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VOORWOORD 

De Letterenfaculteit is de laatste in de rij van de "oude" facultei

ten. Het negende deel in deze reeks zal op Technische Wetenschappen 

betrekking hebben, die in ons land in 1905 een universitaire status 

kregen. 

Bij de beschrijving van de letterenfaculteit treedt de dubbele 

moeilijkheid die zich voordeed bij W&N, in nog sterkere mate op: het 

grote aantal uiteenlopende studierichtingen, en het ontbreken van op 

schrift gestelde discussies over de studieprogramma's in de loop der 

jaren. Het (nagenoeg) ontbreken van dit soort discussies heeft 

vermoedelijk dezelfde reden als in de W&N-faculteit: de letterenfa

culteit beod geen (en biedt nauwelijks) beroepsopleidingen. Daaruit 

~olgt dat vrijwel de enige geinteresseerden in de programma's de 

doc en ten en studenten zijn, die de discussies kennelijk binnenska

mers hielden (en houden ?). Toch zijn er discussiepunten te over. Ik 

noem er een paar voor de vuist weg: (1) de relatieve aandacht van de 

taalbeheersing in verband met de algemene en vergelijkende en/of 

historische taalwetenschap (dit is de vraag die mutatis mutandis al 

jarenlang besproken wordt in de theologische, juridische en medische 

faculteiten: het is de kwestie van de gewenste mate van praktijk

gerichtheid van de afqestudeerrh?). (2) Ren tweede enigszins met het 

voorgaande samenhangend punt betreft de relatieve aandacht voor de 

culturele aspecten van het land waar de betreffende taal gesproken 

wordt. 

Ook ten aanzien van geschiedenis en kunstgeschiedenis miste ik 

discussies over de studieprogramma's: mogelijk heb ik onvoldoende 

nasporingen verricht, maar in de officiele universiteitsgeschie

denissen (Huizinga, Kernkamp, Brugmans) wordt de kwestie van de 

opleiding van de historicus vrijwel geheel genegeerd. De formulering 

van "eindtermen" schijnt een betrekkelijk recente zaak te zijn. 

Intussen is dit deel dunner geworden dan ik had verwacht. Maar door 

de grote hoeveelheid studierichtingen was ik genoodzaakt mij tot een 

betrekkelijk formele beschrijving te beperken. Hoewel ik enkele 

inleidingen over bepaalde disciplines gelezen heb, was het 

lijk een paar kernproblemen voor aIle ruim 30 vakgebieden 
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sporen en te beschrijven. Als dat weI gelukt was, zou trouwens het 

deel Letteren de omvang die ik voor deze overzichten vastgesteld 

heb, ver overschreden hebben. 

Tenslotte dank ik degenen die mij bijgestaan hebben in dit onder

zoek; daarbij hoort ook mevrouw Zuiderweg, die zoals gewoonlijk, 

voor de afwerking van het manuscript zorg gedragen heeft. 

Nuenen, augustus 1986. 
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8.1 INLEIDING 

De faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en Ietteren (1815), 

Ietteren en wijsbegeerte (1876), of letteren (1960), was in 1815 in 

navolging van het franse besluit van 1806 afgesplitst van de filoso

fische of artesfaculteit. Voortaan kende men in plaats van deze oude 

faculteit twee faculteiten, die der "wetenschappen" en die der 

"letteren". De filosofie raakte daarbij tussen de wal en het schip, 

een accident waarover velen zich vruchteloos beklaagden (zie bijv. 

Huizinga, 1914~ bldz. 16/17. Studenten natuur- en scheikunde bleven 

overigens oudergewoonte aangeduid als "filosofen"). 

Beide faculteiten kenden nauwelijks "eigen" studenten, hetgeen niet 

verschilde van de sitlatie in de oude artesfaculteit. De artesfacul

teit was een inleidenfe faculteit geweest, van waaruit de propedeuse 

voor theologen, juristen en medici verzorgd werd. Na 1815 behield de 

letterenfaculteit dus de zorg voor de propedeuse voor theologen en 

juristen. Toen echter in 1876 bes10ten werd deze propedeuse naar het 

gymnasium te verplaatsen, verwachtten ve1en de opheffing van de 

facu1teit, hetgeen echter geheel anders zou ver10pen (de W&N-facul

teit leek iets betere toekomstperspectieven te hebben, aangezien de 

wetgever meende dat het gymnasium niet in staat was de propedeuse 

voor medici te verzorgen). 

In 1921 verschenen onder meer de franse, duitse en engelse taal- en 

letterkunde als studierichtingen (zij het voorlopig aIleen te Gro

ningen) op de programma's, in navolging van nederlandse letterkunde 

in 1876. Professor Sijmons kon deze studierichtingen echter aIleen 

aanvaard krijgen als aangetoond werd dat frans, duits en enge1s 

wetenschappelijk beoefend konden worden (eigenlijk had het woord 

wetenschappelijk voora1 betrekking op de W&N-facu1teit, zodat men 

beter het woord "theoretisch" kan gebruiken). 

Die theoretische basis werd gevonden in vergelijkende taa1studie, 

zodat het sanskrit, gotisch, en andere oude ta1en overv1oedig aan

dacht kregen. Dat de student ook moest leren spreken en schrijven in 

het frans, duits of engels, was een onaangename bijkomstigheid: de 

kamerleden "Bichon cum sociis" hadden vo1gens de Groningse rector in 

1882 zelfs geprobeerd het onderwijs in de franse, duitse en engelse 
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INLEIDING 

taa1 aan een functionaris op te dragen (geciteerd door professor 

Elema in Universitas Groningana 1964, bldz. 196). De moeilijkheid 

was dat men de praktische taa1beheersing niet kon negeren, aangezien 

ook de MO-diploma's (voor welk examen praktische taalvaardigheid 

werd vereist) onderwijsbevoegdheid ver1eenden. 

Over soortgelijke moeilijkheden bij de invoering van nederlandse 

letterkunde (geen taaIkunde) in 1876 heb ik niets gevonden; weI 

b1ijkt ook hier dat vergeljkende taa1studies van groot belang geacht 

werden: zie hoofdstuk 8.3.1. 

Tot aan 1946/49 komt men deze afkeer van het onderricht in prak

tische vaardigheden in de facu1teit tegen: zo weigert in die jaren 

de commissie-Wagenvoort (zie hoofdstuk 8.7), ondanks het verzet van 

de commissieleden Pos en Romein, het voorste1 van de sectie wis- en 

natuurkunde over te nemen om een 1eraarsdoctoraal in te stel1en. De 

argumenten zijn dezelfde als in 1876 en 1921: pedagogiek en didac

tiek behoeven in dit kader niet theoretisch of "wetenschappelijk" 

behandeld worden, en voor praktische vaardigheden is in het program

ma geen ruimte. 

Deze opvatting over de taak van de facu1teiten is overigens niet 

typisch voor de letterenfacu1teit. De gedachte dat aan de universi

teit uitsluitend theoretische, Ifacademische" studies thuishoren, was 

wijd verbreid. Ik noem slechts de weigering van de hervormde synodes 

de praktische vorming der predikanten aan de theo10gische facu1teit 

toe te vertrouwen (zie Godgeleerdheid); de problemen rond het tech

nisch onderwijs aan niet-studerenden (KB 1825); het besluit uit 1863 

de nieuwe praktische medische opleiding -de artsop1eiding- buiten de 

universiteit te houden (zie Geneeskunde); of de moeilijkheden rond 

de op1eiding van advokaten (Rechtsgeleerdheid). De meest spectacu-

1aire strijd was vermoedelijk weI de opname van de experimentele 

natuurwetenschappen aan de universiteit geweest (Wis- en Natuur

kunde) • 

Toch zijn er ook tegengeste1de bewegingen te herkennen: in het 

Organiek Besluit wordt de W&N-facu1teit opgedragen het onderwi in 

de wis- en natuurkunde in verband te brengen met de scheepvaart; het 
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INLEIDING 

onderwijs in de technische vakken wel:"d bij KR aan de universiteit 

opgedragen; de leraarsopleiding werd in 1825 aan de universiteit 

ingesteld. 

Ret is duidelijk wat er aan de hand was: in het algemeen kan men 

stellen dat hoogleraren en afgestudeerden (beroepsverenigingen) van 

mening waren dat de universiteit theoretische, geen praktische 

vakken moest onderwijzen; maar de regering probeerde regelmatig 

praktische vakken aan de universiteit op te dragen. 

oak de commissies voor herziening van het hager onderwijs verschil

den op dit punt van mening: ik heb de (impliciete) mening van de 

commissie Van der DUyn van Maasdam (1814) al weergegeven: theorie 

met het oog op toepa~singen. Maar de commissie Roell (1828) is een 

tegengestelde mening toegedaan: de universiteit leidt niet op voor 

bepaalde beroepen, maar geeft "hoag wetenschappelijk onderwijs voor 

de geleerde standen". 

De commissie-Van Ewijck meent dat universiteit in de eerste p1aats 

specifieke beroepsbeoefenaars moet afleveren, en dat daarnaast we

tenschap beoefend mag worden. 

Minister Heemskerk (1868; MvT) merkt op dat weliswaar 90% van de 

studenten studeert om naderhand een specifiek beroep uit te kunnen 

oefenen, maar dat toch de eerste taak van de universiteit beoefening 

van de wetenschappen is. 

Vanwaar komt het verzet tegen de opname van praktische vakken? 

Aanvankelijk meende ik in deze houding het humanisme, in de zin van 

de wens zich in hoofdzaak met de klassieken bezig te houden, te 

herkennen, maar de kwestie lijkt dieper verankerd. In elk geval had 

de letterenfaculteit (inc1usief de hoog1eraren k1assieke ta1en) 

weinig aanzien in de universiteit: men promoveerde zelden of nooit 

op een letterenonderwerp, en wat meer zegt, bij plechtigheden liepen 

de letterenhoogleraren als regel achteraan in de stoet. Ret is 

nauwe1ijks denkbaar dat de zwakke letterenhoog1eraren de experimen

tele natuurkunde, de artsenstudie, de advokatenstudie, de opleiding 

tot predikant, de leraarsopleiding, de moderne talen, zolang hebben 

kunnen tegenhouden. 

3 



INLEIDING 

Het is duidelijk dat het verzet tegen de invoering van praktische 

vakken samenhing met de opvatting die men er op na hield ten aanzien 

van universitair onderwijs: hoogleraren en afgestudeerden waren van 

mening dat het universitaire onderwijs theoretisch en niet praktisch 

gericht moest zijn. Die opvatting is, dunkt mij, een relict van de 

standenmaatschappij: de geleerde stand hield zich niet met prak-

tische zaken bezig. Evenmin als de medisch doctor patienten 

delde, was de rechtsgeleerde thuis in het vaderlands recht: 

behan

prak-

tische ingrepen gebeurden door niet-academici, chirurgijns en vroed

meesters, of voor de rechtbank door taalmannen. Het houden van 

theoretische ("academische") beschouwingen was de specifieke taak 

van de leden van de geleerde stand. Daarbij werden zij weI degelijk 

geacht leiding te geven aan de praktici, maar het praktische werk 

zelf was voor een lid van de geleerde stand taboe. 

Het tegenargument dat de technische en landbouwwetenschappen in 1905 

en 1917 toch maar in het hoger onderwijs werden opgenomen doet niet 

ter zake: beide groepen vakken werden aan afzonderlijke instellingen 

ondergebracht. Merkwaardig is overigens dat juist in de delftse 

polytechnische school zelf nogal verzet bestond tegen de academise

ring van het technisch hoger onderwijs: professor Kraus heeft met de 

erkenning van het technisch onderwijs als hoger onderwijs meer 

moeite binnen Delft gehad dan er buiten. Daarbij speelde overigens 

de angst dat het delftse onderwijs opgeheven zou worden, en ver

spreid over de andere instellingen, ook een rol. 

Toen eenmaal duidelijk werd dat na 1876 de letterenfaculteit zich 

niet kon bepalen tot vergelijkende taalstudies, maar ook praktische 

taalvaardigheid moest doceren, ontstonden een groot aantal talenstu

dierichtingen. Daarbij kwamen nog de geschiedenisvakken, die weI is

waar al sinds lang gedoceerd werden, maar zonder dat er een studie

richting geschiedenis bestond. Het is onduidelijk waarom men tot 

1921 heeft gewacht met de instelling van deze studierichting. 

In dit Deel is in hoofdstuk 8.2 de periode 1815 tot 1876 besproken. 

Daarin komen de gedoceerde vakken en de inrichting van het studie

programma aan de orde. Verder heb ik nogal wat aandacht gegeven aan 
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INLEIDING 

de wetsontwerpen die uiteindelijk tot de HO-wet 1876 zouden leiden. 

Ook de MO-examens hebben een rol gespee1d bij de voorbereiding van 

de HO-wet. 

Hoofdstuk 8.3 handelt over de periode 1876 tot 1921. Naast de stu

dierichtingen heb ik in dit hoofdstuk de colleges in twee cursusja

ren (1889/90 en 1910/11) uit de onderwijsverslagen overgenomen en 

geordend. Deze opsomming werpt soms een verrassend 1icht op hetgeen 

er in die jaren gebeurde. 

In de hoofdstukken 8.4 en 8.5 vindt men een overzicht van de vakken 

die na 1921 op de examens aan de orde kwamen. De veranderingen in de 

formu1eringen spreken voor zichze1f. 

In 8.6 heb ik wat commentaar ?egeven op de veranderingen die in 8.4 

en 8.5 beschreven zi:n. Het leek mij beter het commentaar zovee1 

mogelijk te scheiden van de feite1ijke formu1eringen in het Statuut. 

Tot slot vindt men in 8.7 enkele plannen uit 1946 en 1985, a1smede 

iets over het laatste Academisch statuut. 
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8.2. BESPIEGELENDE WIJSBEGEERTE EN LETTEREN 

8.2.1. OVERZICHT 

Zoals ik al elders vermeld heb, werd de artesfaculteit in 1815 naar 

frans voorbeeld verdeeld in de faculteit der wis- en natuurkunde en 

die der bespiegelende wijsbegeerte en letteren. Daarbij verdween de 

filosofie uit het natuurfilosofisch deel van de oude facu1teit (zie 

Huizinga, 1914~ bldz. 16/17). 

De artesfaculteit was de grootste faculteit geweest~ en ook in 1815 

krijgt de letterenfaculteit het grootste aantal hoog1eraren toegewe

zen, name1ijk aan e1ke hogeschoo1 een vijftal (tegen vier hooglera

ren aan de de W&N-faculteit). Vier van deze posten waren in de regel 

al in de Repub1iek ingesteld (latijn en grieks, wi jsbegeerte , oos

terse talen, en algemene geschiedenis), terwijl de vijfde leerstoel 

(nederlandse taal en letterkunde) nieuw was. Zo was a1thans de 

situatie in Groningen volgens Huizinga, 1914; bldz. 165. Maar aange

zien de zittende hoogleraren geen ontslag kregent en men bovendien 

in onderling over1eg de 1eeropdrachten bepaa1de, za1 de verde1ing 

aan de andere twee inste11ingen en over de verschil1ende decennia 

niet precies deze1fde geweest zijn. Daze vijf hoogleraren werden 

geacht (OB; artike1 63) maar 1iefst 13 a 14 vakken te doceren: 

a. redeneerkunde 

b. bovennatuurkunde 

c. geschiedenis van de wijsbegeerte 

d. wijsgerige zedekunde (vakken c en d mogen ook bij afwisse1ing 

om het jaar gegeven worden) 

e. 1atijnse letterkunde 

f. romeinse oudheden 

g. griekse letterkunde 

h. griekse oudheden 

i. hebreeuwse letterkunde 

j. arabischet syrische en cha1deeuwse 1etterkunde 

k. joodse oudheden 

1. algemene geschiedenis 

6 
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m. vaderlandse geschiedenis 

n. hol1andse letterkunde en welsprekendheid. 

Nieuw in deze lijst is de "hollandse letterkunde en welsprekend

heid". Men ziet ook dat de vakken a/d bij de hoogleraar filosofie 

gedacht zijn, e/h bij de klassicus, ilk bij de oosterse leerstoel, 

en lim bij de historicus. Maar in feite is er geen touw aan de 

werkelijke verdeling vast te knopen, omdat de hoogleraren de vakken 

onderling verdeelden. Vaderlandse geschiedenis werd als regel door 

de hoogleraar neder1ands gedoceerd~ algemene geschiedenis betekende 

vaak oude geschiedenis, gedoceerd door de klassicus. De "oudheden" 

of antiquiteiten waren soms ondergebracht bij afzonderlijket buiten

gewone hoogleraren. 

In de lijst ontbreken de "moderne" letterkundes, hetgeen zo zal 

blijven tot lS76, als deze vakken onder de rubriek "aan minstens 

eene universiteit" opgenomen worden. overigens bepaalde artike1 76 

van het OB dat lectoren of andere onderwijzers benoemd zouden worden 

in de moderne ta1en en in de teeken-, rij- en schermkunst om het 

onderwijs in deze vakken op de tegenwoordige voet staande te houden 

of te verbeteren en uit te breiden. Maar het onderwijs in de teeken

rij- en schermkunst verdween al snel na lS15 van de universiteiten, 

en studierichtingen in de moderne taal- en letterkundes zouden pas 

vanaf 1921 mogelijk worden. Ook ontbreken kunstgeschiedenis, archeo

logie en muziekwetenschap althans formeel, hoewe1 deze vakken weI 

degelijk aan de orde gekomen zullen zijn. Ook was het toegestaan 

meer dan de opgesomde vakken te doceren, hetzij op initiatief van 

een hoogleraar, hetzij op verzoek van 10 of meer studenten. 

Het leerplan van de faculteit was, evenals dat in W&N, voor het 

grootste deel van de 19-de eeuw in hoofdzaak bedoeld als voorberei

ding van de studenten in de "hogere" faculteiten, d.L bij de lette

renfaculteit voor theologische en juridische studenten. Aangezien in 

de IS-de eeuw velen de lessen in de artesfaculteit hadden overgesla

gen, om meteen aan de vakstudies te beginnen, werd in 1815 een door 

L&W verzorgd examen ingesteld, verplicht voor degenen die theologie 

of rechten wilden studeren. Voor de weinige "eigen" studenten ont

brak zoln voorbereidend examen uiteraard. 
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Dit propedeutisch examen (dat nogal verwarrend "kandidaatsexamen" 

genoemd werd) omvatte voor theologische studenten: 

(1) een examen over de nederduitse, griekse, latijnse en hebreeuwse 

letterkunde, en over de griekse en hebreeuwse oudheden; 

(2) het bewijs dat men bovendien met vrucht de lessen over de wis

kunde en redeneerkunde en de algemene geschiedenis gehouden hebbe 

(art. 98). 

Voor juridische studenten omvatte dit examen: 

(1) een examen over de griekse en latijnse taalkennis, en over de 

romeinse oudheden en de algemene geschiedenis; 

(2) het bewijs dat men bovendien de lessen over de wiskunde en de 

redeneerkunde met vrucht gehouden hebbe (art. 99). 

Lid (2) in beide examens slaat op de testimonia: men was verp1icht 

de colleges bij te wonen, maar behoefde daarover geen examen af te 

leggen (of "de lessen ••• gehouden hebbe" een schrijffout is, is mij 

niet bekend). OVerigens zou bij KB van 1826 de wiskunde van het 

testimonium overgeheve1d worden naar het examen, de zgn. k1ein

mathesis. 

De eigen1ijke letterenstudenten 1egden, als gezegd, geen propedeu

tisch examen af. Bet kandidaatsexamen omvatte hier: 

(1) een examen over de theorie der griekse en 1atijnse taa1kunde, 

over de romeinse en griekse oudheden, over de algemene geschiedenis 

en over de redeneerkunde; 

(2) het bewijs dat men bovendien met vrucht de lessen over de wis

kunde, de proefondervindelijke natuurkunde en de nederduitse 1etter

kunde hebbe bijgewoond. 

Bet doctoraalexamen letteren omvatte: 

(1) een examen over de hogere griekse en latijnse taalkunde, over de 

oude geschiedkunde, de bovennatuurkunde en de geschiedenis der oude 

wijsbegeerte; 

(2) het uitleggen van twee duistere of het te recht brengen van twee 

gebrekkige plaatsen, een uit een grieks en een uit een latijns 

schrijver; 
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(3) het bewijs dat men bovendien de lessen over de Instituten, de 

geschiedenis van het romeinse recht, over de vaderlandse geschiede

nis en de natuurkundige sterrekunde gehouden hebbe (art. 100). 

Het doctoraalexamen kan gevolgd worden door de promotie, waarmee men 

de titel "philosophiae theoreticae magister, li terarum humaniorum 

doctor" verwerft. Elk examen duurt een uur, en wordt afgelegd voor 

de he1e faculteit, waarbij afwezige hoog1eraren een boete riskeren. 

Elke kandidaat wordt afzonderlijk geexamineerd, en de examens mogen 

door een ieder bijgewoond worden. 

De promotie kan privaat of publiek zijn, d.w.z. dat bij een private 

promotie het specimen inaugurale (proefschrift) tegen de faculteit 

ten overstaan van r~ctor en secretaris der senaat verdedigd moet 

worden. Bij publieke promoties wordt de gehele senaat opgeroepen, en 

de admissie tot het doctoraat door de meerderheid van dien senaat 

uitgemaakt. Oppositie bij private promoties gebeurt uitsluitend door 

hoog1eraren, maar bij pubUeke promoties door "alle die zich daartoe 

opgewekt voelen" (art. 109). 

Keer ik nog een ogenblik terug naar de colleges. In de vorige delen 

heb ik verzuimd de aandacht te vestigen op artikel 60: 

" Bij elke wetenschap zal een kort overzigt moeten voorafgaan van 

aIle deelen dier wetenschap, aanwijzing en opgave van de beste 

bronnen van elk dier deelen, en een korte aanwijzing om de beoefe

ning dezer deelen of ten minste van de voornaamste derzelve over 

eene akademische loopbaan te verdeelen (encyclopaedie en methodolo

gie). Bij elke wetenschap of bij elk vak derzelve zal men ook daar

van eene korte geschiedenis geven". 

Dit artikel is tot op de huidige dag van belang gebleven (vergelijk 

de door professor Posthumus voorgestelde propedeuse~ deel 6, bldz. 

27): het betreft steeds de mogelijkheid (of onmogelijkheid) op grond 

van de "encyclopedie" te besluiten de studie al dan niet voort te 

zetten. De term "wetenschap" wordt overigens in het OB niet eendui

dig gebruikt: nu eens (art. 60) verstaat men daaronder de discipline 

als geheel, dan weer de in de lijst genoemde afzonder1ijke vakken. 

Volgens artikel 70 dient elk "vak" in de regel in een jaar afgehan

deld te worden, een voorschrift dat anna 1986 een wat eigenaardige 
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indruk maakt (hoewel in de tegenwoordige lappendeken van vakjes en 

vakken, die door de invoering van vrijstellende tentamens in 1921 

gangbaar werd , de samenhang meestal geheel zoek is). 

