBANDLEER 

De lector verbandleer/EHBO verdween in 1933. In 1910 staat het vak 

als facu1tatief college in de Gids verme1d. 

gg. WIJSBEGEERTE 

In 1955 zijn een aanta1 facultatieve colleges door bijzondere hoog

l~raren aan de lijst van vakken toegevoegd. Als eerste was een 

bijzondere 1eerstoel in de thomistische wijsbegeerte (1950, S166) 

toegestaan, gevolgd door een 1eerstoel in de calvinistische wijs

begeerte en techniek {1951, S247} en de humanistische levens- en 

wereldbeschouwing (1951, S475). 

De wiskundehoogleraar van Os doceert wijsbegeerte van de exacte 

wetenschap~n, als facultatief vak (9.5). 
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9.7 ONTWIKKELINGEN NA 1963 

INLEIDING 

Al v66r 1960 was bes10ten een tweetal nieuwe technische hogescholen, 

resp. te Eindhoven en te Enschede op te richten. Het plan om een 

vierdE: TH te stichten "in de buurt van het Noordzeekanaal" werd niet 

gerealiseerd (zie WON-I: bldz. 53). overigens was het aanvanke1ijk 

de bedoeling geweest "in het Oosten van het land" een universiteit 

te stichten, en niet slechts een TH (WON-I: bldz. 53). Maar uit de 

wetten van 1961 (S387) en 1964 (S324) wordt duidelijk dat regering 

en parlement overeenstemming bereikten inzake de stichting van een 

derde technische rijkshogeschool te Enschede. De commissie-Neher 

(rapport 1962: bldz. 31 ev) sluit daarbij niet uit dat te Enschede 

"samenwoning in breed verband van technische en maatschappijweten

schappen" op den duur tot de mogelijkheden zal kunnen behoren. 

Tenslotte verschijnt er in 1971 (S671) een statuutswijziging waar

door aan universiteiten ingenieursstudies ingesteld kunnen worden 

(hetgeen aIleen te Groningen gebeurde), en aan Technische Hoge

scholen theoretische studierichtingen in wiskunde, natuurkunde en 

scheikunde. Aangezien van de laatste mogelijkheid door geen van de 

drie THis gebruik gemaakt werd, verviel deze rege1ing in het 1982-

statuut. 

OVerigens waren in 1933 (StCrnt 233) de vakken chemische technologie 

en technische p1antkunde aan de RUL toegestaan: in 1936 (StCrnt 110) 

werd chemische technologie ook te Groningen opgevoerd. 

De stichting van de tweede technische hogeschool te Eindhoven was om 

verschi11ende redenen een belangrijke gebeurtenis. Bet Rijk had 

weinig of geen ervaring met de stichting van gehee1 nieuwe wo

inste11ingen. De laatste nieuw gestichte instel1ing in ons land was 

de RK-Hande1shogeschoo1 te Tilburg geweest in 1927; maar dit betrof 

een bijzondere inste11ing die in 1939 dezelfde rechten kreeg als de 

overeenkomstige studierichtingen aan de Rijksinstellingen. De laats

te door het Rijk gestichte instellingen waren de Landbouw- en 

Ve~arts~nijkundige Hogescholen in 1917, maar daar betrof het slechts 

een omzetting van bestaande instel1ingen in Hogescholen. Men moet 

terug tot 1816, toen Willem I universiteiten te Gent en Luik 
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stichtte. De stichtingscommissie Eindhoven, 

van s'Jacob, had dus slechts voorgangers in 

gehad; navolgers zouden spoedig nodig zijn. 

onder voorzitterschap 

het grijs verleden 

In nog een ander opzicht kreeg de stichtingscommissie s'Jacob baan

brekend werk te doen: de Hoger Onderwijswet-1876 was aan revisie 

toe. Ve1en hadden zich a1 over dit probleem gebogen, met als resul

taat dat bij de instelling in 1953 van de commissie s'Jacob, een 

nieuwe conceptwet voor het hoger onderwijs gereed was (WON-I: bldz. 

46). 

De vraag was nu of de cornrnissie in haar voorstel1en rnoest aansluiten 

bij de verouderde Ho-wet, of bij de nieuwe concept-wet. Men koos 

uiteindelijk voor het eerste alternatief, d.i. wijziging van de 

artikelen in de Ho-wet, maar weI met het oog op de concept-wet. En 

dat betekent dat het werk van de cornrnissie niet aIleen van belang 

was voor de nieuwe Eindhovense instelling, maar ook voor de TH

Delft. 