Ret is verder opvallend dat de wijsgerige zedekunde , de hebreeuwse 

letterkunde, en de arabische, syrische en chaldeeuwse letterkunde in 

het letterencurriculum niet voorkomen: het betreft vakken voor theo

legen, die later, zij het tijdelijk, naar de godgeleerde faculteit 

verdwijnen. 

Ook komt taalkennis of -kunde slechts voor in het kandidaats- en 

doctoraalexamen letteren~ dit is niet zo verwonderlijk, maar weI 

valt op dat taalkennis in de propedeuse rechten voorkomt, en niet in 

die voor theolegie. Of dat laatste een rationale heeft, is mij niet 

bekend. 

OVerigens ziet men dat in het testimonium bij het doctoraal letteren 

enkele juridische vakken opgenomen zijn, om mij onduide1ijke rede

nen. 

Ook aan de athenea (Amsterdam, Franeker tot 1843, en Deventer tot 

1878) vond men enkele leerstoelen in de humaniora: op een totaal van 

vijf leerstoelen -medische hoogleraren ontbreken hier meestal- do

ceerde een hoogleraar griekse en latijnse Ietterkunde alsmede "ge

schiedenissen" I en de andere oosterse letterkunde. De overige p1aat

sen waren voor rechten en theolegie bestemd. Bovendien was het in 

bijzondere geva11en moge1ijk een hoogleraar in de nederduitse taal

en letterkunde aan te stellen (art. 41). 

Numerieke gegevens over de aantallen studenten zijn vooral in de 

eerste decennia na 1815 schaars, en als ze er al zijn, zeer onbe

trouwbaar. Vo1gens Te11egen (1865) schomme1de het aanta1 1etteren

studenten aan de drie hegescho1en en athenea samen tussen 40 en 80. 

Idenburg (CBS; 1931) komt tot een iets hoger aantal, maar ook deze 

auteur blijft in zijn schattingen beneden de 100 studenten. Lette

renstudenten schijnen zoln 5% van het totaal aantal studenten uitge

maakt te hebben, met een -in deze periode- teruglopende tendens, 

absoluut en relatief. 
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Bet curriculum was vrijwel geheel op de Oudheid gericht~ dat ligt 

ook weI voor de hand omdat op de latijnse scholen vrijwel uitslui

tend oude talen onderwezen werden (zie deel 6; bldz. 89), en het 

leraarschap aan deze scholen in feite het enige emplooi was dat er 

voor letterenabiturienten bestond. Men dient zich hierbij te reali

seren dat het onderwijs in de humaniora oorspronkelijk ook niet 

bedoeld was om voor te bereiden op een maatschappelijke functie: 

zeer lang gel eden was het de vrijetijdsbesteding van de vrije man 

geweest, en later had de filosofische faculteit een voorbereiding 

gepretendeerd te geven voor de vakstudies in de theologie, rechten 

en medicijnen. 

Dit tekent de wat bi:·zondere situatie van de faculteiten der L&W en 

der W&N onder het OB. De laatste faculteit wist zich aan deze onge

makkelijke situatie te onttrekken doordat in 1876 de propedeuse voor 

medici niet zoals die voor theologen en juristen, naar het gymnasium 

overgebracht werd, en mogelijk ook door de snelle ontwikkeling van 

de experimentele natuurwetenschappen; ana loge ontwikkelingen ontbra

ken in de letterenstudies. Ook is mij niet gebleken dat letterenstu

dies vooral als vrijetijdsbesteding gezien werden door rijkere stu

denten. Het ziet er meer naar uit dat dat type student eerder een 

rechtenstudie 30ms deed de faculteit -vermoedelijk

water in de wijn: het blijkt namelijk dat nogal wat "letterenstuden

ten" een letterenstudie naast hun theologieopleiding volgden (dit 

vertroebelt de tellingen uiteraard oak in hoge mate). OVerigens kon 

men al praeceptor (leraar in de lagere klassen) worden met een 

kandidaatsdiploma, maar dat was een verbetering ten aanzien van de 

situatie in de republiek toen ook niet-gebrevetteerden toegelaten 

werden als leraar. 

De commissie-1849 voegt aan het rapport een wetsontwerp voar de 

nieuwe regeling van het hoger onderwijs toe; secretaris Opzoomer 

eveneens aan zijn sterk afwijkend, minderheidsrapport. Maar geen van 

beide ontwerpen zou het parlement bereiken; het eerste aldaar inge

diende ontwerp is dat van minister Beemskerk in 1868. 
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8. 2 .2. DE EXAMENVAKKEN IN DE ON'IWERPEN 

Minister Heemskerk onderscheidt in het eerste ontwerp ("Heemskerk

I") van 25 febr 1868 een vijfta1 doctoraten of studierichtingen in 

de faculteit, te weten klassieke letterkunde, semitische 1etterkun

de, indische letterkunde, polynesische 1etterkunde, en nederlandse 

letterkunde. Daarbij valt het ontbreken van een studierichting filo

sofie op. 

Minister Fock (17 maart 1869) neemt de vijf studierichtingen over, 

en voegt er nog een studierichting geschiedenis aan toe. Deze minis

ter acht voor elk van deze zes studierichtingen een examen voldoen

de, het eindexamen, waaraan het meesterschap verbonden is. In de 

studierichtingen in de andere faculteiten (die Fock overigens wilde 

afschaffen), komen meerdere examens v~~r. 

Heemskerk had de doctoraalexamens door staatscommissies af willen 

laten nemen, en het kandidaatsexamen door de faculteit. Fock wil het 

eindexamen in handen van een staatscommissie leggen. 

Minister Geertsema (15 jan 1874) kent slechts een lijst van in de 

faculteit te doceren vakken, geen studierichtingen (die de faculteit 

naar believen kon instellen). Deze lijst is voor de "faculteit der 

wijsbegeerte en 1etteren" nogal kort. De lijst omvat slechts drie 

"vakken", te weten wijsbegeerte en hare geschiedenis, taal- en 

letterkunde, en geschiedenis met aardrijks-, 1and- en vo1kenkunde en 

de geschiedenis der 1etteren en der kunst. 

Heemskerk komt in 1874 met een nieuw wetsontwerp (de hier gebruikte 

versie is die van 11 dec 1874), waarin hij een vijftal studierich

tingen onderscheidt, te weten k1assieke letterkunde, semitische 

letterkunde, neder1andse letterkunde, en taal- en letterkunde van 

Indie. Geschiedenis is nu weer verdwenen. Heemskerk's ontwerp za1 

ve1e wijzigingen ondergaan (ook de versie van 4 aug 1875 is door mij 

zo nu en dan gebruikt), maar bereikt tens lotte de afkondiging in het 

Staatsblad op 6 mei 1876 als de Hooger onderwijswet-1876. 

In de wet vindt men vijf studierichtingen, nl. klassieke letterkun

de, nederlandse 1etterkunde, semitische 1etterkunde, taa1- en let-
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terkunde van de Oost-Indische Archipel, en wijsbegeerte. Geschiede

nis blijft afwezig. 

Hoe is het verloop van de examenvakken in de verschillende ontwer

pen? 

KLASSIEKE LETTERKUNDE 

-Heemskerk-I kent een kandidaats- en een doctoraalexamen. Het kandi

daatsexamen omvat: 

a. de grammaticale uitlegging van de griekse letterkunde (proza en 

poezie) ; 

b. idem van de latijnse letterkunde; 

c. de griekse en romeinse oudheden; 

d. de fabelleer; 

e. de algemene geschi~denis. 

Het doctoraalexamen omvat: 

a. de uitlegging van de griekse letterkunde in de ruimste omvang; 

b. idem van de latijnse letterkunde; 

c. de bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis; 

d. de archaeologie; 

e. de paedagogiek. 

Fock's meesterschap in de klassieke letterkunde wordt bereikt door 

een examen in: 

a. de griekse taal en letterkunde; 

b. de romeinse taal en letterkunde; 

c. de griekse en romeinse oudheden en de oude geschiedenis; 

d. de fabelleer; 

e. de wijsbegeerte der grieken en romeinen; 

f. de algemene en vaderlandse geschiedenisj 

g. de aardrijkskunde. 

Heemskerk-II valt terug op het Heemskerk-I on twerp , zij het dat het 

kandidaatsvak "e. algemene geschiedenis" vervangen is door "e. de 

oude geschiedenis en aardrijkskunde", en dat toegevoegd is een vak 

"f. de redeneerkunde". 

In de doctoraalvakken is, behalve dat "letterkunde" in a. en b. 
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vervangen is door "schrijvers" , de "geschiedenis der klassieke let

terkunde" toegevoegd. "Bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiede

nis" is veranderd in een meer historisch vak "geschiedenis der 

bespiegelende wijsbegeerte". Archeologie en pedagogiek hebben zich 

gehandhaafd, zodat het doctoraalexamen nu zes vakken telt. 

Heemskerk-III wijzigt de kandidaatsvakken opnieuw: fabelleer is nu 

geschrapt en als "mythologie" toegevoegd aan de griekse en romeinse 

oudheden. In de doctoraalvakken is dit keer pedagogiek vervangen 

door algemene geschiedenis. 

Maar de wet zou nog slechts drie kandidaatsvakken kennen/ evenals 

een drietal doctoraa1vakken (zie hoofdstuk 8.3). 

NEDERLANDSE LETTERKUNDE 

De opstellers van de 1ijst van examenvakken hadden kennelijk in 1868 

wat moeite de eisen kort samen te vatten; in het ontwerp van Fock 

begint pas duide1ijk te worden wat de onderde1en omvatten. 

Bij Heemskerk-I omvat het kandidaatsexamen: 

a. de neder1andse taal, haar oorsprong, verwantschap en geschiede

nis; de leer der woordafleiding, de spraakkunst en de spelling; de 

middelnederlandse taal en die der l7-de eeuw: uit1egging van schrij

vers; het middelhoogduits: uitlegging van een schrijver (enigszins 

bekort; MG); 

b. de nederlandse 1etterkunde; 

c. de nederlandse geschiedenis: algemeen overzicht; 

d. de uitlegging van een griekse en van een latijnse sChrijver. 

Het doctoraalexarnen: 

a. de nederlandse taal en aanverwante vakken; de stijlen; theorie 

der welsprekendheid; zuiverheid van taal; schriftelijk opstel; go

tisch; beginselen van het sanskrit; beginselen der vergelijkende 

indo-germaanse taalwetenschappen; hoofdtrekken der geschiedenis van 

de romaanse talen; woordaf1eiding; (opnieuw wat bekort; MG). 

b. de neder1andse 1etterkunde; hare geschiedenis in verband met de 

14 



DE ONTWERPEN 

letterkunde in Duitsland, Engeland en Frankrijk; 

c. de voortgezette studie der nederlandse geschiedenis. 

Lijkt het programma nederlandse letterkunde bij Heemskerk-I nog 

overhaast in elkaar gezet, bij Fock bestaat het examen voor het 

meesterschap in de nederlandse letterkunde uit 10 kort geformuleerde 

onderdelen: 

a. de nederlandse taal en hare geschiedenis; 

b. de middelnederlandse taal en die der 17-de eeuw; 

c. de beginselen van het sanskrit; 

d. de beginselen der vergelijkende indo-germaanse taalwetenschap; 

e. het gotisch; 

f. het angelsaksisch 'if het middelhoogdui ts; 

g. de hoofdtrekken van de geschiedenis der romaanse talen; 

h. de stijlleer in hare toepassing op de nederlandse taal; 

i. de nederlandse letterkunde; hare geschiedenis in verband met de 

letterkunde in Duitsland, Engeland en Frankrijk; 

k. de nederlandse geschiedenis. 

Heemskerk-II onderscheidt weer een ]~andidaats- en doctoraalexamen. 

Het kandidaatsexamen omvat: 

a. de nederlandse taal en hare geschiedenis; 

b. kennis van het middelnederlands en van de taal der 16-de en 17-de 

eeuw; 

c. het gotisch; 

d. de stijlleer in toepassing op de nederlandse taal; 

e. de vaderlandse geschiedenis; 

f. de aardrijkskunde; 

g. kennis van het grieks en latijn; 

h. de redeneerkunde. 

Het doctoraalexamen zou de vakken omvatten: 

a. beginselen van het sanskrit; 

b. beginselen der vergelijkende indo-germaanse taalwetenschap; 

c. het angelsaksisch of het middelhoogduits; 

d. de hoofdtrekken der geschiedenis van de romaanse talen; 

e. de nederlandse letterkunde, hare geschiedenis enz. 
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f. beginselen der aesthetica; 

g. geschiedenis der bespiegelende wijsbegeerte. 

Maar in Heernskerk-III vervalt de aesthetica en wordt f. algemene 

geschiedenis. Vaderlandse geschiedenis is hier "vaderlandse geschie

denis en oudheden". 

SEMITISCHE LETTERKUNDE 

Heemskerk-I voert hier op voor het kandidaatsexamen: 

a. de spraakleer der hebreeuwse, oost- en west-aramese en arabische 

talen; 

b. de geschiedenis en oudheden der Israelieten; 

c. de oorsprong en de instellingen van de Islam; 

d. de uitlegging van een hebreeuws, een arabisch en een syrisch 

geschiedkundig werk; 

Het doctoraalexamen kent de vakken: 

a. de geschiedenis der semitische letterkunde; 

b. de hog ere arabische grammatica en prosodie; 

c. de uitlegging van een hebreeuws dichter of pro feet , van een 

arabische grammaticus, dichter of poetisch-prozawerk, van een stuk 

van syrische poezie, van een stuk uit de Talmud of van een joodse 

schriftgeleerde; 

d. de bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis. 

Pock's meesterschap in de semitische letterkunde wordt verkregen 

door een examen in: 

a. de kennis der hebreeuwse, syrische, chaldeeuwse, arabische en 

aethiopische spraakleer, blijkende uit de verklaring van een eenvou

dig prozastuk in elk der genoemde talen; 

b. de uitlegging van een hebreeuws dichter of profeet; 

c. de uitlegging naar verkiezing van hem die het examen aflegt, 

hetzij van een arabische grammaticus, dichter of schrijver van 

poetisch proza, hetzij van van een stuk van syrische poezij en van 

een stuk uit den Talmud; 

d. de geschiedenis van de syrische letterkunde; 

e. de geschiedenis en de oudheden der Israelieten; 
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f. de oorsprong en de instellingen van de Islam; 

g. een algemeen overzicht der rnuzelmanse geschiedenis. 

Maar Heemskerk-II keert weer terug naar Heemskerk-I, zij het dat 

onder de kandidaatsvakken het onderscheid tussen oost- en west

aramees vervalt, en dat (d) nu luidt "uitlegging van minstens een 

prozaschrijver in een der onder a. verrnelde talen". Ook wordt de 

redeneerkunde als vijfde vak toegevoegd. 

Het doctoraalexamen verandert slechts wat betreft de wijsbegeerte: 

"bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis" wordt ook hier 

"geschiedenis van de bespiegelende wijsbegeerte". 

In Heemskerk-III verv; It redeneerkunde in de kandidaatsvakken echter 

weer. Het woord prosodie verdwijnt bij arabisch in de doctoraalvak

ken. 

Maar de forrnulering in de wet zou nag anders luiden (zie 8.3). 

INDISCHE LETTERKUNDE 

Deze studierichting heeft aIleen in de ontwerpen Heernskerk-I en Fock 

bestaan, maar zou terugkeren onder de naam Arische letterkunde in 

het statuut van 1921. 

Bij Heemskerk-I omvatte het kandidaatsexamen: 

a. de grammatica en de metriek van het sanskrit, zend, arabisch en 

perzisch; 

b. de uitlegging van een gemakkelijk sanskrit, arabisch en perzisch 

werk~ 

c. de geschiedenis en de oudheden van India en Perzie: 

Bet doctoraalexamen zou omvatten: 

a. de beginselen die bij de vergelijkende taalstudie van het sans

krit, perzisch, grieks, latijn en de overige talen van indo-gerrnaan

se starn behoren ten grondslag te liggen: 

b. de uitlegging van een rnoeilijker sanskritische schrijver en van 

een perzische dichter; 

c. de grammatica en de metriek der Veden: 

d. de geschiedenis van de indische en perzische letterkunde: 

e. de bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis. 
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Fock eist een examen voor het meesterschap in de Indische letterkun

de, dat bestaat uit: 

a. de uitlegging in de ruimste zin van een sanskritisch werk in 

proza, en van een ander in poezie; 

b. kennis van het taaleigen der Veda's; 

c. de kennis der Indische oudheidkunde. 

TAAL- EN LETTERKUNDE VAN DE OOST-INDISCHE ARCHIPEL 

Deze studierichting heet bij Heemskerk-I die van de polynesische 

letterkunde. Het kandidaatsexamen omvat de vakken: 

a. de grammatica van het arabisch of het sanskrit; 

b. de maleise en javaanse taal en letterkunde, verbonden met de 

verklaring van een gemakkelijk stuk in die talen: 

c. de kennis van de Koran en der instellingen van de Islam; 

d. de geschiedenis, land- en volkenkunde van de Oost-Indische Archi

pel. 

Het doctoraalexamen zou omvatten: 

a. de beginselen van de vergelijkende taalstudie van de polynesische 

taalstam; 

b. de uitlegging van een moeilijk stuk in het javaans en maleis; 

c. de beginselen van een der polynesische schrifttalen: bataks, 

makassaars, boeginees, soendanees, enz. 

d. de inlandse godsdienstige en maatschappelijke instellingen in 

nederlands-indie; 

e. de kennis van de staatsinrichting van nederlands-indie; 

f. de bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis. 

Bij Fock omvat het ene examen voor het meesterschap in de polyne

sische letterkunde een achttal onderdelen: 

a. de grammatica van het arabisch of het sanskrit; 

b. de vergelijkende taalstudie van de polynesische taalstam; 

c. de maleise taal en letterkunde; 

d. de uitlegging van een stuk in het javaans en maleis, de kennis 

van de Koran en de instellingen van de Islam; 

e. de geschiedenis, land- en volkenkunde van de oost-indische arch i

pel: 
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f. de inlandse godsdienstige en maatschappelijke instellingen in 

nederlands-indie~ 

g. de kennis van de staatsinrichting in nederlands-indie; 

h. de bespiegelende wijsbegeerte en hare geschiedenis. 

In Heemskerk-II treft men een bijna geheel veranderde studierichting 

aan onder de titel "taal- en letterkunde van Indie". Het kandidaats

examen omvat: 

a. het arabisch; 

b. de instellingen van de Islam; 

c. het sanskrit; 

d. de indische oudheidkunde: 

e. de fysische geogra:ie van de indische archipel; 

f. de redeneerkunde. 

Het doctoraalexamen omvat nu: 

a. de maleise taal- en letterkundei 

b. de javaanse taal- en letterkundei 

c. de algemene taalkunde van de indische archipel; 

d. de geschiedenis, letterkunde, oudheden, rechtsinstellingen, zeden 

en gewoonten der volken van het maleise ras; 

e. de geschiedenis der bespiegelende wijsbegeerte. 

In het gewijzigde ontwerp (H-III) vervalt de redeneerkunde in het 

kandidaatsexamen, en de wijsbegeerte in het doctoraalexamen. 

ANDERE STUDIERICHTINGEN 

Tot slot van dit overzicht van de voorgeschiedenis van de vijf 

studierichtingen in de ontwerpen, zal ik nog de eisen vermelden die 

Fock aan het examen voor het meesterschap in de geschiedenis wilde 

stellen: 

a. algemene kennis van de geschiedenis in haar gehele omvangi 

b. kennis van de geografie; 

c. kennis van de chronologie; 

d. diplomatiek; 

e. palaeografie; 
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f. historiografie. 

In Heemskerk-II komt men een merkwaardige studierichting 11 Gods

dienstwetenschap en wijsbegeerte" tegen, die eigenlijk niet bij de 

faculteit hoort, maar aldaar ondergebracht was, omdat de theolo

gische faculteit opgeheven zou worden (Zie Godgeleerdheid). Ik ver

meld hier de vakken voor het kandidaatsexamen: 

a. algemene godsdienstgeschiedenis~ 

b. geschiedenis der wijsgerige Godsleer; 

c. de geschiedenis der Christelijke kerk; 

d. het ontstaan en de geschiedenis der Israelitische en der oud

Christelijke literatuur~ 

e. de interpretatie der oorkonden van de Israelitische en van de 

Christelijke godsdienst; 

f. de redeneerkunde; 

g. de uitlegging van griekse en latijnse schrijvers. 

Het doctoraalexamen zou omvatten: 

a. de geschiedenis van de Israelitische godsdienst: 

b. de bespiegelende wijsbegeerte; 

c. de wijsgerige zedekunde en de zielkunde. 
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8.2.3. DE MG-EXAMENS IN DE LETTEREN 

V~~r de studierichting neder1andse 1etterkunde zijn de MO-examens in 

de wet op het midde1baar onderwijs van 1863 (S50) en het KB van 1864 

(S8) van groot belang geweest, aangezien de onderwijsbevoegdheid 

nederlands, 

kon worden. 

geschiedenis en aardrijkskunde 1angs deze weg verworven 

Aanvankelijk was het de bedoe1ing dat deze diploma's 

aIleen geldig waren voor het middelbaar, en niet voor het voorberei

dend hager onderwijs. Maar door het grote tekort aan 1eraren in deze 

vakken, konden bezitters van een MO-diploma ook aan een gymnasium 

doceren. Het verzet van de faculteiten (en door de latere professor 

Sijmons) tegen de instelling van MO-examens is heftig maar vruchte

loos geweest. Het protleem was niet alleen dat de faculteiten onvol

doende leraren afleverden, maar ook dat velen niet-universitaire 

opleidingen (zonder latijn en grieks) principieel meenden te moeten 

bevorderen. V~~r de andere levende talen waren de faculteiten 

uiterst traag met de inste11ing van doctoraaldip10ma's, zodat op dit 

punt de mo-dip10ma's veel lacunes konden aanvullen. 

Op de achterliggende argumenten van de faculteiten zal ik hier niet 

verder ingaan; het komt mij echter voor dat velen geprobeerd hebben 

de praktische vakken uit de universiteit te weren (afgezien uiter

aard van de "hagere faculteiten"; zie hoofdstuk 8.1). 

Hoe dat ook zij, in 1863/64 vindt men in genoemde wet en KB een 

examen "ter verkrijging ener akte van bekwaamheid voor school onder

wijs in de nederlandse taal- en letterkunde en de geschiedkundige 

wetenschappen" opgenomen. Dit examen bestond uit een drietal onder

delen, te weten a, b, en c: 

a. kennis der nederlandse taal- en letterkunde, name1ijk, van de 

taa1, hare spraakkunst, en de vereisten van een goede stijl; van de 

geschiedenis en de voornaamste voortbrengse1en harer 1etterkunde. 

b.kennis van de qeschiedenis, niet aIleen van staatsgebeurtenissen 

en krijgsbedrijven, maar ook van handel en nijverheid, kunsten en 

wetenschappen in verband met de geschiedenis der beschaving in het 

algemeen. 

c. kennis der wiskundige, natuurkundige en staatkundige aardrijks-
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kunde, omvattende: de kennis der lichamen van ons zonnestelsel, 

hunne bewegingen en verschijnselen; van de plaatsbepaling op aarde 

en aan de hemel; van de beweging der aarde en de verschijnselen die 

daarvan het gevolg zijn; een duidelijk begrip van de geologische 

geschiedenis der aarde en van de voornaamste geologische verschijn

selen aan hare oppervlakte, van de verschijnselen in de dampkring en 

op de oceaan, van de verdeling van warmte en regen over de opper

vlakte der aarde, en van de geografische verdeling der voornaamste 

plant- en diersoorten; kennis der aardbeschrijving, der land- en 

volkenkunde en van de politische verdeling der rijken, ook in vroe

gere tijd. 

Onderdeel a. werd de deelakte K VII, die bevoegdheid gaf voor neder

lands aan de 3-jarige HBS, maar al snel ook bevoegdheid opleverde 

voor de 5-jarige HBS (waarvoor eigenlijk de volledige akte nodig 

was), evenals onderdelen b en c de akten K VIII en K IX werden, met 

een soortgelijke ontwikkeling van de bevoegdheid. 

oak werden al in 1863 akten ingesteld voor het schoolonderwijs in de 

franse, engelse, hoogduitse, of andere levende talen en haar letter

kunde, waarbij het examen omvatte: 

een grondige kennis van de taal, van hare spraakkunst en van de 

vereisten van een goede stijl, blijkende uit een vaardig en juist 

gebruik, zowel mondeling als schriftelijk; kennis van de geschiede

nis en de voornaamste voortbrengselen harer letterkunde. 

22 
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8.3.1. OVERZICHT 

In de faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en 1etteren, die nu 

herdoopt is tot flfacu1teit der letteren en wijsbegeerte", (hoewel in 

de ontwerpwetten steeds flfaculteit der 1etteren" gestaan had) beho

ren de vo1gende vakken gedoceerd te worden (art.42; in 1905: art.77; 

het artikel vervalt bij KB 1921, S782): 

-griekse taal- en 1etterkunde 

-latijnse taal- en letterkunde 

-hebreeuwse taal- en letterkunde 

-nederlandse taal- en letterkunde 

-israelitische, griekse en romeinse oudheden 

-algemene geschiedenis 

-vaderlandse geschiedenis 

-politische aardrijkskunde 

-geschiedenis der wijsbegeerte 

-logica 

-metaphysica 

-zielkunde 

Bovendien vindt men in de de lijst getite1d "aan minstens een uni

versiteit" (art. 43/78) nog de volgende vakken: 

·-archaeo1ogie 

-taa1- en 1etterkunde der semitische vo1keren 

-taa1-, letter-, land-, en volkenkunde van de Oost-Indische archipel 

-franse, engelse, en hoogduitse taal- en letterkunde 

-aesthetiek en kunstgeschiedenis 

-sanskrit en zijn letterkunde 

-oude talen en letterkunde der germaanse vol ken 

Zoals ik al elders vermeld heb, had op de p1aats van "tenminste een 

universiteit" in enkele versies van het wetsontwerp "aan de univer-
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siteit van Leiden" gestaan. Het is daarom curieus te verme1den dat 

niet slechts aan een rijksuniversiteit deze vakken gedoceerd werden, 

maar ook aan de nieuwe gemeentelijke universiteit te Amsterdam. In 

de verordening van de gemeenteraad kwam trouwens nog een extra vak 

v~~r, de paedagogiek (aanvankelijk had hier paedagogie gestaan, maar 

wethouder de Koning vond paedagogiek een betere vertaling van paeda

gogica). De verordening werd bevestigd bij KB van 2 september 1877 

no. 24, en van 4 maart 1878, no. 28. 

OVerigens werden aan aIle drie Rijksuniversiteiten oudgermaans en 

sanskrit gedoceerd, aan de RUL archeologie, en semitische en oost

indische talen: de drie "moderne talen" kwamen te Groningen terecht, 

kunstgeschiedenis aIleen aan de GU. 

Hoewel het niet doenlijk is hier alle "leeropdrachten" (want dat 

systeem werd nu ingevoerd) te verrnelden, maak ik een uitzondering 

voor de leerstoel chinees/japans die te Leiden in 1875 ingesteld was 

(professor Schlegel), en waarvoor de grondslag door de honorair

hoog1eraar (1850) JJ Hoffmann (1805-1878) gelegd was. Deze leerstoel 

is vermoedelijk ingesteld op grond van artikel 44/79: "wanneer Wij 

het noodig oordee1en, kunnen 1eerstoelen worden gevestigd, die niet 

in de artikelen 42/77 en 43/78 genoemd worden". 

De faculteit had met de nieuwe wet de verzorging van het propedeu

tisch onderwijs voor juristen geheel, en voor theo1ogen gedeeltelijk 

verloren: de propedeuse was naar het gymnasium verplaatst. Van de 

propedeuse voor theologen was nog het onderwijs in het hebreeuws en 

dat in de israelitische oudheden overgebleven. Velen verwachtten dan 

ook dat de faculteit zou rnoeten sluiten, maar dat zou zich anders 

ontwikkelen. 

Er zijn in de faculteit een vijftal doctoraten verkrijgbaar, name

lijk 

(a) dat in de klassieke letterkunde, 

(b) dat in de nederlandse letterkunde, 

(c) dat in de semitische letterkunde, 

(d) dat in de taal- en letterkunde van de oost Indische Archipel, 

(e) dat in de wijsbegeerte. 

24 



HOGER ONDERWIJSWET 1876 

Men ziet dat doctoraten in de geschiedenis en in de moderne ta1en 

voora1snog ontbreken, maar dat de wijsbegeerte in tegenste11ing tot 

in de ontwerpen, weI in de wet opgenomen is. 

De examens die aan elk van de doctoraten voorafgingen werden vastge

Iegd in het Academisch Statuut 1877. voorzover ik heb kunnen nagaan 

bleven deze omschrijvingen, wat L&W betreft, tot 1921 onveranderd. 

WeI was het zogenaamde aanvu11ingsexamen voor Indische betrekkingen 

ten behoeve van juristen, dat werd afgenomen door een commissie uit 

de verenigde facu1teiten van L&W en Rechtswetenschappen, enkele 

malen (1894, S140 en 1909, S411) gewijzigd; dit examen is onder 

Indologie besproken. 

KLASSIEKE LETTERKUNDE 

Het kandidaatsexamen k1assieke 1etterkunde omvat een drietal elemen

ten, te weten 

(1) de grammatica1e behandeling van latijnse schrijvers; 

(2) idem van griekse schrijvers; en 

(3) de geschiedenis der Grieken en Romeinen met die der ontwikkeling 

van hunne staatsinste1Iingen, Ietteren, wijsbegeerte en kunst. 

Het doctoraalexamen omvat eveneens een drietal onderdelen, namelijk 

(1) de philologisch-kritische behandeling van latijnse schrijvers; 

(2) i~em van griekse schrijvers; en 

(3) de a1gemene geschiedenis der oudheid en in verband daarmede de 

aardrijkskunde. 

NEDERLANDSE LETTERKUNDE 

Het kandidaatsexamen der nederlandse letterkunde omvat vijf onderde

len, te weten 

(a) de nederlandse taal (geschiedenis, spraakkunst, stijl); 

(b) het middel-nederlands; 

(c) het gotisch; 

(d) de vaderlandse geschiedenis; en 

(e) de algemene geschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwe tijd 
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en in verband daarmede de politische aardrijkskunde. 

Het doctoraalexamen omvat 

(a) de beginselen van het sanskrit; 

(b) de beginselen der vergelijkende indo-germaanse taalwetenschap in 

het algemeen en der germaanse in het bijzonder: 

(c) het angelsaksisch of midde1-hoogduits, ter keuze van de kandi

daat; en 

(d) de nederlandse letterkunde (geschiedenis, aesthetische kritiek). 

SEMITISCHE LETTERKUNDE 

wat de studierichting der semitische letterkunde betreft, omvat het 

kandidaatsexamen een vijftal onderdelen, te weten (a) de grammati

cale behandeling van een of meer arabische schrijvers; 

(b) idem van een of meer hebreeuwse schrijvers: 

(c) idem van een of meer aramese schrijvers; 

(d) geschiedenis en oudheden der Israelieten; en 

(e) de oorsprong van en de instellingen van de Islam. 

Het doctoraa1examen omvat de geschiedenis der semitische volken en 

hunne letterkunde, alsmede de philologisch-kritische behandeling of 

van arabische of van hebreeuwse en aramese schrijvers, ter keuze van 

de kandidaat. 

TAAL- EN LETTERKUNDE OOST-INDISCHE ARCHIPEL 

Het kandidaatsexamen der taal- en letterkunde van de Oost-Indische 

Archipel omvat 

(a) het arabisch; 

(b) de instellingen van de Islam; 

(c) het sanskrit; 

(d) de indische oudheidkunde; en 

(e) de physische aardrijkskunde van de Indische Archipel. 

Het doctoraalexamen omvat: 

(a) de maleise taal- en letterkunde; 
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(b) de javaanse taa1- en letterkunde; 

(e) de algemene taalkunde van de Indisehe Arehipel; en 

(d) de gesehiedenis, letterkunde, oudheden, instellingen, zeden en 

gewoonten der vol ken van het maleise ras. 

WIJSBEGEERTE 

Het kandidaatsexamen wijsbegeerte omvat 

(a) de redeneerkunde; 

(b) de zielkunde; en 

(c) de geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en der Romeinen. 

Het doetoraalexamen Oflvat 

(a) de gesehiedenis der middeleeuwse en der nieuwere wijsbegeerte; 

en 

(b) de metaphysiea in haar volle omvang en toepassing. 
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8.3.2. LEERSTOELEN EN COLLEGES IN 1889/90 EN 1910/11 

Tijdens het Organiek Besluit had de faculteit minimaal vijf leer

stoelen gekend, waarbij men als regel een of twee (te Leiden) hoog

leraren klassieke talen aantrof, een hoogleraar oosterse talen, in 

de wijsbegeerte, in de geschiedenis, en in de nederlandse taal- en 

letterkunde. Maar dit is, als gezegd slechts een vuistregel: de 

vakken werden werden onderling verdeeld met als gevolg dat aan de 

drie instellingen soms geheel andere combinaties voorkwamen. 

Om een indruk te geven van de situatie in de periode 1876 tot 1921 

heb ik in dit hoofdstuk twee cursusjaren uit de Onderwijsverslagen 

wat uitgebreider overgenomen. 

DE COLLEGES IN DE CURSUS 1889/90. 

1. KLASSIEKE TALEN. 

De vier instellingen kenden elk een hoogleraar latijn en een hoogle

raar grieks. Te Leiden functioneerden als zodanig JJ Cornelissen 

voor latijn en J. van Leeuwen Jr. voor grieks; te utrecht Francken 

en Van Herwerden, te Groningen JS speijer en Halbertsma, en te 

Amsterdam Karsten en Naber. 

Latijnse taal- en letterkunde. 

-Te Leiden geeft professor Cornelissen in 1889/90 een drietal col

leges, namelijk een 3-u. college latijnse taal- en letterkunde voor 

13 studenten, een 3-u. college voor 7 gevorderde studenten, en een 

2-u. college romeinse oudheden voor 13 studenten. 

Hij behandelt op het inleidende college stukken uit Vergilius, 

Sallustius, Propertius en Martialis. Daarbij behoorden "stijloefe

ningen". In het college oudheden worden de magistraten der republiek 

besproken. Het college voor gevorderden tenslotte, houdt een kri

tische behandeling van Statius· Silvae in, aangevuld met filolo

gische oefeningen. 

-Het programma van Francken te utrecht omvat behalve een l-u. col

lege latijnse grammatica (klankleer) voor 11 studenten een 2-u. 
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college over Catullus en Cicero. Op het 2-u. college oudheden komen 

de bevolking van Rome, het burgerrecht, Comitia en Senaat aan de 

orde. 

Professor Francken geeft daarboven een 2-u. college "kritiek en 

paleografie" voor vier studenten, waarin hij handschriften volgens 

Chatelain behandelt met klassificatie van de fouten. 

Ook kan men te Utrecht praktische oefeningen in het spreken en 

schrijven van latijn volgen. 

-Het Groningse programma van JS Speijer omvatte een drietal col

leges, namelijk (1) een 2-u. college voor 12 studenten over "De 

historische grammatica van het latijn", dat de hoogleraar omschrijft 

als "phonologie van ht;t latijn" , (2) een 3-u. college voor 7 studen

ten over Cicero en Vergilius, waar enige Verrinae en het achtste 

boek van Aeneis aan de orde kwam: (3) voor een zestal kandidaten 

vindt men aan de RUG een 2-u. college plautus en Tacitus, waar ook 

paleografische oefeningen gegeven worden. Opmerkelijk is dat Speijer 

in deze cursus een 2-u. college voor 3 studenten over de grammatica 

van het sanskrit geeft (in welk vak hij later te Leiden benoemd zou 

worden), aangevuld door enige gemakkelijke lectuur. 

-Te Amsterdam geeft Karsten een 4-u. college voor 15 beginners over 

Cicero, Livius, Vergilius en Horatius, met daarnaast een 3-u. kandi

datencollege over Lucretius en Tacitus, dat door slechts drie stu

denten bezocht wordt. 

Griekse taal- en letterkunde. 

-Het programma grieks bestond aan de RUL, evenals dat voor latijn, 

uit drie colleges, namelijk een 3-u. college voor 12 studenten over 

Aristophanes en Theocritus, een 2-u. college voor 6 gevorderde 

studenten over Sophocles, waar ook inscripties aan de orde kwamen, 

en een l-u. college griekse antiquiteiten voor 12 studenten. 

-Aan de RUU vindt men in deze curusus behalve het inleidende 3-u. 

college voor 10 studenten over pindarus, een tweetal l-u. colleges 

over resp. griekse metriek en griekse oudheden die door 5 en 6 

student en gevolgd werden. Van Herwerden geeft afzonderlijke colleges 
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paleografie en epigrafiek (2 uur; 3 studenten) en geschiedenis der 

griekse filosofie (1 uur; 6 studenten). 

-Halbertsma aan de RUG geeft vier colleges, te weten (1) een 2-u. 

college Xenophon en Homerus waar de Anabasis en de Ilias voor 3-4 

studenten behandeld werden; (2) een 2-u. college "Griekse scenici" 

voor 5 studenten over de Medea van Euripides; (3) een l-u. college 

voor 5 studenten over griekse metriek, waar enkele koren uit de 

scenici ge1ezen werden; en (4) een 2-u. college griekse antiquitei

ten voor 5 studenten aan de hand van stukken uit de oraties van 

Lysias. 

-Naber aan de GU tenslotte bepaalt zich tot een 4-u. college voor 12 

beginners over Herodotus, Euripides en Hippolytus, en een 2-u. 

college voor 5 kandidaten over griekse metriek en Thucidides. Het 2-

u. college griekse paleografie en epigrafiek trok (aanvanke1ijk?) 

een drietal studenten, maar Naber voegt zelf toe dat er geen hoor

ders waren. 

KLASSIEKE TALEN IN 1910/11 

Latijn. 

-Aan de RUL treft men nu JJ Hartman, die een 2-u. college voor 8 

beginners geeft over Cicero en Vergi1ius, en een 2-u. college Hora

tius voor 4 kandidaten. Daarnaast geeft hij een twee-u. college 

romeinse antiquiteiten voor 8 studenten, en een 2-u. college kri

tische oefeningen aan de hand van Chatelain, wiens bloemlezing in 

1889 ook al door Francken te Utrecht gebruikt werd. 

-Damste aan de RUU behandelt in zijn 2-u. taalcollege voor 13 be

ginners Lucretius, catu11us en Cicero; in het 2-u. taalcollege voor 

3 kandidaten propertius, Tacitus, en Silius Ita1icus; daarnaast 

geeft hij romeinse antiquiteiten (1 uur; 12 studenten), een 1itera

tuurcollege (1 uur; 16 studenten) over de historische grammatica, en 

een l-u. college paleografie voor 3 kandidaten, dit keer uit de 

verzameling van Steffens. 

-Te Groningen wijkt het programma iets af: Van Wageningen geeft 
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behalve het 3-u. beginnerscollege over Cicero en Terentius en het 2-

u. kandidatencollege over Lucretius, (welke colleges door 3 en 2 

studenten gevolgd worden), een college voor "aIle studenten" dat 

echter slechts door een la-tal personen gevolgd wordt, over Teren

tius' Eunuchus. Ook geeft hij een college geschiedenis van de ro

meinse letterkunde, waarin leven en werken van Juvenalis en plautus 

besproken worden, voor 3 studenten. Zijn oefeningen in het spreken 

en schrijven van latijn eveneens voor 3 studenten, gaan over de 

vertaling van de Anabasis I en II in het latijn, en de bespreking 

door drie studenten van enkele brieven van Cicero. De romeinse 

antiquiteiten worden nu verzorgd door de hoogleraar oude geschiede

nis, Boissevain. 

-Aan de GO geeft Beck drie colleges voor beginners, te weten (1) een 

2-u. college voor 12 studenten over plautus, propertius en fragmen

ten uit middeleeuwse latijnse schrijvers; (2) oefeningen in hat 

latijn aan de hand van Cicero; en (3) een l-u. college historische 

grammatica voor 14 studenten, waar hij de indogermaanse talen, de 

Italische groep, de klankleer en het latijnse alfabet bespreekt. 

Voor de 7 kandidaten behandelt Beck Juvenalis en Tertul1ianus in een 

2-u. college, paleografie in een l-u. college, alsmede een l-u. 

college filologische oefeningen. 

Grieks. 

-Aan de 

Homerus 

RUL geeft Van Leeuwen zijn inleidende 4-u. college over 

nu voor 10 studenten. In het 2-u. kandidatencollege (6 

studenten) behandelt hij de Tragici. Daarnaast geeft Van Leeuwen een 

3-u. college paleografie en een 2-u. college kritische oefeningen, 

beide voor 6 studenten. De griekse antiquiteiten worden nu door de 

hoogleraar oude geschiedenis en archeologie, AEJ Holwerda verzorgd. 

Inmiddels is aan de RUL een buitengewoon hoogleraar De Hesselingh 

benoemd, die Nieuw-Grieks doceert. Deze functionaris geeft in 

1910/11 een drietal l-u. colleges, over de spraakkunst en eenvoudige 

teksten, over nieuw-grieks voor theologen (waar hij het grieks van 

het nieuwe testament behandelt)/ en een college over de poging tot 

hervorming van het nieuw-griekse schrift: deze colleges worden resp. 

door 2, 4 en 1 student gevolgd. 
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-Te Utrecht doceert JC Vollgraff griekse taal in een 3-u. college 

voor 15 studenten, waar Plato, Pindarus en Hesiodus aan de orde 

komen. Het antiquiteitencollege (1 uur) en het college griekse 

letterkunde (1 uur) trekken resp. 12 en 14 studenten. In een 2-u. 

college griekse epigrafie voor 3 studenten behandelt Vollgraff het 

drama. 

-De situatie te Groningen verschilt niet veel van die te utrecht. De 

hoogleraar CW Vollgraff behandelt in een 3-u. college voor 4 studen

ten de geschiedenis van de griekse lyriek, Sappho en Archilochus tot 

het hellenistische tijdperk, alsmede de Vogels van Aristophanes. 

Vollgraff geeft oak het college antiquiteiten voor 4 studenten; zijn 

college geschiedenis van de antieke kunst trekt echter 30 studenten. 

Hij bespreekt aldaar de griekse kunst van de prehistorie tot de 

perzische oorlogen met behulp van lichtbeelden (dit was kennelijk 

iets nieuws). Het aantal studenten op het college paleografie is 

niet opgegeven. 

-Aan de GU doceert thans K. Kuiper in de gebruikelijke colleges: (1) 

een 4-u. beginnerscollege voor 12 studenten over Homerus en 

Aeschines; (2) een 2-u. college voor 8 kandidaten over Aristophanes 

en Thucydides; (3) het college griekse antiquiteiten (8 studenten); 

(4) een college over de geschiedenis van de griekse letterkunde (8 

studenten); (5) en (6) colleges over epigrafiek en paleografie, elk 

voor 3 studenten. 
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2. NEDERLANDS 

1889/90 

COLLEGES 1889/ 1910 

-Aan de RUL geeft M. de vries een tweetal 2-u. colleges voor 25 en 

11 studenten over nederlandse taalkunde en over de middelnederlandse 

taal (lezing van de Ferguut/ oefening in het lezen van handschrif

ten). Voor de praktische stij10efeningen is deze cursus geen belang

stelling. 

J. ten Brink verzorgt een een tweeta1 2-u. colleges over de geschie

denis der nederlandse letteren voor 3 studenten/ een college over de 

middeleeuwen en een over de 17-de eeuw. Voor een college over de 19-

de eeuw is geen belangstelling. 

-Te utrecht geeft HE 'loltzer een zevental colleges, te weten neder

landse spraakkunst (2xlO), stijlleer (pars generalis, pronuntiatio, 

inventio, dispositio en e1ocutio; lx28), middelnederlands voor be

ginners en voor gevorderden (Ferguut; Verwijs' bloemlezing; Maer

lant; 9 studenten), 17-de eeuws nederlands (Iphigenia van Samuel 

Koster; 9 studenten), geschiedenis der nederlandse letterkunde en 

letterkundige kritiek (beide eveneens 9 studenten). 

-Het Groningse programma van Van Helten wijkt niet veel af van het 

voorgaande: hij geeft een 3-u. college nederlands voor 5 studenten, 

een 2-u. college middelnederlands voor 6 studenten (Esmoreit, ly

rische gedichten en volksromances, deel van Floris ende Blanche

floor), en een college nederlands voor 29 theologen, waarin syntaxis 

en stijlleer aan de orde komen. Zijn geschiedenis der nederlandse 

letteren wordt door 14 studenten gevolgd en is een voortzetting van 

de middelnederlandse letteren. Het l-u. college flmoeilijke kwesties 

op het gebied der historische spraakkunst" wordt door 1 belang

stellende bijgewoond. 

-J. Verdam aan de GU geeft in deze cursus behalve een college neder

landse taal (2x10), een 2-u. college middelnederlands (Hooft's 

Historien, stijloefeningen) voor 14, en een college 17-de eeuws 

nederlands (Reinaert, Maerlant) voor 14 studenten. 

Verdam doceert ook gotisch in een 2-u. college voor 12 studenten 

(Mattheus-evangelie; praktische oefeningen). 
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NEDERLANDS IN 1910/11 

-Te Leiden fungeren in 1910 J. Verdam en G. Kalff. Verdam geeft de 

colleges nederlands, middelnederlands en 17-de eeuws neder1ands voor 

12, 10 en 12 studenten, alsmede een college gotisch voor 8 toehoor

ders, en een college middelnederlands voor kandidaten. 