Chronologisch was de gang van zaken als voIgt: in 1952 verschijnt de 

concept-hoger onderwijswet, gevolgd door de instelling van de com

missie s'Jacob (1953: rapport 1955), de stichtingswet voor de THE 

(1956), en in 1958 de opnarne van het Eindhovense studieprogramma 

(werktuigbouwkunde, elektrotechniek en scheikunde) in het Technische 

Hogeschoolstatuut. Al in 1960 (S412) voIgt een statuutswijziging met 

de instelling van studierichtingen wiskunde en natuurkunde te Eind

hoven. Bouwkunde (1967) en bedrijfskunde (1972) zouden te Eindhoven 

volgen. 

In 1960 verschijnt de nieuwe hoger onderwijswet (WWO) in het staats

b1ad, in 1963 gevolgd door de opname van het hele technische hoge

schoo1statuut in het Academisch Statuut. Intussen had de cornrnissie

Neher (1960) gerapporteerd in 1962 over het verband tussen "tech

nische studie en maatschappijwetenschappentt
• 
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COMMISSIE S'JACOB 

Men ziet hoe cruciaa1 het rapport van de commissie s'Jacob geweest 

is voor het technisch hoger onderwijs. De commissie beschouwt zelf 

ala haar voornaamste voorste1len de inste1ling van een Raad voor het 

THO (die naderhand a1s vo1gens de on twerp-wet een "Hoge Academische 

Raad" ingeste1d za1 zijn, daarin op za1 kunnen gaan) , de toekenning 

van rechtspersoon1ijk aan de Hogescho1en te Delft en Eindhoven 

(hetgeen in 1956 -S310- bij afzonder1ijke wet gerege1d werd), en, 

deels in verband met het 1aatste, een nieuwe bestuursvorrn (de 

commissie wenst de senaat als bestuurs1ichaarn te vervangen door 

curatoren, en het dagelijks bestuur in handen te geven van een 

driemanschap, bestaande uit een curator, de rector en een bezoldigd 

beheerder) • 

Maar het rapport bevat meer curieuze punten, waarvan ik hier enkele 

noem uit het verslag van de subcommissie onderwijsprogramma's (voor

zitter de delftse rector Bottema): 

1. Het vers1ag bevat een voorzichtige afwijzing van voorstellen tot 

invoering van twee praktijkjaren, die in de industrie doorgebracht 

zouden rnoeten worden, met als het gevo1g dat het verblijf aan de 

TH's tot drie jaar gereduceerd zou worden. Dit sandwich-systeem dat 

in Engeland gangbaar was na het bachelor-diploma (door de commissie 

aangeduid met "wisselsysteem") zou hoogstens voor bepaalde catego

rieen studenten in aanrnerking kunnen komen, bv. uit de stud ie

richtingen werktuigkunde en scheikunde. Een belangrijk bezwaar is 

volgens de commissie dat, anders dan in Engeland, de bedrijven in 

ons land over het algemeen geen volledig onderwijsapparaat kennen. 

2. De commissie wenst verder onderscheid te maken tussen vier diffe

rentiaties in de studierichtingen, die men met speurwerk, ontwerp, 

bedrijfslciding, en commerciele werkzaamheden aanduidt, waarbij de 

laatste differentiatie niet teveel nadruk mag krijgen. De inge

nieursopleiding zal toch steeds meer op de technische wetenschappen 

en op de bedrijfsleer gericht rnoeten zijn dan op het commerciele 

werk. Ook behoort er steeds een kernprogramma in elk der studierich

tingen aanwezig te b1ijven. 
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3. De commissie voert een pleidooi voor scholing in het gebruik van 

de Nederlandse taal, met de bedoeling de toekomstige ingenieur te 

onderwijzen hoe hij o.a. rapport en moet schrijven, als ook voor het 

onderwijs in vreemde talen. Men heeft advies bij professor Stuive

ling te Amsterdam ingewonnen ten aanzien van de scholing in het 

praktisch gebruik van de Nederlandse taal. 

4. Wat betreft de afdeling der Algemene Wetenschappen meent de 

commissie dat aldaar een viertal onderdelen aanwezig dienen te zijn, 

nl. 