Kalff neemt de colleges hoofdstukken der poetiek (Horatius, Boileau, 

Vondel, Shakespeare), een college Vondel en een college geschiedenis 

der romantiek, resp. voor 8, 9, en 8 studenten voor zijn rekening. 

Daarnaast geeft hij oefeningen in historisch-literarische onder

scheidingen eveneens voor 8 toehoorders. 

-Aan de RUU geeft JW Muller een achttal colleges, te weten: beginse

len der neder1andse phylologie, historische grammatica der neder

landse taal, geschiedenis der nederlandse taal, middeinederiands I 

en II, nederlands in de 17-de eeuw, geschiedenis der nederlandse 

Ietterkunde, en phylologische oefeningen, resp. voor 12, 18, 45, 18, 

26, 26, 18 en 12 studenten. Welke groepen studenten het hier be

treft, valt moeilijk uit te maken. 

-Te Groningen was van Helten in dit cursusjaar ziek; CGN de Vooys 

vervangt hem voor middelnederlands (5 studenten), 17-de eeuws neder

lands (5 studenten), en nederlandse letterkunde (15 studenten). 

-Aan de GO treft men J. te Winkel met een viertal colleges, neder

landse letterkunde, nederlandse taal, schrijvers uit de 17-de eeuw, 

en middelnederlands, aIle colleges voor 20 studenten. 
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3. GOTISCH, SANSKRIT, ANGELSAKSISCH, OUD-DUITS, ETC. 

1889/90 

Op deze filolagische leerstoelen, die min of meer de voorlopers zijn 

van die in de mod erne talen, zowel als van die in de algemene 

taalwetenschap, treft men te Leiden PJ. Cosijn en H. Kern, te 

Utrecht JH Gallee, te Groningen B. sijmons, Van Hamel en Beckering 

Vinckers, terwijl aan de GU de leerstoel nag ontbreekt. Men zie 

verder over deze leerstoel hoofdstuk 8.6. 

-Aan de RUL geeft Cosijn gotisch (Ix 7/9), angelsaksisch (2xl), 

terwijl oud-duits geen toehoorders trekt. Kern geeft twee colleges 

sanskrit (2xl en 2x~'), een college vergelijkende grammatica der 

indagermaanse talen (2x2), een college over zend-avesta en een 

college indische oudheidkunde voor I toehoorder. Zijn college 

russisch wordt eveneens door I toehoorder gevolgd. 

-Gallee te Utrecht geeft maar liefst 8 colleges over uiteenlopende 

vakken, te weten gotisch (3xlO), sanskrit I (lx6) en II (lx3), 

vergelijkende indagermaanse grammatica (lx7), oud-saksisch (8), oud

hoogduits (2xl), middel-hoogduits (lx3), en over woordvorming (2xl). 

Het aantal toehoorders verschilt nogal, zoals uit de cijfers te zien 

is. 

-sijmons doceert vergelijkende spraakkunst (2x8), gotisch (2x6), 

oud-middelhoogduits voor kandidaten (2x7), middelhoogduits voor 

leraren (2x5), Goethe (2x4) en oudnoors (lxl). 

AG van Hamel doceert aan de RUG geschiedkundige beoefening van de 

franse taal in een tweetal colleges (2x2 en lx3), en geschiedkundige 

beoefening van de franse letterkunde eveneens in twee colleges (2x2 

en Ix3). 

J. Beckering Vinckers tenslotte, geeft in deze cursus een vijftal 

colleges, te weten angelsaksisch voor kandidaten (2x2), angelsak

sisch, oud-engels en nieuw-engels voor leraren (lx2), geschiedenis 

van de engelse letterkunde (lx2), engels drama (lx2), en elocutie of 

het houden van voordrachten (lx2). 
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-Aan de GO ontbreken deze vakken. 

GOTISCH, ANGELSAKSISCH, ETC. IN 1910/11 

-Aan de RUL geeft CC Uhlenbeck een drietal colleges, te weten 

gotisch (lx15), angelsaksisch (lx3), en oud-noors (2xlO). 

De lector Kossmann geeft een tweetal colleges, namelijk oud-hoog

duits (lx3), en over Goethe (l,5x5). 

Frans wordt gedoceerd door de lector Sneyders de Vogel in een drie

tal colleges: phonetiek (lx13), historische grammatica (2x13), en 

provencaals (lx7). 

Engels doceert privaat-docent Barnouw (2x5), althans oud- en middel

engels. 

De hoogleraar JS Speijer geeft een viertal colleges sanskrit, nl. 

beginselen (2xS), lectuur van schrijvers (2x3), pali en boeddis

tische 1iteratuur (lx2), en capita selecta uit de indo-germaanse 

syntaxis (lxS). 

-Te utrecht geeft de hoogleraar Frantzen een zestal colleges over 

gotisch (2xlO), vergelijkende germaanse taa1wetenschap (lx15), 

middel-hoogduits II (lx12), oud-noors (lx7), middel-hoogduits I 

(2x30), en nieuwere duitse letteren (lx35). 

De privaat-docent Buitenrust Hettema geeft een college oud-fries 

(2x4) , en zijn college Hoogvliet zweeds (lx4), deens (lx2), en 

ijslands/oud-noors (lx3). 

Sanskrit is te utrecht de opdracht van de buitengewoon 

Caland, die een drietal colleges geeft, n1. sanskrit 

sanskrit II (2x6), en vedische teksten (lx2). 

hoogleraar 

I (2x6), 

-Professor Sijmons te Groningen geeft maar liefst een achttal col-

nl. verge1ijkende taalwetenschap (2x20), gotisch I (lxlO), 

gotisch II (2x7), middel-hoogduits II (2x20), oud-hoogduits (lx20), 

midde1-hoogduits II (1,5xlO), oud-noors (1,5x7), en nieuw-hoogduits 

ter vervanging van de over1eden lector Poll (lx25). 

De lector Breuning, sinds kort in functie, doceert nieuw-hoogduitse 

letterkunde (2x25). 

Sanskrit en angelsaksisch zijn de opdracht van professor JH Kern, 
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die een vijftal colleges geeft, nl. angelsaksisch (2x7), geschiede

nis van de engelse taal (2x12), middel-engels (lx5), sanskrit I 

(lxl), en II (2x2). 

De lector Swaen geeft nieuwe engelse letterkunde (2x15) met oefe

ningen (2x30). 

Professor Salverda de Grave geeft een zestal colleges, te weten oud

franse taa1 (2x28), franse syntaxis (2x28), letterkunde uit de 

middeleeuwen (lx32), en uit de 16-de eeuw (lx32), algemene spraak

kunst (lx15), en italiaans (lx2). 

De lector mejuffrouw Loke geeft een viertal colleges, te weten 

nieuwere franse letterkunde I (lx40) en II (lx40), interpretatie van 

k1assieken (lx32) en oefeningen (2x15). 

-Aan de Gu vindt men in 1910/11 de hoogleraar RC Boer met een 

achttal colleges, te weten gotisch I (1,5x20), II en III, oud

saksisch (lx14), middel-hoogduits (2x13), oud-noors I (2x16) en II, 

en angelsaksisch (1,5x3). 

Sanskrit wordt gedoceerd door de lector Faddegon, in twee colleges, 

sanskrit I (2x5) en II (lx3). 

Privaat-docent Van der Gaaf doceert engels: modern engels (3x35/40), 

historische grammatica I (2xl5) en II (2xl5). 
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4. OOSTERSE TALEN 

De leerstoel oosterse talen was bestemd voor onderwijs aan theolo

giestudenten. Maar door de instelling van een studierichting semi

tische letterkunde in 1876 te Leiden werd deze leerstoel de centrale 

post in die nieuwe studierichting. semitische letterkunde als stu

dierichting zou overigens aIleen aan de RUL tot stand komen (ook al 

door de extra leerstoel arabisch aldaar), en gezien het aantal 

studenten, een enigszins noodlijdend bestaan leiden. Overigens bleef 

het onderwijs in het hebreeuws en de joodse oudheden voor theologen 

aan deze stoel verbonden. Bij de bezuinigingen in 1933 wordt de 

leerstoel 

ingesteld. 

opgeheven, maar binnen de theologische faculteit weer 

Na de tweede wereldoorlog zal de leerstoel opnieuw in 

letteren geplaatst worden. 

1889/90. 

-In deze cursus fungeert aan de RUL H. OOrt, die voor beginners 

hebreeuws en Israelitische oudheden doceert in twee 3-u. colleges 

voor 10 theologiestudenten. De beide 2-u. colleges voor gevorderden 

(resp. enige hoofdstukken uit 2 Samuel, en Hozea en Micha) worden 

door 3 studenten gevolgd. Een college nieuw-hebreeuws trekt geen 

studenten. 

In de studierichting semitische letterkunde waren ook de vakken 

arabisch en "oorsprong en de instellingen van de Islam" examen

vakken. 

Arabisch werd aan de RUL gedoceerd door MJ de Goeje, die in een 

vijftal colleges van resp. 6, 4, 3, 3, en 3 uur deze taal voor 6, 2, 

1, 2, en 1 student en onderwees. 

De lector Snouck Hurgronje, in 1890 tot hoogleraar benoemd als 

opvolger van professor de Goeje, doceerde de Islam in een 3-u. 

college voor 2 studenten. 

De lector M.Th. Houtsma doceert Nieuw-Perzisch voor beginners en 

voor gevorderden, maar in deze cursus is daarvoor geen belang

stelling. Zijn 2-u. college Turks wordt gevolgd door 1 student. 

Houtsma werd 14 mei te Utrecht benoemd op de leerstoel oosterse 

talen. 
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-Te Utrecht was de leerstoel sinds 1869 bezet door P. de Jong, 

eigenlijk arabist. Professor de Jong overleed in 1890, en werd 

opgevolgd door de leidse lector M.Th. Houtsma. Aangezien De Jong in 

dit cursusjaar al ziek was (hij zou aan de griep overlijden) steunen 

de hoogleraar theologie HG Kleyn en zijn opvolger Houtsma hem in 

zijn onderwijs in het hebreeuws en de Israelitische oudheden. Het 

onderwijs besloeg een 3-u. college hebreeuws aan de hand van 1 

Samuel voor 16 studenten, en een 3-u. college Iraelitische oudheden 

voor hetzelfde aantal studenten. 

Andere oosterse talen werden te Utrecht niet gedoceerd. 

-Aan de RUG verzorgt FJ van den Ham het onderwijs in de Israel i

tische oudheden en de hebreeuwse grammatica in twee drie-u. colleges 

voor 13 studenten. 

-Aan de GU treffen we JC Matthes op deze leerstoel aan, met een 

zestal colleges, te weten (1) een 3-u. college hebreeuws voor 9 

studenten aan de hand van enkele oUd-testamentische boeken; (2) een 

4-u. college Israelitische oudheden eveneens voor 9 studenten; (3) 

een 2-u. college Israelitische letterkunde voor 19 studenten; (4) 

een 2-u. college geschiedenis van de Israelitische godsdienst voor 

10 studenten; (5) een 2-u. college "verk1aring van het oude testa

ment"; en (6) een l-u. college arabisch voor 8 studenten, waar hij 

de chrestomathie en grammatica van Roorda (zie Indo1ogie in 

Rechtsgeleerdheid) gebruikt. 

OOSTERSE TALEN IN 1910/11 

-Te Leiden bezet Wildeboer in deze cursus de leerstoel, met een 

tweetal 3-u. colleges hebreeuws en Israelitische oudheden voor 10 

studenten. 

Arabisch wordt nu gedoceerd door Snouck Hurgronje in een drietal 2-

u. colleges voor 2-5 studenten. Daarnaast verzorgt hij een 2-u. 

college "in1eiding tot de kennis van de Islam" dat maar liefst door 

60/70 studenten gevo1gd wordt. Dit grote aantal student en za1 onge

twijfeld te maken hebben met de reputatie van deze hoogleraar. 

De lector HO van Gelder geeft het college "oorsprong en de inste1-

lingen van de Islam" dat echter door slechts 1 student gevolgd 
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wordt. 

Privaat-docent J. Marquart doceert nu Nieuw-Perzisch in plaats van 

de te Utrecht benoemde lector Houtsma, in een 2-u. college voor 3 

studenten. 

-Te Utrecht doceert Houtsma hebreeuws in een 3-u. college voor 25 

studenten aan de hand van Genesis, Psalmen, en oude Joodse litur

gische gebeden. Israelitische oudheden (2 uur) trekt eveneens 25 

studenten. Arabisch dat Houtsma nu ook doceert in een l-u. college, 

wordt door 1 student gevolgd. 

V~~r aramees en syrisch is privaat-docent Wensinck toegelaten, die 

een drietal 2-u. colleges geeft, het eerste over bijbels-aramees 

voor 6 studenten, het tweede over syrisch, eveneens voor 6 studen

ten; op het derde syrische college dat vermoedelijk voor gevorderden 

bestemd is, verschijnen 3 studenten. 

-Aan de RUG bezet FJ van den Ham nog de leerstoel, met een tweetal 

3-u. colleges hebreeuws en hebreeuwse antiquiteiten, gevolgd door 8 

studenten. Het l-u. college arabisch wordt door 1 student gevolgd, 

en het l-u. college syrisch door een viertal. 

-Aan de GU vindt men HJ Elhorst op de leerstoel oosterse talen met 

twee 3-u. colleges (hebreeuws en oudheden) voor een vijftal studen

ten. 
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5. GESCHIEDENIS 

1889/90 

-De RUL kent in dit cursusjaar een tweeta1 hoogleraren geschiedenis 

te weten Fruin en Muller. Fruin geeft twee colleges, het ene (3x7) 

over de geschiedenis des vaderlands (de l7-de en l8-de eeuw van 1672 

tot 1740), het andere (2x5) over de geschiedenis der regeringsvorm 

in de nederlanden (Karel V en de veranderingen tengevolge van de 

opstand). Muller geeft eveneens twee colleges in dit jaar, het ene 

(4x5) over algemene geschiedenis (middeleeuwen voor Karel de Grote, 

en de franse omwenteling van 1789-1793), het andere (2x5) over 

politische aardrijkskunde (historisch-geografisch overzicht der 

landen van Europa voor de Hervorming). 

-Te Utrecht geeft professor Wynne een drietal colleges voor 11/12 

studenten, waarvan het eerste (3-uur) een college oude geschiedenis 

betreft (tweede samnitische oorlog, die tegen Tarente en Pyrrhus, de 

eerste punische oorlog; de tijd van Sulla tot de derde Mithrada

tische oorlog). Het tweede college beslaat ook drie uur per week, en 

handelt over nieuwe geschiedenis t vaderlandse geschiedenis en staat

kundige aardrijkskunde (Frankrijk en Nederland sedert de dood van 

Lodewijk XIII tot 1678). Het derde college (1 uur) gaat over histo

riografie (Velleius Paterculus). 

-Te Groningen fungeert PJ Blok als hoogleraar algemene en vader

landse geschiedenis, en Boissevain voor de oude geschiedenis. 

Blok doceert algemene geschiedenis in een 4-u. college voor 8 stu

denten (hervormingstijdperk, 1520-1648) en vaderlandse geschiedenis 

in een 2-u. college voor 10 student en (de tachtigjarige oorlog). 

Daarenboven geeft hij een 2-u. college voor vier studenten over de 

bronnen van de vaderlandse geschiedenis (Groningenl 1648-1652). 

Boissevain's 2-u. college griekse geschiedenis (geografie van de 

griekse wereld; geschiedenis der grieken van de ionische opstand tot 

de peloponnesische oorlog) wordt door 10 studenten gevolgd. Het 2-u. 

college romeinse geschiedenis (tijdvak van 367-168, sextische 

wet ten , ondergang macedonische rijk) wordt door 7 studenten gevolgd, 

evenals het l-u. college romeinse antiquiteiten (griekse antiquitei-
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ten heeft Halbertsma voor zichzelf gehouden). Het college histo

risch/epigrafische oefeningen (schriftelijke behandeling door 

telkens twee kandidaten klassieke letteren) trekt een achttal stu

denten. 

-Aan de GU geeft Rogge een 2xll college algemene geschiedenis (ge

deelten uit de nieuwe geschiedenis en de geschiedenis der middel

eeuwen), en een 3xll college vaderlandse geschiedenis, (geschiedenis 

der republiek 1619-1625; geschiedenis der diplomatieke betrekkingen 

van de republiek; de 17-de eeuw). 

JMJ Valeton behandelt de oude geschiedenis in een 2-u. college voor 

12 studenten (Rome tot 343 voor Christus) en de romeinse antiquitei

ten in een drie-u. college voor 12 toehoorders (burgerlijke magis

tratuur). 

De griekse antiquiteiten (2x5; Solon, Pisistratus, Clisthenes, Peri

cles) zijn aan de GU samen met paedagogiek (het doceren van grieks 

en latijn) toevertrouwd aan de buitengewoon hoogleraar en rector van 

het Amsterdams gymnasium, A van den Es. 

Pierson was als gewoon hoogleraar aangetrokken voor kunstgeschiede

nis. Hij geeft een drietal colleges, te weten (1) over griekse 

kunstgeschiedenis (plastiek; eeuw van Pericles: lx5), (2) over 

aesthetica (de experimentele aesthetiek van Techner; 2x7), en (3) 

over nieuwere letterkunde (franse letterkunde van 1815-1830: 

Shakespeare's Hamlet) welk 3-u. college door 20 studenten gevolgd 

wordt. 

GESCHIEDENIS IN 1910/11 

-Aan de RUL doceert Bussemaker algemene, Blok vaderlandse, en AEJ 

Holwerda oude geschiedenis. Daarnaast treedt Heeres op voor kolo

niale geschiedenis, de buitengewone hoogleraren Martin en SG de 

Vries voor resp. kunstgeschiedenis en paleografie, terwijl de lector 

JH Holwerda archeologie doceert. 

Het aantal colleges is nu aanzien1ijk groter dan in 1889/90. Voor 

algemene geschiedenis vindt men drie 2-u. colleges op de 1ijst, die 

door 20, 23 en 15 studenten gevolgd worden. De eerste twee colleges 

handelen over de periode 1815-1840 en over de ondergang van het 

romeinse rijk tot 750; het 1aatste (kandidaten}college betreft een 
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overzicht van de geschiedenis der historiografie en het werk van H. 

Taine. 

Vaderlandse geschiedenis (middeleeuwen) wordt te Leiden in een 3-u. 

college gegeven voor 20 studenten. Blok geeft daarnaast een 2-u. 

college oorkondenleer (leidse burggrafelijke oorkonden). 

AEJ Holwerda geeft een vijftal colleges: oude geschiedenis (2xll), 

griekse antiquiteiten (lxll), beginselen (antieke) archeologie 

(2x8), oude kunstgeschiedenis (lx20), en archeologische en histo

rische kwesties (2x4). De romeinse antiquiteiten worden verzorgd 

door Hartman. 

Wat betreft de kolonien vindt men bij Heeres een 3-u. college over 

de geschiedenis van nederlands-Indie en de historie en methode van 

de zending tot 1800 (Hindoeisme, Arabieren, Portugezen, de OI

Compagnie tot 1784, Portugese zending), dat door 35 studenten ge

volgd wordt. Het 2-u. college met dezelfde titel, maar nu na 1800, 

wordt zelfs door 80 studenten bijgewoond. 

Voor de geschiedenis van zuidafrika tot 1780 is minder belang

stelling (lx3). 

Martin bespreekt de hollandse schilderkunst in het begin van de 17-

de eeuw voor 30/40 studenten in een l-u. college, de italiaanse 

beeldhouwkunst uit de tweede helft van de IS-de eeuw eveneens voor 

30/40 toehoorders, en de bouwkunst (bouwgeschiedenis; constructie 

van enige leidse kerken: practicum) in een 1 u.college voor slechts 

8 toehoorders. 

De Vries behandelt de ontwikkeling van middeleeuws schrift met 

behulp van handschriften in een l-u. college voor 6 studenten. Zijn 

college over hetzelfde onderwerp voor gevorderden trekt slechts een 

toehoorder. 

JH Holwerda tenslotte, geeft een l-u. college prehistorische archeo

logie (Europese en Nederlandse voorgeschiedenis) voor 6 studenten, 

en een tweetal l-u. colleges romeinse archeologie (terra sigillata

fabricage, en oefeningen bij de opgravingen te Voorburg) voor twee 

belangstellenden. 

-Aan de ROO doceert GW Kernkamp vaderlandse geschiedenis in een 

drietal colleges die door 35, 35, en 6 studenten bezocht worden (het 

laatste college betreft oefeningen in het lezen van oud schrift): 
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algemene geschiedenis wordt eveneens door Kernkamp gedoceerd in een 

tweetal colleges voor 40 en 30 studenten. 

Vogelsang geeft kunstgeschiedenis in een viertal colleges, waarvan 

"de geschiedenis der beeldende kunsten na Christus, deel III: de 

renaissance" door 60 studenten gevolgd wordt; de geschiedenis van de 

beeldhouwkunst in de renaissance trekt 6 studenten, en de oefeningen 

respectievelijk 10 en 3 deelnemers. 

De buitengewoon hoogleraar H. van Gelder geeft economische en cul

tuurgeschiedenis in drie colleges nl. economische geschiedenis der 

oudheid (2x20; handels- en fabriekwezen in Egypte, Babylonie en 

Griekenland; betaling in waren; de geldverbreiding vanuit Lydie, 

etc.), cultuurgeschiedenis van Griekenland (lxlO); koningschap, 

aristocratische en democratische republiek in Griekenland), en een 

3-u. college voor 4 studenten over de Griekse geschiedschrijvers. 

De buitengewoon hoogleraar Oppermann doceert middeleeuwse geschiede

nis in drie colleges, te weten (1) staat en kerk in de 14-de eeuw 

(lx20); (2) latijnse paleografie uit de middeleeuwen (2x15); en (3) 

vraagstukken der geschiedenis van de late middeleeuwen (2xlO). 

De lector Rutgers van der Loeff tenslotte, doceert beginselen van de 

archeologie (2x5; voorhellenistische cultuur, beeldhouwkunst, rood

figurige vazen), en in een tweede 2-u. college voor 3 studenten 

lectuur van pausanias. Hij behandelt Archeische monument en in een 1-

u. college voor 8 toehoorders. 

-Te Groningen bezet Huizinga in deze cursus nog de leerstoel alge

mene en vaderlandse geschiedenis. Hij geeft een 2-u. college voor 

elk van beide vakken, gevolgd door 14 en 12 studenten. De "histo

rische oefeningen" (oorsprong Hoekse en Kabeljauwse twisten; verove

ring van Holland door Philips van Bourgondie) worden door 3 studen

ten bijgewoond. 

Boissevain doceert oude geschiedenis in een viertal colleges voor de 

in dat jaar 4 studenten klassieke talen. Zijn onderwerpen zijn 

Geschiedenis der oude oosterse volken (Egypte en Babylon tot 1500 

voor Christus), romeinse geschiedenis (principaat Flavische keizers 

tot dynastie Severi), romeinse antiquiteiten (de Senaat), en histo

rische oefeningen. 

De privaat-docent Schoengen geeft een drietal colleges, namelijk 
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chronologie (de christelijke feestkalender; 1xl0), paleografie (van 

de 17-de eeuw; lx10), en oefeningen middeleeuwse geschiedenis (oor

konden1eer abdij Gerkesklooster; 2x6). 

-Te Amsterdam geeft Brugmans een viertal 2-u. colleges, waarvan de 

eerste drie voor 25 en het 1aatste voor 6 studenten, n1. vaderlandse 

geschiedenis (80-jarige oorlog, 1584-1621), economische geschiedenis 

(voortzetting verhouding steden-p1atte1and, Haar1emse accijnsbrief 

1274, opkomst van ~sterdam, Hanze, hande1ssteden), a1gemene ge

schiedenis (reformatietijd 1483-1555), en historische methode en 

kritiek (voortzetting onderzoek naar de regering van Wil1em IV, van 

1337-1345). 

J. six doceert antieke kunstgeschiedenis (griekse kunst in de 4-de 

eeuw) in een 2-u. college voor 12 studenten, griekse vazen in een 1-

u. college voor 6 studenten, en italiaanse kunstgeschiedenis van de 

14-de en een deel van de 15-de eeuw in een 1-u. college voor 16 

studenten. 

Privaat-docent JH Gasses geeft een 2-u. college diplomatiek en 

paleografie voor 6 studenten, waarin hij de oorkondenleer bespreekt. 

45 



COLLEGES 1889, 1910 

6. WIJSBEGEERTE 

1889/90. 

-Aan de RUL doceert professor Land logica in een 2-u. college voor 

20 studenten, en griekse wijsbegeerte in een 2-u. college voor vier 

studenten. Zijn colleges zielkunde en theoretische wijsbegeerte 

trekken geen toehoorders. 

-Te Utrecht blijkt Opzoomer in deze cursus ziek te zijn. Het college 

logica (de redenering) wordt waargenomen door de theoloog Lamers; er 

zijn 19 belangstellenden (theologen?). 

-Aan de RUG doceert Van der Wijck wijsbegeerte in een tweetal 2-u. 

colleges, nl. geschiedenis der oude wijsbegeerte voor 5 toehoorders, 

en logica (theorie van het kenverrnogen en methodologie) voor een 12-

tal. 

-In Amsterdam doceert Spruyt wijsbegeerte in een drietal colleges, 

te weten (1) geschiedenis van de grieks-romeinse wijsbegeerte (3 uur 

voor 12 toehoorders)~ (2) logica -forrnele logica- gedurende twee uur 

voor 8 studenten; en geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte in 

een 3-u. college voor 10 toehoorders. In dit laatste college behan

delt hij Descartes, Malebranche, Hobbes, Locke en andere enge1se 17-

de en 18-de eeuwse filosofen. 

WIJSBEGEERTE IN 1910/11 

-Te Leiden doceert in dit jaar GJPJ Bolland geschiedenis der wijsbe

geerte in een 2-u.college voor 40 studenten. Hij behandelt Aristo

teles, en oude en nieuwe theosofieen. Bolland's 2-u. college "het 

menselijk 1even" handelt over plicht, rechtvaardigheid en zedelijk

heid in huisgezin, maatschappij en staat. Het college "zuivere rede" 

(leer van het zijn, wezen en begrip) wordt door 25 studenten 

gevolgd. 

Privaat-docent DG Jelgersma bespreekt de geschiedenis der nieuwere 

wijsbegeerte (leer van de ruimte, tijd en causaliteit) in een 2-u. 

college voor 4 studenten. 

Privaat-docent KHE de Jong behandelt de wijsbegeerte in de romeinse 
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keizertijd (Epicurus en Stoa) in een l-u. college voor 10 toehoor

ders. 

-Te utrecht doceert PH Ritter wijsbegeerte in een drietal colleges: 

(1) logica en metafysica in een 2-u. college voor 35 studenten~ (2) 

geschiedenis der wijsbegeerte (Socrates, Plato, Aristoteles) in een 

2-u. college voor 20 studenten, en (3) zielkunde (tlgeschiedenis der 

zielkunde") in een l-u. college voor 20 toehoorders. 

-Aan de RUG bezet G. Heymans de leerstoel wijsbegeerte. Heymans 

geeft drie 2-u. colleges over (1) algemene psychologie (algemene 

wet ten van het bewustzijn) voor 40 studenten~ (2) theoretische 

logica (wetten en grcndslagen van het wetenschappelijk denken) voor 

15 studenten; en (3) grieks-romeinse filosofie voor vier toehoor

ders. Het l-u. college metafysica wordt door 50 studenten gevolgd. 

-Wijsbegeerte wordt aan de GU door TJ de Boer gedoceerd in twee 2-u. 

colleges respectievelijk over grieks-romeinse filosofie (Plato), dat 

door 20 studenten gevolgd wordt, en over de algemene psychologie 

voor 40 studenten. Zijn "psychologische oefeningen" (proeven over 

associatie en herinnering) trekken 25 studenten. 

De bijzonder hoogleraar Thomistische wijsbegeerte, JV de Groot, 

behandelt ethica in een 2-u. college voor 20 toehoorders. 

Privaat-docent JH Gunning Wzn. geeft een drietal l-u. colleges, 

resp. over algemene paedagogiek (grondbegrippen~ 60 studenten), over 

paedologie (het kind tot 10 jaar; 60 studenten), en een lectuur

college pedagogiek (Rousseau's Emile; voor 30 toehoorders). 
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7. ANDERE VAKKEN 

1889/90 

-Te Leiden vindt men nog de leerstoel chinees (professor Schlegel), 

die 6 uur per week college geeft voor een drietal studenten. 

De lector Serrurier voor japanse taal- en letterkunde heeft geen 

toehoorders voor zijn colleges japans en algemene ethnografie. 

Indische vakken worden gedoceerd door de hoogleraar AC Vreede: een 

college javaans (9x6) en madoerees (geen toehoorders). 

Wilken doceert fysische geografie van nederlands-indie (2xlO), en 

ethnologie van nederlands-indie (2x9). 

De lector Grashuis heeft geen toehoorders op z~Jn college soenda

nees. Klinkert heeft een tijdelijk opdracht voor maleis (12x8). 

-De GU heeft professor CM Kan voor aardrijkskunde benoemd: hij geeft 

twee colleges, nl. aardrijkskunde (6xI8) en land- en volkenkunde van 

de indische archipel (2x9). 

ANDERE VAKKEN IN 1910/11 

-Aan de RUL doceert nu professor JJM de Groot chinees in een college 

van 6 uur per week voor een tweetal tolken-in-opleiding; ook geeft 

hij een college "kennis van zuid-oost-azie buiten onze archipel, 

voor kandidaat oost-indische ambtenaren" (lx20/30). 

Egyptisch wordt gedoceerd door de lector Boezer in een viertal 

colleges: beginselen van het koptisch (2x4), egyptisch I (lx3) en II 

(2x2), en een college egyptische beschaving (lx9). 

De indische vakken z~Jn aanzienlijk uitgebreid. Nieuwenhuis geeft 

landkunde nederlands-indie (2x30), en volkenkunde (5x55). Van Ophuy

sen doceert maleis I (4x40), II (2x30), en III (lx24), alsmede 

algemene taalkunde (1,5xl), en bataks (lx6). Jonker geeft colleges 

javaans voor indologen, voor rechterlijke ambtenaren, en voor kandi

daten indische letteren; hij doceert ook oud-javaans en boeginees. 

Jonker geeft geen aantallen toehoorders. 

De lector Grashuis doceert nog steeds soendanees (2x4). 
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Leiden kent nu een privaat-docent Blink voor aardrijkskunde. Zijn 2-

uurs college wordt door 7 studenten bijgewoond. 

-De situatie te Utrecht verschilt van die in 1889/90 in het feit dat 

JF Niermeyer aardrijkskunde doceert in vier colleges: economische en 

staatkundige aardrijkskunde van Voor-Indie (lx20), algemene econo

mische aardrijkskunde (lx6), aardrijkskunde van oost-indie (lx20) en 

methodiek (lx4). 

-Uit Groningen zijn geen andere vakken te melden. 

-Aan de GO geeft steinmetz een drietal colleges, waarbij in de 

opgave het aantal stu'ienten ontbreekt: sociale geografie f ethnolo

gie, en een geografisch seminarium. 

De privaat-docent Fokker doceert maleis ten behoeve van 1 student. 

Van de privaat-docenten J. Hartogh en HWE Moller is niets naders 

vermeld. 
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Het academisch statuut-1921 bracht, behalve de zgn. eenheid van 

doctoraat volgens de wet uit 1920 (SI05) waardoor er in de faculteit 

niet vijf maar nog slechts een doctoraat -dat in de letteren en 

wijsbegeerte- te verkrijgen was, een uitbreiding van de vijf studie

richtingen tot een elftal. 

OOk werden volgens art. 6 van het nieuwe statuut voor het eerst 

vrijstellende tentamens mogelijk. 

Naast de bestaande studierichtingen Klassieke letterkunde en Neder

landse letterkunde (die nu die der Klassieke taal- en letterkunde en 

Nederlandse taal- en letterkunde genoemd worden) verschijnen de 

Romaanse taal- en letterkunde, de Germaanse taal- en letterkunde, en 

de Slavische taal- en letterkunde. 

Naast de Semitische letterkunde (nu taal- en letterkunde) en de 

taal- en letterkunde van den OOst-Indischen Archipe1 (nu Indone

sische taa1- en 1etterkunde) ontstaan studierichtingen der Arische 

(Indo-Iraanse) taa1- en letterkunde, en Chinees-Japanse taal- en 

letterkunde. 

Bovendien worden volgens dit statuut een studierichting der Geschie

denis en een der Kunstgeschiedenis en Archeo1ogie moge1ijk. 

van de studierichting der wijsbegeerte is in 1921 nog slechts het 

doctoraalexamen overgebleven; bij KB van 25 maart 1926 (S50) wordt 

echter opnieuw een afzonderlijk kandidaatsexamen wijsbegeerte moge-

1ijk. In 1969 (S344) wordt het Statuut, wat betreft deze faculteit, 

drastisch veranderd; men zie onder de afzonderlijke studierich

tingen. 

1. KLASSIEKE TAAL- EN LETTERKtmDE. 

De examenprogramma's van deze studierichting in 1815 en 1876 zijn in 

hoofdstuk 8.2 en 8.3 vermeld. In 1921 bestaat het kandidaatsexamen 

nog uit een drieta1 onderde1en, maar toch geheel verschillend van 

die uit 1876: 

1. de interpretatie van griekse en latijnse teksten, en, in verband 

daar.mede, de hoofdlijnen van de geschiedenis der griekse en latijnse 
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ta1en; 

2. een overzicht van de staatkundige geschiedenis en van de cu1tuur

geschiedenis der oudheid, met name van de griekse en romeinsche 

staatsinste11ingen, 1etteren, wijsbegeerte en kunst; 

3. de grondbeginse1en der a1gemene taa1wetenschap. 

In het doctoraa1examen dat -a1s aIle studies in deze facu1teit- een 

hoofdvak met twee bijvakken waarvan een uit de facu1teit, omvat, kan 

men het hoofdvak kiezen uit grieks, 1atijn, oude geschiedenis, 

k1assieke archeo1ogie en oude wijsbegeerte. 

Bij KB van 16 juni 1928, 8211, worden in dit 1aatste rijtje grieks 

en 1atijn vervangen door griekse taal- en 1etterkunde, en 1atijnse 

taa1- en 1etterkunde. 

In het statuut van 1963 zijn de formu1eringen nag ge1ijk aan die uit 

1928, zij het dat "oude wijsbegeerte" is vervangen door "griekse en 

romeinse wijsbegeerte". 

2. NEDERLAND8E TAAL- EN LETTERKUNDE. 

De studierichting neder1andse 1etterkunde was in 1876 ingeste1d, met 

exameneisen zoa1s in hoofdstuk 8.3 verme1d. In 1921 wordt deze 

studierichting "neder1andse taa1- en 1etterkunde" genoemd, met een 

vierta1 kandidaatsvakken: 

1. de neder1andse taal in haar verschi11ende tijdperken; 

2. het gotisch, en, in verband daarmede, de grondbeginse1en der 

a1gemene taa1wetenschap; 

3. een overzicht der neder1andse 1etterkunde~ en 

4. de vader1andse geschiedenis. 

Het hoofdvak van het doctoraa1examen is de neder1andse taa1- en 

1etterkunde, in de ruimste zin. 

In het 1963-statuut zijn deze formu1eringen nog ongewijzigd, maar 

bij KB van 31 aug. 1969, 8344, omvat het kandidaatsexamen een zesta1 

onderde1en, te weten: 

1. beheersing van de neder1andse taa1, inzicht in haar aard en 

ontwikkeling; 
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2. interpretatie van teksten uit vroegere perioden van de nederland

se taal; 

3. kennis van de nederlandse letterkunde en inzicht in haar ver

schijningsvormen en haar ontwikkeling; 

4. kennis van het gotisch en in verband daarmede van de beginselen 

der vergelijkende oudgermaanse taalkunde~ 

5. kennis van de beginselen der algemene taalwetenschap; en 

6. kennis van de geschiedenis van de nederlanden, vooral in verband 

met de nederlandse taal- en letterkunde. 

wat betreft het doctoraalexamen blijft het hoofdvak nederlandse 

taal- en letterkunde. Daarin wordt geexamineerd op grond van 

verricht onderzoek zowel op letterkundig als op taalkundig gebied. 

ZUIDAFRIKAAN8 

Bij KB van 6 aug 1959 (8286) werd de studierichting der zuidafri

kaanse taal- en letterkunde in het statuut opgenomen. Het kandidaats 

examen omvat een vijftal onderdelen, te weten 

1. de Zuid-Afrikaanse taa1 in haar verschil1ende tijdperken; 

2. de grondbeginse1en van de algemene taa1wetenschap; 

3. het oudere nederlands, inzonderheid dat van de zestiende en 

zeventiende eeuw; 

4. de geschiedenis van de zuid-afrikaanse 1etterkunde en een beknopt 

overzicht van de nederlandse letterkunde met bijzondere aandacht 

voor de gedee1ten, die voor de zuid-afrikaanse letterkunde van 

betekenis zijn; en 

5. de geschiedenis van zuid-afrika en de geschiedenis van nederland 

voor zover deze van belang is voor zuid-afrika. 

Het doctoraalexamen heeft de zuidafrikaanse taa1- en letterkunde, in 

de ruimste zin, als hoofdvak. A1s grondslag voor het doctoraalexamen 

kan ook een kandaatsdiploma neder1andse taa1- en 1etterkunde dienen. 

In 1963 is de omschrijving nog dezelfde, maar in 1982 (8318) is de 

studierichting verdwenen. 
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3. ALGEMENE TMLWETEN3CHAP ETC. 

Er wordeh in 1921 een drieta1 doctoraalstudies in het statuut opge

nomen, name1ijk die in de a1gemene taa1wetenschap, die in de verge

lijkende Indogerrnaanse taalwetenschap, en die in de verge1ijkende 

taa1wetenschap van een andere taalfamilie. De eerste doctoraalstudie 

is toeganke1ijk voor bezitters van een willekeurig kandidaatsdip10ma 

van taal- en 1etterkundige aard, de andere twee kennen beperkingen 

in de taal: de tweede doctoraa1studie is toeganke1ijk voor bezitters 

van een kandidaatsdip10ma in een Indogerrnaanse taal, en de derde van 

een diploma uit de betreffende taalgroep. 

In 1969 is de omschrijving nog dezelfde, met de aantekening (1969, 

3344) dat "indogerrnaans" door "indo-europees" vervangen is. 

In 1967 (3487) werd een doctoraalstudie a1gemene literatuurweten

schap in het statuut opgenomen, met als grondslag een kandidaatsdip

lorna in enige taa1- en letterkunde. 

De subfaculteit, die in 1963 die der "a1gemene en vergelijkende 

taalwetenschap en der theoretische en verge1ijkende 1iteratuurweten

schap" genoemd was I wordt dan herdoopt tot die der "algemene en 

vergelijkende taalwetenschap en der algemene 1iteratuurwetenschap". 

4. R0MAAN3E TML- EN LETTERKUNDE. 

In 1921 1uidden de vereisten voor het kandidaatsexamen 

1. de franse taal (grondige kennis van de hedendaagse taal en van 

haar spraakkunst~ vaardigheid in het schriftelijk en monde1ing ge

bruik der taal); 

2. het Vulgairlatijn en, in verband daarrnede, de grondbeginselen der 

a1gemene taalwetenschap; 

3. de beginselen van het oudfrans~ 

4. een overzicht der franse letterkunde, in verband met de geschie

denis en ontwikkeling van het geestelijk leven. 

In het statuut van 1921 wordt tevens opgemerkt dat men met goedvin

den der facu1teit een andere romaanse taal kan kiezen, waardoor de 

onderdelen (I), (3) en (4) gewijzigd worden. 
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Hoofdvak bij het doctoraa1examen is de franse taal- en letterkunde, 

of de bij het kandidaatsexamen gekozen taal- en letterkunde, in de 

ruimste zin. 

In 1963 (8380) zijn de omschrijvingen nog dezelfde -beha1ve dat 

Vu1gairlatijn in vu1gair Latijn veranderd wordt-, evena1s in 1969. 

Bij KB van 21 aug 1969 (8344) worden naast de studierichting der 

franse taal- en 1etterkunde de studierichtingen der italiaanse taal

en 1etterkunde, die der spaanse taal- en letterkunde en die der 

portugese taa1- en 1etterkunde vermeld. De omschrijvingen der kandi

daats- en doctoraalexamens zijn nu mutatis mutandis gelijk aan die 

bij de franse taal- en 1etterkunde, waar overigens "in de ruimste 

zin" bij het doctoraalexamen is weggevallen. ZO wordt het derde 

kandidaatsvak resp. oud-italiaans, oud-spaans of oud-portugees. Ook 

wordt als vijfde kandidaatsvak "beginselen der algemene taalweten

schap" toegevoegd. 

Een afzonderlijke "studierichting" wordt nu die der overige romaanse 

talen en de bijbehorende letterkundes; aIleen de onderdelen (1), 

(2), en (3) van het kandidaatsexamen worden dan gewijzigd met 

vermelding van de betreffende taal. 

5. GERMAAN8E TAAL- EN LETTERKUNDE. 

Het kandidaatsexamen omvat in 1921: 

1. de duitse, onderscheidenlijk de engelse taal (grondige kennis van 

de hedendaagse taal en van haar spraakkunst; vaardigheid in het 

schriftelijk en monde1ing gebruik der taa1); 

2. het gotisch en, in verband daarmede, de grondbeginselen der 

algemene taa1wetenschap; 

3. de beginselen van het midde1hoogduits, onderscheidenlijk van het 

middelengels; en 

4. een overzicht der duitse, onderscheidenlijk der engelse letter

kunde, in verband met de geschiedenis en de ontwikkeling van het 

geestelijk leven. 

Met goedvinden van de facu1teit kan een skandinavische taal gekozen 
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worden: onderde1en (1), (3) en (4) worden dan gewijzigd. 

Hoofdvak in het doctoraa1examen is de duitse, hetzij de enge1se 

taa1- en letterkunde, of de in het kandidaatsexamen gekozen taal- en 

letterkunde. 

De omschrijving van het kandidaatsexamen is in 1963 nog deze1fde, 

maar als hoofdvak voor het doctoraalexamen kan men een keus maken 

uit duits, engels, fries, en een der skandinavische talen. Hoofdvak 

. fries was mogelijk geworden door de instelling in 1952 (S635) van 

een doctoraalexamen fries op basis van een kandidaatsexamen in een 

studie der germaanse taa1- en letterkunde, of het kandidaatsexamen 

neder1andse taal- en letterkunde. 

In 1969 (S344) worden de studierichtingen der duitse taa1- en letter

kunde, enge1se taal- en letterkunde, skandinavische talen en hun 

letterkunde, en de doctoraalstudie friese taa1- en letterkunde afzon

der1ijk opgenomen. 

De omschrijving van het kandidaatsexamen duits geeft een vijfta1 

onderde1en, te weten 

1. de duitse taal (grondige kennis van, etC.): 

2. overzicht der duitse letterkunde in verband met etc.: 

3. beginse1en midde1hoogduits: 

4. beginselen gotisch; en 

5. beginselen algemene taalwetenschap. 

V~~r engels luidt het rijtje 

1. de enge1se taal (grondige kennis van, etc.): 

2. overzicht van van de engelse letterkunde, in verband met etc.; 

3. beginselen van het oudenge1s: 

4. beginse1en van het midde1engels: en 

5. beginse1en van de algemene taa1wetenschap. 

Het kandidaatsexamen in een skandinavische taa1 omvat 

1. een skandinavische taal (grondige kennis, etc.); 

2. een overzicht van de 1etterkunde van de gekozen taa1; 

3. beginselen van het oudnoors; 
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4. beginselen van het gotisch; en 

5. beginselen van de algemene taa1wetenschap. 

Grondslag van een doctoraalexamen fries blijft een kandidaatsdip10ma 

duits, engels, nederlands of een skandinavische taal. 

Tenslotte wordt bij KB van 1973 (S433) een doctoraa1examen oudger

maanse taa1- en 1etterkunde moge1ijk, op gronds1ag van een kandi

daatsdiploma nederIands, duits, engelst of in een skandinavische 

taal. 

6. SLAVISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. 

Het kandidaatsexamen omvat 

1. de russische taal (grondige kennis etc.); 

2. het kerkslavisch (oudbuIgaars) en, in verband daarmede, de grond

beginse1en der algemene taalwetenschap; 

3. de beginselen der slavische ethnografie of de beginselen ener 

andere slavische dan weI ener baltische taal, ter keuze; en 

4. een overzicht der russische letterkundet in verband met de 

geschiedenis etc. 

Met goedvinden van de faculteit kan in plaats van russisch een 

andere slavische taal gekozen worden, waardoor de vakken (I) en (4) 

veranderen. 

Doctoraalhoofdvak is de russische taal- en letterkunde, of de taal

en Ietterkunde van een andere bij het kandidaatsexamen gekozen taa1. 

De omschrijving in het statuut van 1963 is gelijk aan die in het 

1921-statuut. Bij KB van 21 aug 1969 S344 wordt echter (2) het 

"kerkslavisch" vervangen door "(2) het oudkerkslavisch en in verband 

daarmede de grondbeginselen van de historisch-vergeIijkende indo

europese taalkunde". De "beginselen der algemene taalwetenschap" 

worden nu als vijfde vak opgevoerd. 
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7. F1NOEGRISTIEK 

Bij KB van 30 aug 1973, S433 verschijnt een gehee1 nieuwe stud ie

richting in het statuut, die der finoegristie. Het kandidaatsexamen 

omvat 

1. de finse of de hongaarse taal (grondige kennis etc.); 

2. de grondbeginse1en van de historisch- vergelijkende finoegrische 

taa1kunde; 

3. de beginselen van de onder 1. genoemde niet gekozen taal; 

4. een overzicht van de finse dan weI van de hongaarse Ietterkunde, 

in verband met de geschiedenis etc.; en 

5. beginselen van de aIgemene taaIwetenschap. 