(I) de hulpwetenschappen voor de technische studie in engere zin 

(wiskunde, mechanica, natuurkunde); 

(II) de algemeen vormende vakken (wijsbegeerte en sociologie; 2-

jaaruren voor een van beide vakken): 

(III) drie jaar-uren voor sociale, economische en juridische vakken, 

waarin een gespecialiseerde opleiding mogelijk dient te zijn (1. 

interne organisatie van de onderneming, bedrijfssociologie en be

drijfspsychologie: 2. bedrijfskunde, in het bijzonder de vraagstuk

ken van waarde en kostprijs; 3. arbeidsrecht en arbeidspolitiek; 4. 

nationaal en internationaal octrooirecht); 

(IV) niet-technische algemene vorming (studium generale en actieve 

beheersing van de moedertaal). 

COMMISSIE-NEHER 

Deze kwestie, die van het verband tussen technische en maatschappij

w~tenschappen aan de technische hogescholen werd weer opgenomen door 

de commissie-Neher in 1960. De conclusies van deze commissie heb ik 

in de Inleiding samengevat. Men heeft kunnen zien dat de commissie 

aanzienlijk minder duidelijk was over de plaats van d~ niet

technische vakken in het curriculum dan de commissie s'Jacob. 

Aansluitend op het werk van deze commissie ontstonden echter onder

afdelingen der "wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen" (conform 

de suggestie van s'Jacob wijsbegeerte en sociologie (=maatschappij

wetenschappen) uit algemene wetenschappen te verzorgen), en een 

studierichting bedrijfskunde in een afzonderlijke afdeling. 
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HET STATUUT VAN 1963 EN 1981/82 

H~t Technische Hogeschoolstatuut was, als gezegd, in 1963 in het 

Academisch Statuut opgenomen; daarrnee verdween het propedeutisch 

examen uit het statuut: de regeling van dit examen werd aan de 

afdelingen overgelaten. Dit examen was in 1921 voor de Universitei

ten uit het statuut verdwenen. Het is echter opva11end dat het 

Academisch Statuut-1963 aanbeveelt (&n zelfs voorschrijft) in aIle 

studierichtingen, ook die aan de Universiteiten, weer prop~~utische 

exam ens in te stellen (art. 181, met toe1ichting)~ de ornvang van 

deze examens zal echter niet door het Statuut gerege1d worden. Het 

wordt daarbij niet duide1ijk, ook niet uit de toelichting, waarorn de 

propedeutische examens opnieuw opgevoerd werd&n. 

Voorde Technische Hogescholen gold overigens niet de regel, dat 

niet rneer dan de helft van de examenvakken door midde1 van vrijstel

lende tentarnens ge~xamineerd mogen worden (AS-1921, art. 6): in 1963 

verva1t deze regel voor aIle studierichtingen, ook aan de'Universi

t~iten. 

Maar in 1981/82 verdween het kandidaatsexamen door de tweefasenwet 

en keerde het propedeutisch examen, in een wat andere vorrn terug. 

Het statuut van 1981/82 kent dus nog slechts een propedeutisch en 

een doctoraalexamen. 

De opgave van de studieprogramma's in het Academisch Statuut is door 

hat verdwijnen van de ornschrijving van het propedeutisch examen, en 

later door die van het kandidaatsexamen, globa1er geworden dan in 

het Technische Hogeschoo1statuut. 

DE STUDIEPRQGRAMMA'S 

In hoofdstuk 9.5 ben ik geeindigd met een overzicht van d~ studie

programma's tijdens het laatste technische hogeschoo1statuut, dat 

van 1958 tot 1963 geldig was. Ik zal de draad nu weer opnemen aan de 

hand van enke1e nieuwere programma's in het Academisch Statuut. 

In het 1963-statuut vindt men 12 studierichtingen, te weten die voor 

wiskunde, weg- en waterbouwkunde, geodesiet bouwkunde, werktuigbouw

kunde, elektrotechniek, scheikundige technologie, mijnbouwkundet 
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technische natuurkunde, scheepsbouwkund~, vliegtuigbouwkunde, en 

metaa1kunde. In 1971 (S580) en 1972 (S583) zouden toegevoegd worden 

de interuniversitaire studie bedrijfskunde, en de studie bedrijfs

kunde aan een TH. Dan volgen in 1973 (S27) de studierichting 

industriele vormgeving en in 1981 (S239) die der informatica. 