~Is doctoraalhoofdvak kan (a) de finse of hongaarse taa1- en letter

kunde, aansluitend bij het kandidaatsexamen, of (b) de finoegrische 

taalwetenschap gekozen worden. 
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8. NIET-WESTERSE TAAL- EN LETTERKUNDE 

SEMITISCH 

Het kandidaatsexamen semitische taa1- en letterkunde (zie voor de 

examens in 1876 8.3.1) omvat in 1921 een drieta1 onderde1en, te 

weten: 

1. een overzicht van de semitische philo1ogie; 

2. kennis van het arabisch met de daarbij behorende cultuurgeschie

denis, of van het hebreeuws met de daarbij behorende cu1tuurgeschie

denis, ter keuze; 

3. het niet gekozene der vakken onder (2), dan weI aramees of baby

lonisch-assyrisch, ter keuze. 

Het doctoraalhoofdvak kan arabisch, hebreeuws, aramees, of babylo

nisch-assyrisch zijn. 

Bij KB van 21 aug 1969, S344 wordt in het derde kandidaatsvak naast 

arabisch, 

tisch, of 

"beginse1en 

toegevoegd. 

hebreeuws, aramees en babylonisch-assyrisch, ook oegari

zuidarabisch en aethiopisch mogelijk. Bovendien wordt 

der a1gemene taalwetenschap" als vierde kandidaatsvak 

In het doctoraalexamen kan men nu desgewenst oegaritisch of zuidara

bisch en aethiopisch a1s hoofdvak kiezen. 

INDONESISCH 

Het kandidaatsexamen indonesische taal- en letterkunde (1876) omvat 

in 1921 een tweeta1 onderdelen, namelijk 

1. het arabisch en de instellingen van den Islam; en 

2. het sanskrit en de cu1tuurgeschiedenis van voor-indie. 

Als doctoraalhoofdvak is mogelijk (1) maleis; (2) javaans; (3) een 

andere indonesische taal; of (4) vergelijkende volkenkunde van ne

derlands-indie. 

Als verplichte bijvakken bij een hoofdvak maleis worden (a) een der 
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ta1en van sumatra, en (b) algemene taalkunde van nederlands-indie 

vereist. Bij hoofdvak javaans zijn de bijvakken (a) a1gemene taa1-

kunde van nederlands-indie en (b) archeologie en oude geschiedenis 

van nederlands-indie. Als het hoofdvak een andere indonesische taa1 

is, zijn de bijvakken (a) maleis of javaans, ter keuze, en (b) 

a1gemene taalkunde van nederlands-indie. Bij een hoofdvak vergelij

kende volkenkunde van nederlands-indie zijn de bijvakken (a) maleis 

of javaans of een taal van sumatra, en (b) aardrijkskunde van neder

lands-indie of archeologie en oude geschiedenis van nederlands

indie, of het adatrecht van nederlands-indie. 

In het statuut van 1963 zijn de omschrijvingen neg dezelfde, zij het 

dat nederlands-indie ~!ervangen is door indonesie. 

Bij KB van 21 aug 1969 (S344) wordt het curriculum gewijzigd: het 

kandidaatsexamen omvat nu maleis (bahasa indonesia), javaans, en een 

inleiding in de cultuurkunde van indonesie. 

De subfaculteit kan in bijzondere gevallen in p1aats van maleis en 

javaans een andere indonesische taal aanwijzen, dan weI het ara

bisch, het sanskrit of het chinees. 

De kandidaat moet v66r de toelating tot het kandidaatsexamen een 

bewijs van verworven kennis overleggen in de beginselen van hetzij 

de a1gemene taalwetenschapl hetzij de algemene literatuurwetenschap, 

hetzij culturele antropologie, hetzij de archeo1ogie. 

Bij ditze1fde besluit wordt de studierichting die der indonesische 

ta1en en culturen genoemd. 

INDO-lRAANSE TALEN 

Bet kandidaatsexamen arische (indo-iraanse) taal- en 1etterkunde 

kent een kandidaatsexamen dat omvat 

1. het sanskrit~ 

2. cultuurgeschiedenis van voor-indie; en 

3. het avestisch en oudperzischl of het grieks, of de oude geschie

denis van nederlands-indie, ter keuze. 

Doctoraalhoofdvak kan zijn het sanskrit (vedisch), het pali, het 

avestisch, het middel- en nieuwperzisch, volkenkunde van voorindie, 
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voorindische godsdienstwetenschap, voorindische wijsbegeerte, voor

indische archeologie en kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en 

archeologie van neder1ands-indie, of oudjavaans. In 1963 is de 

omschrijving nog dezelfde, uiteraard met vervanging van nederlands

indie door indonesie. 

Bij KB van 21 aug 1969, S344 is de studierichting herdoopt in die 

der indische en iraanse talen en culturen. Het kandidaatsexamen 

omvat nu 

1. het sanskrit; 

2. een inleiding in de cultuurkunde van zuid-azie: 

3. een andere taal aan te wijzen door de subfaculteit, de kandidaat 

gehoord; 

4. een inleiding in de cu1tuurkunde van het gebied der andere taa1. 

De faculteit kan in bijzondere gevallen in p1aats van een andere 

taal met de cu1tuurkunde van het betreffende gebied, de oude ge

schiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van zuid- en zuidoost

azie aanwijzen. De kandidaat dient v66r het kandidaatsexamen te 

bewijzen dat hij kennis heeft verworven van de beginselen van hetzij 

algemene taalwetenschap, hetzij algemene literatuurwetenschap, het

zij culturele antropologie, hetzij archeologie. 

Als doctoraalhoofdvak kan gekozen worden (a) het sanskrit, dan weI 

middelindisch, of een indo-arische taal of oud- of middeliraans; (b) 

de andere taal uit het kandidaatsexamen; (c) een aan de subfaculteit 

onderwezen dee1 van de cu1tuurkunde van het zuidaziatische of het 

iraanse cultuurgebied. 

CHINEES-JAPANS 

De studierichting der chinees-japanse taal- en letterkunde kent een 

kandidaatsexamen dat of 

het chinees en de chinese cultuurgeschiedenis, alsmede de japanse 

schrijftaal omvat, 

of het japans en de japanse cultuurgeschiedenis, alsmede de 

klassiek-chinese schrijftaal. 
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Als doctoraa1hoofdvak kan ~f chinees en chinese cu1tuurgeschiedenis, 

~f japans en japanse cu1tuurgeschiedenis gekozen worden. In het 

eerste geval is men verp1icht als bijvak de japanse cu1tuurgeschie

denis, en in het tweede geva1 de chinese cu1tuurgeschiedenis toe te 

voegen. 

Bij KB van 12 jan 1949, S19 wordt de studierichting die in de 

chinese en in de japanse taa1- en 1etterkunde genoemd. Beide kandi

daatsexamens worden nu afzonder1ijk verme1d: dat in de chinese taa1-

en 1etterkunde omvat 

1. modern chinees: 

2. klassiek chinees: en 

3. een overzicht van 0e chinese cultuurgeschiedenis, 

of: 

1. modern chinees en de beginse1en van k1assiek chinees: 

2. de japanse schrijftaa1: en 

3. een overzicht van de chinese cu1tuurgeschiedenis. 

Het kandidaatsexamen japanse taa1- en 1etterkunde omvat 

1. japans: 

2. k1assiek chinees: en 

3. een overzicht van de japanse cu1tuurgeschiedenis. 

Het doctoraa1examen chinees heeft als hoofdvak chinese taa1- en 

1etterkunde, met de daarbij behorende cu1tuurgeschiedenis. V~~r 

degenen die voor het kandidaatsexamen niet de japanse schrijftaa1 

bestudeerden, is japans een verp1icht bijvak, tenzij in bijzondere 

geva11en een ander bijvak. 

Het doctoraalexamen japans heeft de japanse taa1- en 1etterkunde met 

de bijbehorende cu1tuurgeschiedenis a1s hoofdvak. 

Maar volgens het KB van 21 aug 1969, S344 verandert de omschrijving 

van deze studierichting, die die der chinese en japanse ta1en en 

cu1turen genoemd wordt, opnieuw: het kandidaatsexamen chinese taa1 

en cu1tuur omvat nu: 

1. het chinees; 

2. een in1eiding in de cu1tuurkunde van China, 
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of ter keuze van de kandidaat: 

1. beginselen van het klassiek en modern chinees; en 

2. een inleiding in de cultuurkunde van China; en 3. een andere taal 

met inleiding in de cultuurkunde van het betrokken gebied, aan te 

wijzen door de subfaculteit, de kandidaat gehoord. 

In plaats van het onder (3) genoemde kan eventueel de oude geschie

denis, archeologie en kunstgeschiedenis van China aangewezen worden. 

V66rdat de kandidaat toegelaten wordt tot het kandidaatsexamen moet 

hij bewijzen vo1doende kennis te bezitten van het moderne japans. 

Het kandidaatsexamen japanse taa1- en 1etterkunde omvat 

1. het japans en de beginselen van het k1assiek chinees; 

2. een in1eiding in de cu1tuurkunde van Japan, of ter keuze (I) 

beginse1en van het k1assiek en modern japans en de beginse1en van 

het k1assiek chinees, en (2) een inleiding cu1tuurkunde van Japan; 

en (3) een andere aziatische taal met de bijbehorende cu1tuurkunde. 

Eventuee1 kan (3) vervangen worden door oude geschiedenis, archeo1o

gie en kunstgeschiedenis van Japan, of een niet-aziatische taa1. 

v66r de toe1ating tot het kandidaatsexamen moet de kandidaat bewij

zen vo1doende kennis te bezitten van de beginselen hetzij der a1ge

mene taalwetenschap, a1gemene 1iteratuurwetenschap, culturele antro

pologie of archeo1ogie. 

Als doctoraalhoofdvak kan het chinees, het japans, of de taa1 met de 

bijbehorende cultuurkunde onder het kandidaatsexamen vermeld, geko

zen worden. Dit 1aatste is aIleen moge1ijk als de betreffende taal 

deel uitmaakte van het kandidaatsexamen. Bij keuze van het chinees 

als hoofdvak moet de kandidaat v66r de toe1ating aantonen dat hij 

vo1doende kennis van het moderne japans heeft. 

Tens10tte wordt bij KB van 30 aug 1973, 8138 het kandidaatsexamen 

japanse taal- en letterkunde dat in de japanse taa1 en cu1tuur 

genoemd. 
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EGYPTI8CH 

Bij KB van 25 maart 1926 (850) werd een kandidaatsexamen egyptische 

taal- en letterkunde in het statuut opgenomen, dat omvat 

1. het post-k1assieke grieks (koine, papyri, enz.); 

2. het hebreeuws of een andere semitische taal: en 

3. een overzicht van de staatkundige geschiedenis en van de cu1tuur

geschiedenis der oudheid, inzonderheid Egypte, en in verband daarmee 

de beginse1en van de Egyptische taa1, waaronder begrepen het 

Koptisch. 

Bij KB van 21 oktober 1936 (S615) wordt dit geisoleerde kandidaats

examen aangevu1d met een doctoraalexamen. Tevens verandert de om

schrijving van het kandidaatsexamen tot: 

1. de egyptische taa1 in haar verschillende tijdperken; 

2. het hebreeuws of een andere semitische taal, en in verband daar

mee de grondbeginselen van de algemene taalwetenschap: en 

3. een overzicht van de egyptische cultuurgeschiedenis in verband 

met de staatkundige geschiedenis van Egypte en West-Azie. 

Het doctoraalhoofdvak is het egyptisch. In 1963 is de omschrijving 

deze1fde a1s in 1935. 

Vo1gens het KB van 21 augustus 1969 (8344) beperkt het tweede kandi

daatsvak zich tot het hebreeuws of een andere semitische taa1, en 

wordt een vierde yak "beginse1en der a1gemene taa1wetenschap" toege

voegd. 

ARABI8CH, ETC. 

De subfacu1teit wordt bij KB van 8 april 1960, 8138 uitgebreid met 

de studierichting arabische, nieuwperzische en turkse taa1- en 

1etterkunde. Bet kandidaatsexamen omvat 

1. het arabisch of het nieuwperzisch of het turks, ter keuze; 

2. indien onder (1) het nieuwperzisch of het turks is gekozen, het 

arabisch; anders het nieuwperzisch of het turks; 

3. hoofdzaken van de cultuurgeschiedenis van de betrokken vo1ken. 

A1s doctoraalhoofdvak kan het arabisch, het nieuwperzisch of het 

turks worden gekozen. Ook bij deze studierichting wordt bij KB van 
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1969, S344 een vierde kandidaatsvak "beginselen der algemene taal

wetenschap" toegevoegd. 

AFRIKAANS 

Tenslotte wordt bij KB van 21 aug 1969, S344 de studierichting der 

afrikaanse taalkunde en bantoeistiek opgenomen, in 1982 "Afrikaanse 

taa1kunde". Bet kandidaatsexamen omvat 

1. twee afrikaanse ta1en, ter keuze; 

2. beginse1en der algemene taa1wetenschap; en 

3. een inleiding tot de cuItuurkunde van Afrika. 

Bet doctoraalhoofdvak is een afrikaanse taal, dan weI de vergelij

kende afrikaanse taalwetenschap. 

9. WIJSBEGEERTE 

In het 1921-statuut was van de I876-studierichting nog uitsluitend 

een doctoraalexamen wijsbegeerte overgebleven, dat toegankelijk was 

met een willekeurig kandidaatsdiploma. Als hoofdvak in dit docto

raalexamen komt in aanmerking: 

1. theoretische wijsbegeerte 

2. geschiedenis van de wijsbegeerte 

3. psychologie 

4. paedagogiek 

Maar in 1926 (S50) wordt opnieuw een kandidaatsexamen wijsbegeerte 

ingesteld met de vakken: 

1. logica en kenleer 

2. geschiedenis van de griekse wijsbegeerte of van een andere 

periode uit de geschiedenis der wijsbegeerte 

3. en 4. twee keuzevakken. 

Bij de instel1ing van een afzonderlijke studierichting psychologie 

in 1941 (Stcrt 209), en paedagogiek (1949, S252) vervallen deze 

vakken als doctoraalhoofdvak. In het 1963-statuut wordt wijsbegeerte 
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in de centrale Interfaculteit ondergebracht (zie bij Interfacultei

ten). 

10. GE8CHIEDENI8, KUN8TGE8CHIEDENI8, ARCHEOLOGIE 

De in 1921 ingestelde studierichting der geschiedenis kent in 1921 

een kandidaatsexamen dat uit een drietal onderdelen bestaat, name

lijk 

1. algemene kennis der geschiedenis: oude, middeleeuwse en nieuwe 

geschiedenis (algemene en vaderlandse); 

2. beginselen der kunstgeschiedenis, die der staatsinrichting of die 

der staathuishoudkundp., ter keuze. Eventuee1 kan men oak een andere 

tak der geschiedenis dan de kunstgeschiedenis kiezen; en 

3. interpretatie van midde1nederlandse of zestiende- en zeventiende

eeuwse teksten, of van soortgelijke teksten in een andere taa1. 

Het doctoraa1hoofdvak kan ZlJn (1) oude geschiedenis (daaronder 

begrepen die van West-Azie en Egypte); (2) midde1eeuwse geschiedenis 

(a1gemene en vader1andse); en (3) nieuwe geschiedenis (algemene en 

vader1andse). 

De omschrijving wordt in 1928, 8211 veranderd, aangezien in het 

tweede kandidaatsvak staathuishoudkunde verva1t: de kandidaat kan nu 

kiezen tussen kunstgeschiedenis en staatsinrichting. Eventueel 

blijft ook een andere tak der geschiedenis moge1ijk. 

De staathuishoudkunde wordt overigens a1 in 1930 (8371) opnieuw 

opgevoerd. De redactie van het tweede kandidaatsvak 1uidt nu: "de 

beginselen der kunstgeschiedenis, die der staatsinrichting of die 

der staathuishoudkunde, dan weI de aardrijkskunde (natuurkundige en 

socia1e), ter keuze van de kandidaat". Eventueel kunnen oak de 

beginselen van een andere tak der geschiedenis dan de kunstgeschie

denis gekozen worden. 

Bij KB van 7 juli 1959, 8235 wordt een vierde doctoraalhoafdvak 

moge1ijk: economische en sociale geschiedenis. 

In 1963 zijn de omschrijvingen nog dezelfde; weI wordt opgemerkt dat 

staathuishoudkunde en staatsinrichting beide bijvak mogen zijn, een 
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clausule die overigens in 1969, S344 weer vervalt, aangezien de 

beperking in de keuze van de bijvakken in de faculteit bij besluit 

van 1968, 3484 verdwenen was. 

In 1969 (S344) redigeert men de kandidaatsvakken opnieuw; het kandi

daatsexamen omvat nu 

1. algemene kennis der geschiedenis: oude geschiedenis (daaronder 

begrepen die van West-Azie en Egypte), middeleeuwse geschiedenis 

(algemene en vaderlandse), nieuwe geschiedenis (algemene en vader

landse), economische en sociale geschiedenis; 

2. beginselen van een tak der geschiedenis dan weI een vak dat de 

studie der geschiedenis ondersteunt, ter keuze; en 

3. de interpretatie van middeleeuwse of zestiende- en zeventiende

eeuwse teksten in het nederlands dan weI in een andere taal. 

Bij KB van 1973, 3433 wordt het mogelijk de interpretatie van tek

sten te vervangen door "beginselen van een ander vak dat de studie 

in de geschiedenis ondersteunt". 

KUN3TGE3CHIEDENI3 EN ARCHEOLOGIE 

De studierichting der kunstgeschiedenis en archeo1ogie kent in 1921 

een kandidaatsexamen dat omvat 

1. a1gemene kennis van de geschiedenis der kunst, te weten in haar 

verschil1ende tijdperken: de Oudheid, de Middeleeuwen en de nieuwe 

tijd; 

2. de geschiedenis, met name die van landen en tijdperken die voor 

de kunst van belang zijn geweest; 

3. de interpretatie van middeleeuwse of zestiende- en zeventiende

eeuwse nederlandse teksten, of van teksten in een andere taal, ter 

keuze. 

Ret doctoraalexamen kan als hoofdvak hebben (1) kunstgeschiedenis 

der Oudheid, daaronder begrepen die van West-Azie en Egypte; (2) 

kunstgeschiedenis der Middeleeuwen; (3) kunstgeschiedenis van de 

nieuwere tijd; (4) kunstgeschiedenis en archaeologie van enig zelf

standig beschavingsgebied buiten Europa. 
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Het doctoraa1examen is toeganke1ijk voor e1ke bezitter van een 

kandidaatsdip10ma in de L&W-facu1teit. 

In 1928 (S211) wordt het eerste kandidaatsvak enigszins anders 

geredigeerd, nl. a1s "1. a1gemene kennis van de geschiedenis der 

kunst in haar verschi11ende tijdperken: de Oudheid, de Midde1eeuwen 

en de nieuwere tijd". 

In 1963 is de omschrijving deze1fde; ook b1ijft het doctoraa1examen 

toeganke1ijk -beha1ve voor kandidaten in deze studierichting en in 

de geschiedenis- voor kandidaten in andere studierichtingen in L&W. 

In 1967 (S265) wordt het doctoraa1hoofdvak onder (1) "kunstgeschie

denis der Oudheid etc." gewijzigd in "kunstgeschiedenis en archaeo

logie der k1assieke o11dheid". 

Bij KB van 1969, S344 worden de omschrijvingen van de onderde1en (2) 

en (3) van het kandidaatsexamen gewijzigd. Het tweede vak is nu "een 

overzicht van een der drie onder (1) genoemde tijdvakken van de 

geschiedenis of van de geschiedenis van enig ze1fstandig bescha

vingsgebied buiten Europa; het derde vak (3) wordt: het interprete

ren van een tekst in enige taa1, die voor de kunstgeschiedenis van 

bijzonder be1ang is, ter keuze van de kandidaat. 

ARCHEOLOGIE 

Tevens ste1t men bij het 1967-bes1uit een afzonder1ijke doctoraal

studie der archeologie in, op basis van een kandidaatsexamen (1) 

k1assieke taa1- en letterkunde, of kunstgeschiedenis en archeologie, 

of (2) een kandidaatsexamen semitische, arische, of egyptische taa1-

en 1etterkunde, of eventuee1 een ander in aanmerking komend kandi

daatsexamen vo1gens de subfaculteit. 

Het doctoraalhoofdvak is afhankelijk van het afgelegde kandidaats

examen: k1assieke archeologie, archeo1ogie van het nabije oosten, 

archeologie van zuid- en zuidoost-azie, van Egypte of van een ander 

ze1fstandig beschavingsgebied buiten Europa, onder goedkeuring van 

de subfaculteit. 
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11. MUZIEKWETEN8CHAP 

Vo1gens een KB van 16 febr 1933 (851) wordt een studierichting der 

muziekwetenschap mogelijk, met een kandidaatsexamen dat omvat 

1. algemene kennis van de geschiedenis der muziek~ 

2. een overzicht van de geschiedenis ener letterkunde, van de 

kunstgeschiedenis of van de cultuurgeschiedenis: 

3. enige kennis van de physiologie der acoustiek. 

Het doctoraa1examen omvat a1s hoofdvak de (muziek-)wetenschap in 

hare onderdelen. Als verplicht bijvak is vereist de beginselen van 

de psychologie der kunst. 

In 1948 (8357) omvat het kandidaatsexamen 

1. algemene kennis van de geschiedenis der muziek; 

2. een overzicht van de cultuurgeschiedenis van enig land of tijd

perk dat voor de muziek van bijzonder be1ang geweest is; 

3. een overzicht van de geschiedenis ener 1etterkunde of van de 

kunstgeschiedenis. 

Voorwaarde voor toelating tot het kandidaatsexamen is vo1doende 

kennis der physiologische acoustiek; dit vak kan eventuee1 in het 

examen opgenomen worden. 

Doctoraalhoofdvak is de muziekwetenschap, met als verplicht bijvak 

de beginselen van de psychologie der muziek. 

In 1959 (8235) redigeert men het kandidaatsexamen, wat betreft de 

vakken (2) en (3), opnieuw. Het tweede vak is nu omschreven als een 

overzicht van de cultuurgeschiedenis of van de kunstgeschiedenis, 

beide met betrekking tot enig land of tijdperk, dat voor de muziek 

van bijzonder belang geweest is: het derde vak als een overzicht van 

de geschiedenis ener letterkunde, die voor de muziek van bijzondere 

betekenis is, of van de geschiedenis der wijsbegeerte. 

In 1963 is de studierichting die der muziekwetenschappen genoemd, 

hetgeen in 1969 opnieuw muziekwetenschap wordt. 
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8.6. ENKELE ACHTERGRONDEN 

8.6.1. INLEIDING 

In deze paragraaf vindt men een overzicht van de studierichtingen in 

de facu1teit, met het jaar waarin deze studierichtingen in het 

Academisch statuut opgenomen werden. OVer elk van de studierich

tingen of groepen studierichtingen za1 ik in de volgende paragraaf 

enige achtergrondgegevens verschaffen. Onderstaande inde1ing is uit 

het 1aatste AS (1982, S318) overgenomen. 

A. ALGEMENE EN VERGEI.IJKENDE TAALWETENSCHAP EN ALGEMENE LITERATUUR-

WETENSCHAP 

1. 1921 : a1gemene taa1wetenschap (Doctoraa1studie ="D") 

2. 

3. 

4. 

1921: 

1921 : 

1967: 

verge1ijkende indo-europese taa1wetenschap (D) 

verge1ijkende taa1wetenschap andere taa1fami1ie (D) 

a1gemene 1iteratuurwetenschap (D) 

5. 1982: fonetiek (D) 

B. KLASSIEKE TAAL- EN LETTERKUNDE 

6. 1815 of eerder: grieks en 1atijn 

C. WESTERSE TAAL- EN LETTERKUNDE 

7. 1876: neder1ands 

8. 1959-1982: zuidafrikaans 

9. 1921: romaanse ta1en; frans of een andere taa1 

1969: ita1iaans, spaans, portugees, of een andere taa1 

1982: roemeens 

10. 1921: germaanse talen; duits, engels of een skandinavische 

taal 

1952: fries (D) 

1973: oud-germaans (D) 

11. 1982: nieuw-gdeks 
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12. 1921: ba1to-slavische talen 

13: 1973: finoegrische ta1en 

D. NIET-WESTERSE TALEN EN CULTUREN 

14. 1876: semitische ta1en 

15: 1960: arabisch, nieuw-perzisch en turks 

16. 1926 kand. en 1935 doct: egyptisch 

17. 1921: indisch-iraans 

18. 1876: indonesisch 

19: 1921: chinees/japans 

20. 1969: afrikaans 

E. GESCHIEDENIS, KUNSTGESCHIEDENIS, ARCHEOLOOIE, MUZIEK- EN 

THEATERWETENSCHAP 

21. 1921: geschiedenis 

22. 1921: kunstgeschiedenis en archeo1ogie 

23. 1967: archeo1ogie (D) 

24. 1933: muziekwetenschap 

25. 1982: theaterwetenschap 

F. WIJSBEGEERTE I PSYCHOLOOIE f PEDAGOOIEK 

26. 1876: wijsbegeerte (van 1921-1926 aIleen doctoraa1examen); in 

1963 naar Interfacu1teit. 

27. 1941: psycho1ogie; in 1952 naar verenigde Facu1teiten. 

28. 1949: opvoedkunde; in 1956 naar Verenigde Facu1teiten. 

NB. Deze 1ijst is niet comp1eet, aangezien de afstudeervakken niet 

steeds vermeld zijn: zo is sinds 1961 bij Chinees-Japans Koreaans 

als doctoraalstudie moge1ijk; bij de balto-s1avische talen zijn de 

verschillende talen niet in het statuut gespecificeerd. 
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G. VERENIGDE FACULTEITEN 

De faculteit is betrokken geweest bij studierichtingen die in de 

verenigde faculteiten gesitueerd waren. Vaak is het initiatief tot 

zo'n studierichting van de letterenfaculteit uitgegaan. 

1. In 1876 worden de Verenigde Faculteiten der rechtsgeleerdheid en 

L&W ingesteld, ten behoeve van het "aanvullingsexamen Indologie". 

Men zie voor dit examen en de uitbreiding ervan het deel Rechtsge

leerdheid, onder Indologie. 

In 1921 zijn hier twee studierichtingen ondergebracht: Nederlands

Indisch recht, en de (dubbele) studierichting Indologie. Daarbij 

komt in 1950 de studierichting der sociale wetenschappen (lees: 

socio1ogie) • 

In verband met het verdwijnen van de Indo1ogische studies vindt men 

in 1952 in deze VF (die nu die der L&W, rechtsgeleerdheid en/of der 

economische wetenschappen heet) (1) een aanvullende studie Indone

sisch recht; en (2) sociale wetenschappen, verdeeld in de westers 

sociale en de niet-westers socia1e studierichting. Hoofdvak in de 

1aatste studierichtingen kan zijn: sociologie, volkenkunde of staat

huishoudkunde. In 1953 voIgt nog de culturele anthropologie. 

Als in 1963 westerse en niet-westerse sociologie, alsmede cu1ture1e 

anthropologie in de nieuwe facu1teit der Socia1e Wetenschappen on

dergebracht worden, eindigt de bemoeienis van L&W. 

De politiek-socia1e facu1teit aan de GU en de KUN laat ik hier 

buiten beschouwing (zie het dee1 Interfaculteiten). 

2. In 1921 worden de verenigde Facu1teiten der W&N en L&W opgericht, 

ten behoeve van natuurkundige en sociale aardrijkskunde. oak kent 

men een vrije studie aardrijkskunde. 

Dan voIgt in 1946 de p1aatsing van de psycho1ogiestudie in deze VF, 

die voor dit vak de VF van W&N, L&W en/of der Geneeskunde genoemd 

wordt (de andere ook in 1941 ingestelde psycho1ogiestudie b1ijft tot 

1952 in L&W). Pedagogiek wordt in 1956 eveneens overgeheveld van L&W 

naar de VF. De Verenigde Faculteiten verdwijnen in 1963, als psycho

logie en opvoedkunde in de faculteit der Sociale Wetenschappen 

opgenomen worden, en aardrijkskunde met de nieuwe studierichting 

prehistorie (1960) in de Interfacu1teit der aardrijkskunde en pre-
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historie geplaatst wordt. 

uit bovenstaande opsomming wordt duidelijk dat de faculteit in 1876 

een vijftal studierichtingen kende, nl. klassieke talen, wijsbegeer

te, nederlands, indonesisch en semi tisch. 

Vooral het statuut van 1921 brengt een aanzienlijke uitbreiding. 

Toegevoegd worden de (andere) germaanse talen, de romaanse, de 

slavische, de indisch-iraanse, en de chinees/japanse talen. Daar

naast verschijnen geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie, en 

de algemene en vergelijkende taalwetenschap. 

Na 1921 zou het aantal studierichtingen nog uitgebreid worden, tot 

het aantal van 25, of -afhankelijk van de wijze van tellen- ruim 30 

studierichtingen bereikt wordt. 

Het ligt voor de hand dat niet aIle studierichtingen aan aIle in

stellingen tot stand kwamen. Het is echter niet de bedoeling van dit 

overzicht een kroniek van de gebeurtenissen bij de afzonderlijke 

instellingen te geven. Ik zal mij beperken tot enige kanttekeningen 

bij het verschijnen van nieuwe studierichtingen. 
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8.6.2. ALGEMENE TAALWETENSCHAP 

Het parlement had lange tijd geweigerd leerstoelen Frans, Duits en 

Engels te bekostigen, om de eenvoudige reden dat zo'n besluit prece

denten zou scheppen voor een groot aantal andere talen. Daar kwam 

nog de opvatting bij dat moderne talen zich niet lenen voor een 

wetenschappelijke of theoretische benadering die van een universi

tair vak verwacht mag worden. Hoewel in de HQ-wet opgenomen was dat 

"franse, engelse en hoogduitse taal- en letterkunde" aan tenminste 

een universiteit gedoceerd konden worden, werden deze vakken kenne

lijk in handen van een docent gezien. nat was in elk geval omstreeks 

1880 de mening van de groep-Bichon in de Tweede Kamer (zie Elema, 

bldz. 196). 

Maar de taalspecialisten, vooral in Duitsland waren sinds W. von 

Humboldt een andere mening toegedaan: men zocht aldaar naar een 

soort stamboom voor de verschillende talen, of althans naar systemen 

van verwantschap. Deze taalverwantschapsstudies leidden ertoe dat de 

RUL in 1864 -na lang aandringen- toestemming kreeg een leerstoel 

Indo-Germaanse talen in te stellen, waarvoor JHC Kern uit Benares 

aangetrokken werd, leraar aan de sanskritische school aldaar. Kern 

had overigens bij Rutgers te Leiden gestudeerd, en was pas in 1863 

te Benares benoemd. 

Met de ontdekking van het sanskrit in 1786 door Jones, rechter in 

Bengalen, kregen de taalverwantschapsstudies een nieuwe impuls: men 

veronderstelde een proto-indo-europese taal, waaruit het sanskrit en 

de meeste europese talen ontstaan zouden zijn. Daar kwam nog bij dat 

professor Kern een zeer grote kennis van de Indonesische talen had, 

hetgeen ten goede zou kunnen komen aan de pas te Leiden opgerichte 

Rijksinstelling voor onderwijs in de Indische taal-, land-, en 

volkenkunde, in de concurrentie die deze instelling met het gemeen

telijke Indische instituut te Delft te voeren had (zie Indologie in 

het Deel Rechtsgeleerdheid, bldz. 82 ev). 

Volgens Elema (bldz. 194) zag ook Sijmons te Groningen zeer goed in 

dat de enige mogelijkheid om de moderne talen aan de universiteit te 

krijgen, het benadrukken van de historisch-vergelijkende methode 

was: aIleen die methode kan op de beoefening der moderne talen "den 
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stempel der wetenschappelijkheid" drukken. Sijmons werd in 1881 aan 

de RUG benoemd op de leerstoel oud-germaanse tal en. 

Hoewel het vak "oude talen en letterkunde der germaanse volken" in 

1876, evenals sanskrit, in de rubriek "aan tenminste een universi

teit" opgenomen was, verschenen leerstoelen gotisch en angelsak

sisch, of oud-germaans, of germaanse talen, te Leiden (1876, 

Cosijn), te Groningen (1881, Sijmons), en te Utrecht (1882, Gallee), 

ten behoeve van de studierichting nederlands. Daarbij was de RUL 

opnieuw bevoordeeld, aangezien Kern al de leerstoel Indo-germaanse 

ta1en bezette. Cosijn kreeg dus gotisch en ange1saksisch, en Kern in 

hoofdzaak het sanskrit. 

De laatste taa1 schoof aan de andere instel1ingen van de ene docent 

naar de andere, tot te Utrecht W. Caland in 1917 de leeropdracht 

sanskrit, vergelijkende indo-germaanse taalwetenschappen, avestisch 

en oud-perzisch kreeg (Caland was al lector vanaf 1903). Te Gro

ningen werd sanskrit in 1903 gedoceerd -na Sijmons, de neerlandicus 

Moltzer en de k1assicus Speyer- door de ang1icist-s1avist J Kern 

(zoon van de Leidse hoogleraar). De GU droeg het sanskrit in 1892 op 

aanCC Uhlenbeck als buitengewoon hoogleraar tot 1900. Toen deze 

naar Leiden vertrok, kreeg RC Boer oud-germaans en sanskrit opgedra

gen. Boer was echter vooral geinteresseerd in scandinavische talen, 

zodat in 1908 Faddegon buitengewoon hoogleraar sanskrit en verge1ij

kende indogermaanse grammatica werd. 

De a1gemene taa1wetenschap va1t overigens niet (meer) samen met de 

historisch vergelijkende methode. Zie voor een in1eiding in de 

moderne taa1wetenschap of 1inguistiek Dik/Kooij (1977). 

FONETIEK werd in 1982 opgenomen als doctoraa1studie. Louise Kaiser 

was aan de GU al in 1926 als lector benoemd. Fonetiek handelt over 

het experimentee1 onderzoek van de spraakklanken, maar ook over de 

taa1kundige functie van die klanken in het proces van spreken en 

verstaan. 
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8.6.3. KLASSIEKE TAAL- EN LETTERKUNDE 

Hoewe1 de faculteit in 1815 die der bespiegelende wijsbegeerte en 

letteren genoemd was, bestond er voor 1876 slechts een studiepro

gramma in de faculteit, dat der oude talen. Men hoeft zich hierover 

niet te verbazen, aangezien de -weinige- abiturienten van de facul

teit vrijwel altijd als leraar aan een latijnse school benoemd 

werden, en daar bestond het programma hoofdzakelijk uit (grieks en) 

latijn (zie deel 6, bldz. 89). Het is overigens curieus bij 

Jonckbloet (1864, bldz. 299) te lezen dat latijn te Groningen aan

vankelijk niet gedoceerd werd~ grieks doceerde men aan de hand van 

de bijbel. Het schijnt dat van Lennep (1752) de eerste hoogleraar in 

de griekse en latijns~ talen te Groningen geweest is. Eerder zal de 

hoogleraar welsprekendheid weI Iatijnse teksten gebruikt hebben, 

maar het onderwijs in die taal op de latijnse school moest voldoende 

zijn. 

Vooral na 1840 schijnen de neder1andse hoogleraren in de oude ta1en 

sterk filologisch geinteresseerd geweest te zijn: in elk geval sloeg 

de tendens in de rest van Europa het grammaticale onderwijs uit te 

breiden naar "A1tertumswissenschaft" in ons land niet aan (cf. 

Schouten, 1964). 

Maar in het Organiek Besluit is daarvan nog weinig te merken. Schou

ten noemt noemt de sfeer in de eerste helft van de eeuw "humani

tair-pedagogisch". Hoe dat ook zij, romeinse en griekse oudheden, 

algemene geschiedenis, logica, metafysica en oude wijsbegeerte waren 

examenvakken. VUrtheim (1925) en Sicking (1984) schrijven de nadruk 

op de grammaticale aanpak toe aan de invloed van Cobet~ daarom 

draagt het officiele programma van 1876 meer dan dat van 1815 een 

filo1ogisch karakter. oat verandert in 1921, als de accenten wat 

ver1egd worden naar de cu1tuurgeschiedenis, hetgeen bijvoorbeeld 

blijkt uit de introductie, naast grieks of latijn, van oude geschie

denis, klassieke archeologie (= kunstgeschiedenis der oudheid) of 

oude wijsbegeerte als hoofdvak in het doctoraalexamen. Of van die 

moge1ijkheid veel gebruik gemaakt is, kon ik niet nagaan. 

Te Leiden kende men a1 vanaf het begin van de vers1agperiode twee 
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hoogleraren oude talen, die de verschillende vakken onderling ver

deelden (Bake van 1815 tot 1857, en Borger van 1817 tot 1820, de 

laatste opgevolgd door Hofman peerlkamp tot 1848), maar aan de 

andere instel1ingen was tot de nieuwe wet van 1876 over het a1gemeen 

slechts een hoogleraar oude talen verbonden, die zowel grieks als 

latijn doceerde (te Groningen hebben van 1831 tot 1840 twee klassici 

gefunctioneerd). 

Het programma is na 1921 (toen algemene taalwetenschap examenonder

dee1 werd) weinig meer veranderd. Voor de klassieke archeologie en 

de oude geschiedenis was te Leiden in 1896 AEJ. Holwerda benoema, in 

1915 opgevolgd door de Gelder, en in 1922 door Byvanck (zie Byvanck

Quarles van Ufford, 1984). 

Klassieke archeologie werd te Groningen en Utrecht vanaf 1919 ver

zorgd door de lector G. van Hoom (Rutgers van der Loeff was te 

Utrecht al eerder voor dit 1ectoraat aangetrokken, maar hij prefe

reerde een docentschap aan het gymnasium). 

WeI vond ik in de Onderwijsverslagen van 1926/27 een verzoek van 

Leiden, ingediend bij de Onderwijsraad in dat jaar om Nieuw-Grieks 

toe te staan als afstudeerrichting; in 1952 komt opnieuw een verzoek 

binnen ten aanzien van een doctoraa1examen Byzantologie (te Leiden 

was al v66r de eerste were1doorlog een buitengewoon hoogleraar 

nieuw-grieks aangesteld (de Hesselingh) en aan de RUU doceerde in 

1935 de bijzonder hoogleraar Grondijs Byzantijnse cu1tuur). De stu

dierichting Nieuw-Grieks zou zoals ik elders verme1d heb, in 1982 in 

het statuut opgenomen worden. 

In de cursus 1928/29 werd (eveneens aan de RUL) een doctoraalexamen 

middeleeuws latijn ingesteld (dit speelde een rol in de studie

richting Frans). Daarvan is niets meer terug te vinden tot 1982, a1s 

de minister in de Toelichting bij het betreffende statuut schrijft 

dat het voorstel voor een studierichting Neolatijnse Studien onaan

vaardbaar is. Verwezen wordt naar de moge1ijkheid deze studie in een 

vrij doctoraalexamen onder te brengen. 
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8.6.4. WESTERSE TAAL- EN LETTERKUNDE 

1. NEDERLANDS 

De studierichting Neder1andse Letterkunde (in 1921 Nederlandse Taa1-

en Letterkunde) werd in 1876 in het statuut opgenomen. vermoedelijk 

was de doopsgezinde predikant Siegenbeek de eerste hoog1eraar in de 

landstaal. Hij werd in 1797 te Leiden benoemd tot buitengewoon (in 

1799 gewoon) hoogleraar in de Nederduitse Welsprekendheid, welke 

opdracht in 1811 uitgebreid werd met de geschiedenis der nieuwere 

letterkunde en in 1815 met de vaderlandse geschiedenis (Siegenbeek 

is bekend geworden door de nieuwe spelling die tot 1863 in ons land 

gangbaar was). In dat zelfde jaar 1815 benoemden ook de andere 

inste11ingen hoogler~ren met de opdracht neder1ands en vader1andse 

geschiedenis. 

De RUL ziet tens lotte in 1860 kans de vaderlandse geschiedenis te 

ontkoppelen van nederlands: in dat jaar wordt Robert Fruin de eerste 

hoogleraar vaderlandse geschiedenis. De neer1andicus Matthias de 

Vries (eerder te Groningen en co-auteur van de na-Siegenbeekse 

spelling) behoudt daarmee aIleen de nederlandse taal- en letterkun

de. De Vries was echter minder geinteresseerd in de letterkunde, 

reden waarom hij in 1877 zijn opvolger Jonckbloet te Groningen naar 

Leiden haalde voor de neder1andse letterkunde. De Vries was in 1843 

op Polybius gepromoveerd: Jonckbloet had in overleg met zijn hoogle

raar Geel, uits1uitend nederlands gestudeerd, waarvoor geen stud ie

richting bestond. Hij kreeg een eredoctoraat (Boeles, b1dz. 161). 

Daarmee kende Leiden twee hoogleraren neder1andse taa1- en letter

kunde en een afzonderlijke hoogleraar vaderlandse geschiedenis, een 

constellatie die ondanks de scherpe kritiek bij het aftreden van elk 

van de drie gehandhaafd kon worden. 

Aan de andere instellingen zou de eerste decennia na 1876 een hoog

leraar nederlandse taa1- en 1etterkunde b1ijven functioneren, zij 

het dat vader1andse geschiedenis met de Ho-wet 1876 uit de 1eerop

dracht verdween. De inste1ling van twee 1eerstoelen te Leiden heeft 

vermoedelijk te maken gehad met het ijveren van de Vries voor een 

studierichting nederlands. Misschien hebben minister en parlement 
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gedacht dat deze studierichting tot de RUL heperkt zou blijven. 

ZUIDAFRIKAANS 

Zuidafrikaanse taal- en 1etterkunde werd in 1959 als studierichting 

in het statuut opgenomen. De studierichting hestond alleen aan de 

GU, en verdween weer in 1982 "omdat daaraan in de universitaire 

wereld sedert jaren geen behoefte meer blijkt te bestaan" (toelich

ting op het statuut 1982, S318; bldz. 65). overigens blijft het 

mogelijk "zuidafrikaans" als keuzeonderdeel bij het doctoraalexamen 

nederlands op te nemen (idem; bldz. 74). 

2. ANDERE WESTERSE TALEN 

Het universitaire onderricht in de "drie moderne talen" werd tot 

ergernis van velen te Groningen geconcentreerd. Weliswaar was al in 

de Republiek onderwijs gegeven in frans, italiaans, duits en engels, 

maar dit onderricht was uitsluitend gericht op taalbeheersing. Het 

gebeurde door slecht gehonoreerde lectoren in deeltijdbanen, die na 

1830 in het geheel geen honorarium meer ontvingen, en dus afhanke

lijk waren van de bijdragen der cursisten (Kernkamp II, bldz. 17/18 

en 81/82). Te Groningen schijnt dit onderwijs, voorzover ik uit 

Huizinga (1914, bldz. 20) kan opmaken, omstreeks 1820 verdwenen te 

zijn. 

(1914, 

OVer Leiden heb ik in dit opzicht geen informatie. Sijmons 

bldz. 418) verme1dt echter dat aan RUG in 1820 slechts ita-

1iaans en engels verdwenen, maar dat onderwijs in duits, frans, 

gymnastiek, paardrijden en tekenen gevo1gd kon worden tot het midden 

van de eeuw. 

Onderwijs in de moderne westerse vreemde talen werd lange tijd 

uitsluitend als de verwerving van vaardigheid gezien, en dat zal ook 

de reden zijn dat deze vakken in de MD-examens (1863) ondergebracht 

werden, en niet in de universitaire examens. Sijmons (bldz. 419) 

somt de akten voor schoolonderwijs die via MO-examens behaald konden 

worden, nog eens op, te weten a. de franse taal- en letterkunde; b. 

de engelse taal- en letterkunde: c. de hoogduitse taal- en letter

Kunde; d. het handtekenen, het rechtlijnig tekenen en de perspec

tief; e. het schoonschrijven; f. het boetseren; en g. de gymnastiek. 
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Hij ziet het als een vooruitgang dat niet nog een akte van bekwaam

heid voor het paardrijden onder h. voIgt. 

Hoe dat ook zij, in Groningen begon de victorie: sijmons werd in 

1877/78 toegelaten als privaat-docent voor hoogduitse en engelse 

taal- en letterkunde, terwijl men een mislukte poging deed de frans

man Paul Pierson voor franse taal- en letterkunde aan te trekken. 

Het Groningse gemeentebestuur subsidieerde deze posten aanvankelijk. 

In 1881 kon Sijmons benoemd worden op de nieuwe filologische leer

stoeloudgermaans (gotisch, angelsaksisch en middelhoogduits), en de 

beginselen der vergelijkende Indo-germaanse taalwetenschap en 

sanskrit, twee groepen vakken die een rol spee1den bij de studie

richting nederlands (';ie hoofdstuk 8.3.1). Aanvankelijk had te Gro

ningen de neerlandicus Moltzer oudgermaanse talen gedoceerd, maar nu 

werd Sijrnons belast met oudgermaans, beginselen der vergelijkende 

taalwetenschap, en het sanskrit. Daarnaast behield hij als eerste 

hoogleraar de opdracht voor hoogduitse taal- en 1etterkunde. Overi

gens nam de opvolger van Mo1tzer, van He1ten, a1 in 1882 het 

sanskrit over. 