De studieprogramma's in het 1963-statuut zlJn enigszins verkort 

overgenomen uit het Technische Hogeschoolstatuut, en blijven onver

anderd tot 1982, met uitzondering van het programma voor civie1. Het 

1982-statuut geeft nog slechts een globale aanduiding van de pro

gramma's, zodat het weinig zin heeft die formuleringen hier over te 

nemen. Ik beperk mij dus tot de nog niet verme1de studierichtingen 

uit de peri ode 1958 tot 1981, en een enke1e tussentijdse wijziging. 

M~taa1kunde. Het propedeutisch examen metaa1kunde omvatte in 1958: 

wiskunde, mechanica, natuurkunde, scheikunde, materiaa1kunde, werk

tuigbouwkunde, en mechanische techno1ogie. 

Het kandidaatsexamen omvatte de vakken: 

mechanica, natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde, en mechanische 

technologie. 

Het ingenieursexamen omvatte de metaalkunde en de bewijzen van 

praktische bekwaamheid (zie voor deze studierichting een gedetail-

1eerde opgave van het rooster in de cursus 1955/56, hoofdstuk 9.5). 

Wiskunde. Het kandidaatsexamen wiskunde is in 1958 toeganke1ijk met 

een propedeutisch examen w~- en waterbouwkunde, geodesie, werktuig

bouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde, scheepsbouwkunde, v1ieg

tuigbouwkunde, en metaalkunde. Voor bezitters van een propedeutisch 

diploma scheikunde wordt extra wiskunde vereist, evena1s voor ge

slaagden voor het eerste deel van het kandidaatsexamen mijnbouwkun

de. Bouwkunde-studenten hebben geen toegang tot het kandidaatsexamen 

wiskunde. 

Het kandidaatsexamen omvat wiskunde en mechanica, en in 1963 (als 

het propedeutisch examen niet meer in het statuut is opgenomen) 

wiskunde, mechanica, natuurkunde, en hoofdstukken uit de technische 

wetenschappen. 

In 1963 zijn nog slechts het kandidaatsexamen (wiskunde, mechanica, 
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natuurkunde, hoofdstukken uit technische wetenschappen), en het 

doctoraa1examen (wiskunde) verme1d. 

Bedrijfskunde. Vo1gens een KB van 1971 (S580) wordt een doctoraa1-

studie bedrijfskunde moge1ijk aan een interfacu1teit tussen Delft en 

Rotterdam. Grondslag kan een kandidaatsdip10ma Nederlands recht, in 

de fiscaa1-juridische studie, of in een staatkundige studierichting 

zijn. Tevens komen in aanmerking bezitters van een kandidaatsdip10ma 

economie, in de fiscaa1-economische richting, of in de econometrie. 

Tens10tte verschaft een der kandidaatsdip1oma's in een technische 

wetenschap toegang tot deze doctoraa1studie. 

In het 1982-statuut is hier een eigen propedeutische examen opge

voerd dat toegang tot de doctoraalstudie bieat, naast de de toegang 

op grond van andere propedeutische examens. 

Bij bes1uit van 1972 (S583) wordt een vo1ledige studie der be

drijfskunde in een afzonderlijke afde1ing der bedrijfskunde moga-

1ijk, aanvankeIijk aIleen aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, 

later ook te Enschede. 

Het kandidaatsexamen omvat: 

wiskunde, natuurkunde, hoofdstukken uit de technische wetenschappen, 

uit de economische wetenschappen, en uit de sociale wetenschappen. 

Het doctoraa1examen omvat bedrijfskunde en de bewijzen van prak

tische bekwaamheid (zie voor de tot standkoming De Beer, 1980). 

Volgens het statuut van 1982 omvat het propedeutisch examen a. wis

en natuurkunde~ en b. technische, economische, en sociaa1-weten

schappe1ijke grondslagen van de bedrijfskunde, inleiding tot de 

organisatiekunde, en een of meer andere vakken. 

Industrie1e vormgeving. De studierichting der industrie1e vormgeving 

wordt in 1973 (S27) in het Statuut opgenomen. De studierichting is 

in een tussenafde1ing gesitueerd, tussen Bouwkunde, Werktuigbouwkun

de en A1gemene Wetenschappen. 

Het kandidaatsexamen omvat: 

wiskunde, mechanica, natuurkunde, materiaa1kunde, visue1e communica

tie, werktuigbouwkunde, industrie1e vormgeving, ergonomie, en maat

schappijwetenschappen. 
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Het doctoraalexamen handelt over industriele vormgeving~ oak hier 

zijn bewijzen van praktische bekwaamheid vereist. 

In het 1982-statuut is de studierichting die van het "industrieel 

ontwerpen" genoemd. 

Civiele Techniek. In 1975 (5452) worden de kandidaats- en doctoraal

vakken van de eerder genoemde studie voor civiel-ingenieur, opnieuw 

opgesomd. 

Het kandidaatsexamen omvat: 

wiskunde, mechanica, natuurkunde, materiaa1kunde, bouwkunde, weg- en 

waterbouwkunde, en administratief recht (de 1958-propedeusevakken 

aardkunde en landmeetkunde, die nog weI in 1963 onder de kandidaats

vakken opgenomen waren, vervallen nu). 

Het doctoraalexamen is niet meer omschreven als in 1963 (weg- en 

waterbouwkunde en/of bouwkunde), maar als: civiele techniek, of 

civiele techniek in het bijzonder, nl. civiele bouwkunde, civiele 

gezondheidstechniek, p1ano1ogie/verkeerskunde/verkeersbouwkunde, 

waterbouwkunde/hydrologie, constructie1eer, of grondslagen der ci

viele techniek. 

In het 1982-statuut omvat het doctoraalexamen civie1e techniek en 

een of meer andere vakken. 

Afdelingen. In datzelfde jaar 1975 (5452) werden ook enige afde

lingen anders georganiseerd. 115cheepsbouw- en scheepvaartkunde" 

(eerder scheepsbouwkunde), en 1I1uchtvaart- en ruimtevaarttechniek" 

(eerder vliegtuigbouwkunde) zijn nu zelfstandige afdelingen, geen 

onderafdelingen meer. Ook de onderafdeling geodesie krijgt de status 

van afdeling. 

In 1982 wordt scheepsbouw- en scheepsbouwkunde maritieme techniek 

genoemd. 

Nog vlak voor het nieuwe statuut werd de studierichting informatica 

opgenomen (1981, 5239). Het kandidaatsexamen omvat informatica, 

wiskunde, en hoofdstukken uit de e1ektrotechniek en/of uit een of 

meer andere vakken. 

In het 1982-statuut omvat het propedeutisch examen informatica en 

wiskunde, alsmeda een of meer andere vakken. Het doctoraalexamen 
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omvat informatica met wiskunde en met elektrotechniek. 

Het chrono1egisch overzicht is niet comp1eet zonder de verme1ding 

van enke1e andere bes1uiten. Zo verscheen in 1967 (S485) een wijzi-

ging met betrekking tot de onderwijsbevoegdheid van ingenieurs. In 

1968 (S508) kregen HTS-abiturienten toegang tot een studie aan een 

TH, en nog in 1981 (S544) vond de afdeling bouwkunde te Eindhoven 

het nodig het vak 1andmeetkunde uit het 1eerp1an te schrappen. 

Aangezien de Delftenaren geen bezwaar hadden, gebeurde dit neg onder 

het oude statuut. 

NASCHRIFT 

Het concept voor een nieuwe WWO is inmidde1s in 1985 aanvaard, en 

meteen bij de invoeringswet 1986 op een aanta1 punten gewijzigd. 

Voor de Technische Hegescholen was niet aIleen van be1ang dat deze 

inste11ingen nu Technische Universiteiten genoemd worden (met facul

teiten in p1aats van afde1ingen), maar dat ook het doctoraat in de 

technische wetenschappen neg slechts een doctoraat zonder meer is. 

De resu1taten van de "taakverdelings-" en "krimp- en groei-" opera

ties zijn neg te onoverzichte1ijk om een bee1d te schetsen. 
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9.8 NABESCHOUWING EN CONCLUSIES 

NABESCHOUWING 

Keer ik thans, na de rondgang langs studierichtingen en vakgebieden, 

terug naar enkele in de Inleiding opgesomde aspecten van het tech

nisch wetenschappelijk onderwijs in ons land. 

Internationaal bestaat er geen twijfel meer over de verwetenschappe

lijking van de ingenieursopleidingen. De exclusief-empirische 

benadering raakte in de meeste studierichtingen omstreeks 1900 op de 

achtergrond. In die studierichtingen kreeg, vooral door de toe

passing van wiskundig-natuurkundige wetten op technische problemen, 

de opleiding een academisch karakter. 

Het ideaal van de samenhang der wetenschappen dat nog omstreeks 1850 

een rol gespeeld had ten aanzien van de stichting van faculteits

scholen, was in het laatste kwart van de 19-de eeuw door de afschaf

fing van de testimonia in 1876 verdwenen. Daarom moet het na-oorlog

se streven "de samenhang der wetenschappen" te onderwijzen, als een 

laatste, weinig realistische poging gezien worden het oude ideaal 

weer tot leven te brengen. Clay's artike1 werd dan ook in 1953 

geschreven. 

De commissie-Neher (1960) spreekt over een symbiose van technische 

en maatschappijwetenschappen, hetgeen al een vereenvoudiging is van 

het hoogdravende concept over de samenhang van de (aIle?) wet en

schappen. 

Maar dat neemt niet weg dat de konsekwenties van de academisering 

van de technische wetenschappen hiermee onvoldoende belicht zijn. De 

commissie-Neher meent dat het technisch onderwijs uitgebreid moet 

worden met maatschappijvakken, zodat de ingenieur maatschappelijk 

beter kan functioneren. Lintsen beschreef hoe er aan het eind van 

19-de eeuw veranderingen optraden in het ingenieursberoep en de 

ingenieur verantwoordelijkheden kreeg op gebieden waar zijn oplei

ding tekort schoot. 
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Om de kwestie te verduidelijken is het wel1icht zinnig een verge1ij

king te maken met de ontwikke1ing van de geneeskundige opleidingen. 

De geneeskundige doctor was tot 1860 vooral theoreticus geweest: het 

praktische werk had hij overgelaten aan chirurgijns, vroedmeesters, 

en vele anderen (zie WON-I~ bldz. 307ev). Met de instelling van het 

praktische artsexamen in 1863, werd de geneeskundig doctor de keuze 

gelaten dit artsexamen al dan niet af te leggen. Maar als hij dat 

naliet, kreeg hij niet meer de bevoegdheid de geneeskunde in volle 

omvang uit te oefenen. 

Bij de ingenieur verliep het proces in omgekeerde vo1gorde: de 

ingenieur was v66r 1905 voora1 prakticus geweest. Toen de inge

nieurs-wetenschappen echter op een meer wetenschappe1ijk niveau 

behande1d konden worden, kreeg zijn studie een academisch karakter. 

De voor de hand liggende konsekwentie zou geweest zijn, dat er een 

theoretisch examen naast (bv. v66r) het praktijkexamen ingesteld 

werd. Maar dat gebeurde niet: de ingenieur heeft in ons land geen 

afzonderlijk praktijkexamen behoeven af te leggen, na het in 1963 

(S380) "doctoraalexamen" genoemde ingenieursexamen. 

Hoewel de gang van zaken misschien historisch verklaarbaar is, heeft 

dit verzuim -de instelling van een of meer ingenieursexamens naast 

het doctoraalexamen- tot onplezierige konsekwenties geleid bij de 

reductie van de studieduur tot 4 jaar in 1981 (Tweefasen-wet). 

Anders dan de medische studies, kregen de ingenieursstudies niet 

automatisch toestemming voor de instelling van een tweede fase, die 

tot het praktijkexamen moet leiden. 

Waarom men in 1905 niet tot de instelling van een ingenieursexamen 

na het doctoraa1examen is overgegaan, weet ik niet precies. In de 

literatuur heb ik dit punt slechts hier en daar gevonden. Verhe110uw 

(Aanhangsel Rapport 1895, bldz. 33) vraagt zich af waarom de Commis

sie geen bescherming van de ingenieurstitel in de voorste11en opge

nomen heeft. Maar de commissie antwoordt (b1dz. 43), beha1ve met een 

verwijzing naar de commissie Kemper, dat in de vergaderingen van de 

Vereniging in 1888 en 1889 geen overeenstemming bereikt kon worden 

over de manier waarop de zaak gerege1d dient te worden. 

125 



TECHNIEK: NABESCHOtJWING 

Lintsen wijst op de diversiteit in beroepsuitoefening, vooral na 

1900 (Kamp -1955, bldz. 145- doet hetzelfde: "een bewijs van vakbe

kwaamheid kan de Technische Hogeschool niet afgeven"), maar dit 

argument hoeft, gezien de ontwikkeling bij de medici, nauwelijks een 

rol te spelen. 

In de Inleiding heb ik vermeld dat ingenieurs v66r 1900 in hoofdzaak 

in overheidsdienst waren. Toch ziet het er naar uit dat, afgezien 

van het feit dat de meeste ingenieurs geen civiel effect nodig 

meenden te hebben (of niet wisten hoe de zaak geregeld moest wor

den), ook de opstellers van de ingenieurscurricula in 1905 (en 

later) weinig gewicht gehecht hebben aan dit aspect van de academi

sering. oat wordt duidelijk uit de eis van "praktische bekwaamheid", 

die men vanaf 1905 niet aIleen ste1de ten aanzien van het doctoraal

examen, maar zelfs (tot verbazing van de commissie van der Pot in 

1950) voor de promotie. De ingenieursop1eiding moest kenne1ijk, ook 

na de academisering, een praktische opleiding b1ijven. 

Het (oude) ingenieursexamen b1eef neg tot 1958 die benaming houden. 

Bij de overgang van het technische hogeschoolstatuut naar het acade

misch statuut in 1963 werd het ingenieursexamen echter "doctoraal

examen" genoemd, zodat ons land sindsdien een bijzondere situatie 

kent met ingenieursopleidingen zonder ingenieursexamens. Degene die 

een doctoraalexamen aan een Technische Hogeschool afgelegd heeft, 

krijgt het recht de tite1 ingenieur te voeren. Daarbij heeft 

"ingenieur" zelfs niet de status van hoedanigheid zoa1s "meester in 

de rechten", of "apotheker"; de tite1 is gelijkgesteld met doctoran

dus, zoa1s ten overvloede blijkt uit KB 671 uit 1971 (instelling 

ingenieursopleidingen aan een universiteit), waar men vindt dat 

sommige doctoraalexamens recht geven op de titel ingenieur, en 

andere op de titel doctorandus. 

Ik meen dat deze zonder1inge ontwikkeling niet aIleen toegeschreven 

kan worden aan de overbodigheid van een afzonder1ijk civie1 effect

examen voor de meeste ingenieurs, maar ook aan het feit dat de 

stichters van de Technische Hogeschool de academisering van het 

technisch onderwijs niet gehee1 au serieux genomen hebben: men 
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geloofde kennelijk zelf niet dat de ingenieursstudie een theoretisch 

karakter zou kunnen krijgen. Mogelijk heeft dit te maken met de 

ondergeschikte plaats die de techniek en haar beoefenaren in de 

maatschappij innemen. Technici werden, ook na de academisering van 

de techniek, als uitvoerders van projecten gezien, niet als onderne

mers. 

Na 1930, en vooral na de tweede wereldoorlog beseften sommigen weI 

dat er sprake was van een anomalie, maar die anomalie probeerden de 

opstellers van de leerplannen te repareren door "theoretische afstu

deerrichtingen" mogelijk te maken, hetgeen uiteraard een lapmiddel 

was. 

In dit kader wil ik niet teveel ingaan op mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen, maar het komt mij voor dat er slechts twee of drie 

mogelijkheden tot herstel zijn, nl. 

(I) h~t bovengenoemde lapmiddel wordt tot principe verheven, wat 

verdere specialisatie impliceert binnen de studierichtingen, niet 

slechts aan het eind van het curriculum, maar al vanaf het begin. 

Zulke aanzetten zijn hier en daar gemaakt~ 

(2) een tweede mogelijkheid is alsnog te proberen een of meer afzon

derlijke ingenieursexamens aan het eind van de tweede fase in te 

stelIen, en -na toekenning van civiel effect-, dat civiel effect aan 

de doctoraaldiploma's te ontnemen. Het komt mij echter voor dat het 

voor deze strategie te laat is~ 

(3) een derde mogelijkheid, die ook op andere gronden te verdedigen 

is, betreft de opheffing,van de huidige studierichtingen, en de 

instelling van een geheel nieuw pakket van studierichtingen. Daar

over straks een enkele opmerking. 

De stichters van de Technische Hogeschool maakten in 1905 een tweeae 

misrekening, met de gedachte dat er slechts een ingenieursopleiding 

bestaat, met enkele varianten. Met enige fantasie kan men volhouden 

dat dit idee aan de polytechnische school met de werkelijkheid 

overeenkwam, maar aan de TH was dat standpunt al direct in 1905 

achterhaald. Men heeft kunnen zien hoe de afdeling der algemene 

wetenschappen eigenlijk al meteen de centrale positie in het leer

plan verloor: de kern van de ingenieursstudie kwam in de vakafde-

127 



TECHNIEK: NABESCHOUWING 

lingen te liggen, en niet in die der algemene wetenschappen. De 

vakken in algemene wetenschappen worden dan ook afwisselend "basis

vakken" , of "hulpwetenschappen" genoemd. Ik zal hier niet nog eens 

opsommen hoe het gemeenschappelijk element in de ingenieursstudies 

(wis- en natuurkunde; recht) afbrokkelde, of althans een specifiek 

karakter kreeg voor de verschillende studierichtingen. Het is duide

lijk dat daarmee impliciet erkend werd dat er niet een, maar ver

schillende studierichtingen bestaan. 

Het aspect van de academisering van de ingenieursstudies heeft nog 

een andere kant: immers niet aIleen heeft de theoreticus waarschijn

lijk een teveel aan praktische vakken op zijn programma staan, maar 

de toekomstige bedrijfsingenieur kent vermoedelijk al evenzeer een 

onevenwichtig studieprogramma (zie bv. vaags/van Vonderen, 1985). 

Vooral ten behoeve van het praktische programma beargumenteerde de 

commissie-Neher de opname van "maatschappijwetenschappen" in het 

curriculum. Het lijkt dus niet zo absurd om in elke huidige studie

richting een groep theoretische en praktische richtingen in te 

stellen, die dan vanaf het eerste jaar weinig vakken meer gemeen 

hebben (de commissie s'Jacob bepleitte zelfs vier specialisaties per 

studierichting). Zodra deze weg ingeslagen is, zal naar mijn schat

ting al snel duidelijk worden dat de theoretische richtingen in 

verschillende studierichtingen een groot aantal vakken gemeenschap

pelijk hebben. Een voorbeeld is de studierichting vliegtuigbouwkunde 

geweest die in 1955 voor de theoretische richting een aantal con

structievakken verving door wiskunde. Het zou mij niet verbazen als 

een soortgelijk verschijnsel zich kan voordoen bij de "praktijkge

richte" varianten. En daarmee kan een herschikking van de bestaande 

studierichtingen en afstudeervarianten bereikt worden, met als moge

lijke konsekwentie een verandering in de verhouding tot het HBO. 

Het alternatief, nl. vasthouden aan de fictie dat er slechts een 

ingenieursstudie met enkele varianten bestaat, zou uitbreiding van 

de gemeenschappelijke component voor aIle studierichtingen tot het 

doctoraalexamen betekenen l met daarna praktijk- of theoriegerichte 

tweedefase opleidingen, hetgeen in de huidige situatie onmogelijk 

lijkt. 
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SLO'IOPMERKING 

In het voorgaaande is opgemerkt dat ingenieurs vooral als uitvoer

ders, en niet als ondernemers gezien worden. B1ijkbaar heeft de 

academisering van de techniek daaraan weinig veranderd. OVerigens 

geldt die oprnerking niet slechts voor nederlandse ingenieurs. In de 

Herald Tribune van 5 juni 1987 leest men dat vol gens de Dean van de 

School of humanities and social science aan het MIT: 

lIToo many MIT graduates end up working for too many Princeton and 

Harvard graduates". 

Het schijnt dat althans in de USA de gedachte veld wint dat 

ingenieurs niet meer uitsluitend als "technological mercenaries", 

die anderrnans problemen oplossen, beschouwd kunnen worden. 

In Europa is aIleen in Frankrijk de situatie gunstiger~ maar dat is 

een gevolg van de ontwikkeling van de Grandes Ecoles, waar de 

student niet slechts voor de techniek, maar ook en vooral met het 

oog op bestuurlijke kwaliteiten geselecteerd wordt. 
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