Intussen kreeg de RUG, na veel rnoei1ijkheden in het parlement (Sij

mons, bldz. 423) in 1884 een leerstoel romaanse fi101ogie toegewezen 

(AG van Hamel), in 1886 gevolgd door engels (Beckering vinckers). En 

daarbij bleef het niet: de drie hoogleraren kregen elk een lector 

(in een nog steeds slecht betaalde deeltijdbaan) naast zich ten 

behoeve van het onderwijs in de nieuwere letterkunde en voor de 

praktische vorming van de aanstaande leraren: H. Pol voor duits 

(1901), CEM Pernot voor frans (1903), en AEH SWaen voor enge1s 

(1905). De laatste zou in 1912/13 de nieuwe post voor Enge1se taal

en letterkunde aan de GU bezetten. Vele van de nieuwe hoogleraren 

kregen een eredoctoraat, aangezien een normale prornotie in deze 

vakken in ons land niet mogelijk was. 

Er bestond geen universitaire studierichting in deze sector. De 

oudgermaanse vakken speelden een rol in de studierichting neder

lands, maar dat was niet het geval voor romaanse filo1ogie. Bet is 

dus niet verwonderlijk dat vele MO-studenten in de moderne talcn 
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colleges aan de RUG volgden. In 1921 werden de romaanse en germaanse 

studierichtingen ingesteld, voorlopig aIleen te Groningen. 

Aan de andere instellingen zouden deze studierichtingen nag lange 

tijd op zich laten wachten. Te Leiden schijnt al in 1865 een lecto

raat duits bestaan te hebben, dat in 1924 opgeheven werd (Huizinga, 

1925). Het lectoraat frans aldaar (uit 1901) werd in 1931 in een 

ordinariaat omgezet. Aan de RUL werd van de moderne talen lange tijd 

uitsluitend frans gedoceerd. De ROO meent in 1924/25, dat men gezien 

de twee bijzondere leerstoelen voor frans (Valkhoff) en voor engels 

(Fijn van Draat) kandidaatsexamens voor die vakken kan verzorgen, 

maar hoe op dit verzoek gereageerd is, weet ik niet (Onderwijsver

slag 1926). Men heeft in Utrecht tot 1953 moeten wachten tot een 

hoogleraar frans (mevrouw Wind) benoemd werd, en voor engels tot 

1957 (Vleeskruyer). Voor duits daarentegen was Frantzen al in 1908 

benoemd, zij het dat hij hoogduitse taal- en letterkunde combineerde 

met oud-germaans. Duits kwam niet voor in de leeropdracht van zijn 

opvolger in 1923, Van Hamel. Van Stockum was van 1925 tot 1930 

bijzonder hoogleraar voor duits te Utrecht. Het lijkt dus onjuist 

van Hamel als opvolger van Frantzen te beschouwen (van Rooijen in: 

De Utrechtse Universiteit, 1986; bldz. 453): hij was dat maar ge

deeltelijk. 

De GO benoemt vrij plotseling in 1912/13 hoogleraren frans, duits en 

engels, terwijl Van Praag in 1930 lector voor spaans werd (in 1937 

ook te Groningen). 

De Slavische talen zijn niet te Groningen, maar te Leiden begonnen. 

De neerlandicus N. van Wijk werd aldaar in 1913 benoemd op een 

nieuwe leerstoel voor Balto-Slavische talen; velen hadden al eerder 

colleges Russisch gegeven. Zo had Kern jr. te Groningen het onder

wijs in de slavische talen in ZlJn leeropdracht staan, terwijl zijn 

vader te Leiden ook colleges slavische tal en gegeven had. Aan de GO 

werd B. Becker in 1930 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Oost

Europese cultuurgeschiedenis. 

Men kan een reeks balto-slavische talen onderscheiden. Volgens de 

WP-encyclopedie (7-de editie; deel 10, bldz. 6) worden de balto

slavische talen in vier groepen ingedeeld: (1) litouws en lets; (2) 

bulgaars, servo-kroatisch en sloweens; (3) russisch; en (4) pools, 
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tsjechisch, slowaaks, en andere talen. Ik weet niet of al deze talen 

in ons land gedoceerd worden. Het statuut is op dit punt onduide

lijk, aangezien andere talen dan russisch niet met name genoernd 

worden. 

Ke1tische talen zijn in ons land door verschi1lende ge1eerden bestu

deerd, maar tot een studierichting is het in deze sector niet geko

men. Het keltisch wordt ingedee1d in drie groepen, waarvan het 

gallisch verdwenen is, en van het gaelisch nog het iers, gae1isch en 

manx (op het eiland Man) bestaan: van het brits worden nog het 

welsh, cornish en bretons gesproken. 

FINOEGRISCHE TALEN 

De Finoegrische ta1en vorrnden in 1973 een afzonderlijke studie

richting. Tot deze groep behoren het fins met onder andere de dia

lecten lap1ands, estisch, en flands, en de oegrische groep, 

waartoe het hongaars gerekend wordt. Vermoedelijk gaan deze talen 

terug op een "oeralische" grondtaal. In ons land za1 weI in hoofd

zaak het fins en het hongaars onderwezen worden (zie ook het artikel 

van professor Beekes in NRC-Handelsblad van 29 mei 1986). 
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8.6.5. NIET-WESTERSE TALEN 

De leerstoel Oosterse talen te Leiden had al zeer lang een bekende 

naam, maar ook de andere instellingen kenden een leerstoel oosterse 

talen ten behoeve van het onderwijs aan theologen. Te Utrecht en 

Groningen betrof het hier in feite een leerstoel hebreeuws, hoewel 

ook het arabisch, aramees en syrisch zo nu en dan aan de orde kwam. 

Leiden kende naast deze leerstoel sinds 1815 of eerder een professo

raat arabisch. Ik heb niet kunnen vinden wanneer deze tweedeling 

ontstaan is. Erpenius (overl. 1624) werd in 1613 voor de oosterse 

talen aangesteld, in het bijzonder voor het arabisch, maar hij 

doceerde vanaf 1621 ook hebreeuws. Golius (overl. 1667) doceerde 

arabisch vanaf 1625; hij combineerde dit vak vanaf 1629 met wiskun

de. Vader, zoon en kleinzoon Schultens (overl. 1750, 1778 en 1793) 

waren vooral arabisten, maar kregen sorns ook hebreeuws als opdracht. 

Met Hamaker (1817-1835) is duidelijk sprake van een scheiding tussen 

de leerstoe1 hebreeuws (van der Palm, overl. 1836; Rutgers) en die 

voor arabisch. 

Vo1gens Huizinga (1925) kende Leiden al in 1865 een lectoraat per

zisch en turks. Dit Iectoraat wordt echter na het vertrek van de 

lector Houtsma naar Utrecht in 1890 door een privaat-docentschap 

(Marquart) en dan aIleen voor perzisch vervangen. 

Achtergrond van deze bijzondere situatie te Leiden was vermoedelijk 

het grote aantal oosterse (inclusief arabische) handschriften dat 

aldaar aanwezig was. Levinus Warner, gezant bij het turkse rijk voor 

de republiek, had in 1668 volgens Siegenbeek 223 gedrukte werken, 

958 handschriften in verschillende oosterse talen, en 14 griekse 

handschriften aan de leidse hogeschool geschonken. In 1673 vond men 

nog een kist handschriften van Warner te Amsterdam, die eveneens 

naar de leidse bibliotheek overgebracht werden. Op dit materiaal 

zijn velen gepromoveerd; bovendien droegen vele hoogleraren en lec

toren de titel "uitlegger van het legaat van Warner". Leiclen kende 

dus al vroeg een leerstoel arabisch naast de leerstoel hebreeuws, 

met -zo nu en dan?- een lectoraat perzisch en turks. 

Aan de andere instellingen (en te Leiden) bestreken de eigenlijke 

hoogleraren oosterse tal en en hebreeuwse oudheden het hebreeuws, 
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syrisch, aramees, en soms het arabisch. Aan de RUL zou zich tens1ot

te in 1921 de studierichting semitische ta1en en cu1turen ontwikke

len uit de twee leerstoe1en. Ook de babylonisch-assyrische talen en 

cu1turen werden aan deze studierichting gekoppe1d, sorns met een 

extra 1eerstoe1. 

Kramers (1949) geeft voor de semitische ta1en als indeling: 

(1) het akkadisch (baby1onisch en assyrisch; ca. 1850ontcijferd); 

(2) het kanaanitisch (foenicisch en hebreeuws); 

(3) het aramees (syrisch en cha1deeuws); 

(4) het arabisch (noord- en zuid-arabisch); 

(5) het aethiopisch. 

Lange tijd werden ce semitische talen als dia1ecten van het he

breeuws beschouwd, aangezien het hebreeuws als de oorspronkelijke 

taa1 gezien werd. 

Hoewe1 het arabisch in het complex semitische ta1en b1eef, kon men 

vanaf 1960 ook arabisch studeren in de studierichting arabisch, 

nieuw-perzisch en turks. Het perzisch hoort tot de iraanse talen, 

maar het turks tot een gehee1 andere groep, namelijk (met de mon

goo1se en toengoezische ta1en) tot de zgn. a1taische groep. Men 

onderscheidt een zesta1 groepen turkse talen, te weten (1) het 

zuidwestelijke turks (turkije, azerbajdzjan, turkmenie); (2) de 

noordwestelijke groep (kirgizisch, kazachisch); (3) het oostturks 

(oezbekisch, nieuw-oejgoers); (4) zuid-siberische ta1en; (5) het 

jakoetisch; en (6) het tsjoevasjisch (oost-Rus1and). 

Over het egyptisch dat eveneens aanvanke1ijk een leidse aange1egen

heid was tengevo1ge van de activiteiten van de eerste drie directeu

ren van het museum voor oudheden (Reuvens, benoemd 1818: Leemans; en 

Pleyte, over1. 1903) heb ik weinig informatie. De Buck werd in 1929 

lector en in 1939 hoog1eraar egypto1ogie en geschiedenis der antieke 

godsdiensten, maar men heeft gezien dat a1 in 1910/11 een lector 

(Boezer), over wie mij niets naders bekend is, egyptisch en koptisch 

doceerde. 

In het egyptisch onderscheidt men het 

tisch, nieuw-egyptisch (1580-700 v. 
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einde romeinse rijk) , en het koptisch (tot 1200, en verdrongen door 

het arabisch). 

De indisch-iraanse studierichting is in 1921 uiteraard rond de 

leerstoel sanskrit met Kern als eerste hoogleraar te Leiden ont

staan. Men heeft gezien dat in de ontwerpwetten voor 1876 al een 

dergelijke studierichting opgenomen was. De samenhang van de cen

trale positie die men destijds aan het sanskrit toeschreef met de 

studie van de "indagermaanse" talen is evident. 

Dik en Kooij (bldz. 204) geven een schema dat aangeeft hoe uit een 

hypothetische indo-germaanse (later indo-europese) taal een 8- tot 

10-tal "oertalen" ontstaan zouden zijn, te weten 1. het italisch; 2. 

grieks: 3. keltisch~ 4. germaans: 5. balto-slavische talen; 6. 

albanees: 7. armeens~ en 8. indo-iraans. 

Of dit schema nag algemeen gangbaar is, weet ik niet, maar het is 

illustratief voor de ontwikkeling der vergelijkende historische 

taalwetenschap. Het sanskrit-vedisch voert tot de moderne indische 

en zigeunertalen. uit de iraanse groep zouden via het avestisch en 

het oud-perzisch het nieuw-perzisch, koerdisch en afgaans ontstaan 

zijn. 

Het is overigens curieus hier te vermelden dat de historicus Huizin

ga, na een studie te Groningen in de oosterse talen, bij Kern promo

veerde op een indisch onderwerp, en vervo1gens van 1903 tot 1905 

privaat-docent aan de GU in de oudheid- en letterkunde van Voor

IndH~ was. 

De studierichting indonesische ta1en en culturen is voorname1ijk 

buiten de universiteiten (aan de instelling te Delft) voorbereid, en 

kwam na de opheffing van het Rijksinstituut te Leiden in 1876 aan de 

RUL terecht. Professor Kern was ook hier stimulator. Ik heb over 

deze studierichting en de bijbehorende vakken al het een en ander 

meegedeeld in de bijlage over Indologie in het Deel Rechtsgeleerd

heid. 

Chinees-Japans werd in 1921 een officiele studierichting te Leiden, 

maar JJ Hoffmann was te Leiden in 1850 tot honorair-hoogleraar 
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benoemd. Het schijnt dat Hoffmann deze studies in ons land geenta

meerd heeft. De eerste gewone leerstoel werd in 1875 door G. Schle

gel (1840-1903) bezet. Na hem kwam JJ de Groot, en vervo1gens JJL 

Duyvendak. Kenne1ijk heeft naast deze 1eerstoe1 (enige tijd?) een 

afzonderlijk lectoraat japans (Serrurier) bestaan, later een leer

stoel (Rahder). De studierichting werd in 1960 uitgebreid met ko

reaans als doctoraalstudie (st. Crnt 4 jan). 

In 1930 en 1933 stelt de bijzondere faculteit (Jlpetroleumfaculteittl) 

te Utrecht leerstoe1en japans en chinees in. 

Afrikaans werd in 1969 in het statuut opgenomen als afrikaanse talen 

en bantoeistiek, in 1982 "afrikaanse talen en culturen" (waaronder 

dan geen zuidafrikaanr wordt verstaan). Het is eveneens een leidse 

aange1egenheid. 
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8.6.6. GESCHIEDENIS, KUNSTGESCHIEDENIS ETC. 

A. GESCHIEDENIS 

Geschiedenis is vermoedelijk sinds het ontstaan van de universitei

ten in ons land gedoceerd. Bet is daarom oprnerkelijk dat een studie

richting geschiedenis tot 1921 heeft moeten wachten. Kernkamp (II; 

bldz. 355) meent dat geschiedenis in 1876 geheel naar de achtergrond 

gedrongen was, maar ik heb ook in de ontwerpwetten slechts een keer 

(bij Fock) een studierichting geschiedenis opgevoerd gezien. Argu

men ten voor of tegen opname van een dergelijke studierichting heb ik 

niet kunnen vinden. WeI schijnen de geschiedenishoogleraren aan de 

drie instellingen voorgesteld te hebben op grond van een voorstudie 

in de letteren of rechten een doctorstitel in de geschiedenis moge

lijk te maken, maar van dit plan hoort men verder niets. Het argu

ment van Kernkamp (II, bldz. 345) dat er voor historici geen emplooi 

was, lijkt eveneens onvoldoende. 

Het vak werd in verschillende kaders beoefend. Ten behoeve van de 

studierichting klassieke talen kende men de vakken griekse en en 

romeinse antiquiteiten (die later in oude geschiedenis zouden over

gaan) , terwijl aan de leerstoel oosterse talen de opdracht joodse 

antiquiteiten verbonden was. Algemene geschiedenis (middeleeuwen en 

nieuwere tijd) is eveneens geregeld gedoceerd. 

Vaderlandse geschiedenis werd te Leiden en Utrecht, maar niet te 

Groningen, aanvankelijk door de neerlandicus gedoceerd. Staatkundige 

geschiedenis (statistiek en diplomatie) is soms in de juridische 

faculteit gesitueerd. 

Koloniale geschiedenis en kerkgeschiedenis waren afzonderlijke leer

opdrachten, waarbij de laatste in de theologische faculteit ge

plaatst is. 

Ter verduidelijking van de situatie in de 19-de eeuw heb ik getracht 

een lijstje van namen en data van de gedoceerde vakken te recon

strueren. 
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ALGEMENE GESCHIEDENIS 

De algemene geschiedenis schijnt te Leiden door de hoogleraar 

grieks, Borger (1817-1820) en diens opvolger, Hofman peerlkamp 

(1822-48) gedoceerd te zijn (Siegenbeek II, bijl. bldz. 253 en 261). 

Daarna, zo begrijp ik uit Woltjer (1965, bldz. 59) kreeg in 1850 de 

arabist Dozy algemene geschiedenis toegewezen (waarom otterspeer 

schrijft -bldz. 42- dat algemene geschiedenis tot 1860 bij de hoog

leraar grieks geplaatst was, is mij onduidelijk). Dozy werd voor dit 

vak opgevo1gd door PL. Muller uit Groningen, die de eerste leidse 

hoog1eraar algemene geschiedenis zonder nevenopdracht (zij het met 

politische aardrijkskunde) geweest zal zijn (1883-1904). De oude 

geschiedenis zou overigens in 1896 overgaan naar AEJ Holwerda. 

Te Utrecht doceerde de bekende klassikus ph.W. van Heusde (1804-

1839) van tijd tot tijd algemene geschiedenis. Zijn opvolger Karsten 

schijnt aanvankelijk dezelfde reeks vakken (grieks, geschiedenis van 

de filosofie, letterkundige geschiedenis van de oudheid en van de 

nieuwe tijd, a1gemene geschiedenis, en encyc1opedie) onderwezen te 

hebben (Kernkamp II, b1dz. 130). Maar als in 1855 JAC Rovers uit 

Groningen te Utrecht arriveert, krijgt deze de leeropdracht oude 

geschiedenis en antiquiteiten. 

Na het overlijden van van Heusde was de (algemene) geschiedenis van 

de middeleeuwen en de nieuwere tijd overgegaan naar de jurist 

Ackersdijk, die, uit Belgie afkomstig, aanvankelijk aIleen statis

tiek gedoceerd had. Als Ackersdijk in 1860 met emeritaat gaat, komen 

deze vakken ook bij Rovers terecht. Diens opvolger, Wijnne, doceert 

vanaf 1873 algemene geschiedenis en romeinse oudheden (hij zou in 

1882 ook de vaderlandse geschiedenis krijgen; zie beneden). 

Te Groningen bestond een leerstoel geschiedenis (algemene, vader

landse, romeinse oudheden en geschiedenis van de letterkunde), die 

van 1806 tot 1835 door van Eerde bezet werd. De uit Belgie afkoms

tige hoogleraar GL. Meyer neemt van 1831 tot 1848 de vaderlandse 

geschiedenis over (Boeles, bldz. 144). 

Na van Eerde komt in 1836 de opdracht algemene geschiedenis en 

romeinse oudheden bij de hoog1eraar grieks, Van Limburg Brouwer 

terecht. Deze wordt opgevolgd door JAC Rovers, die in 1855 naar 
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utrecht vertrekt (zie boven). Rovers had van 1843 tot 1848 grieks en 

latijn gedoceerd~ vanaf 1848 was zijn opdracht algemene geschiedenis 

en griekse en romeinse oudheden (Boeles, bldz. 154). Bij zijn ver

trek naar Utrecht voIgt W. Hecker hem in 1855 op. 

PL. Muller wordt in 1878 benoemd tot hoogleraar vaderlandse geschie

denis, maar hij neemt ook de algemene geschiedenis van de middel

eeuwen en van de nieuwere tijd van Hecker over, evenals politische 

aardrijkskunde. Hecker blijft tot 1887 in functie, aIleen voor de 

oude geschiedenis. Hij wordt opgevolgd door Boissevain, die in 1912 

naar Amsterdam vertrekt. 

PL Muller gaat, zoals boven verme1d, in 1883 naar Leiden; hij wordt 

opgevolgd door PJ Blok (tot 1894), CHTh. Bussemaker (tot 1905), en 

J. Huizinga (tot 1915). De laatste drie verdwijnen naar Leiden. 

Aan de GU treft men 1877 Jorissen (die eerder ook nederlands doceer

de) voor algemene geschiedenis der midde1eeuwen en de nieuwere tijd, 

a1smede voor vader1andse geschiedenis. In 1889 wordt hij opgevolgd 

door Rogge (tot 1901), Kernkamp (tot 1903) en Brugmans. 

In 1878 was Valeton benoemd voor oude geschiedenis en romeinse 

oudheden; hij zou in 1911 Boissevain (uit Groningen) als opvolger 

krijgen. 

VADERLANDSE GESCHIEDENIS 

Te Leiden is vaderlandse geschiedenis sinds Siegenbeek (1815) gekop

pe1d aan de leerstoel nederlands. Dit blijft zo tot Fruin de eerste 

hoogleraar vaderlandse geschiedenis wordt in 1860 (zie otterspeer, 

bldz. 38 tot 54). 

Deze koppe1ing bestaat ook te utrecht, tot de neerlandicus Brill in 

1882 met emeritaat gaat. Dan krijgt Wijnne ook de vader1andse ge

schiedenis. Kramer voIgt Wijnne op van 1893 tot 1903 op de 1eerstoel 

algemene en vaderlandse geschiedenis. De oude geschiedenis wordt te 

Utrecht afgesplitst in 1900 (H. van Gelder); Kernkamp is van 1903 

tot 1935 de opvolger van Kramer. In 1905 zou de midde1eeuwse ge

schiedenis afgesp1itst worden ten behoeve van Oppermann. Geyl voIgt 

tenslotte Kernkamp in 1935 OPe 

Te Groningen is Meyer, zoals boven vermeld, van 1831-1848 hoog1eraar 
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vader1andse geschiedenis. Na zijn emeritaat komt het vak bij de 

neer1andicus terecht, tot de neerlandicus Moltzer vader1andse ge

schiedenis in 1878 aan Muller overdoet. De RUG kent dus sinds 1878 

een 1eerstoel oude geschiedenis en een leerstoel algemene en vader

landse geschiedenis. Pas na de tweede wereldoor1og zouden meer 

specialisaties vo1gen. 

Aan de GO wordt van de 1eerstoel van Brugmans in 1921 een 

economische geschiedenis afgesp1itst (NW posthumus), en 

vaderlandse geschiedenis (Theissen). 

KOLONIALE GESCHIEDENIS 

opdracht 

in 1929 

Kolonia1e geschiedenis werd uiteraard gedoceerd in het kader van de 

indonesische vakken; men verwacht dit vak te Leiden en (na 1921) te 

Utrecht aan te treffen. De indonesische vakken zijn vrij uitgebreid 

behandeld in de bij1age Indologie in het Deel Rechtsge1eerdheid. 

Hier herhaa1 ik dat Heeres in 1902 voor geschiedenis van neder1ands

indie benoemd werd; Co1enbrander was in 1918 zijn opvo1ger. V~~r 

archeologie en oude geschiedenis van neder1ands-indie werd Krom in 

1919 tot buitengewoon hoog1eraar benoemd. 

Te Utrecht was CF Gerritson van 1925 tot 1954 bijzonder hoog1eraar 

voor de geschiedenis van neder1ands-indie (Gerritson was vanaf 1938 

ook buitengewoon hoog1eraar in de constitutione1e geschiedenis van 

het koninkrijk). 

SAME~~ATTING LEERSTOELEN GESCHIEDENIS 

De ontwikkeling van het onderwijs in de geschiedenis is aan elk van 

de vier instellingen wat anders verlopen. 

Leiden kreeg in 1860 een afzonderlijke leerstoel vaderlandse ge

schiedenis, en in 1883 een 1eerstoel algemene geschiedenis. De oude 

geschiedenis werd in 1896 gecombineerd met archeologie (k1assieke 

kunstgeschiedenis) en griekse oudheden. 

Utrecht droeg in 1839 de algemene geschiedenis inclusief de statis

tiek aan een jurist op, die in 1831 uit Belgie toegevoegd was. In 

1860 krijgt de afzonder1ijke leerstoel (sinds 1855) oude geschiede

nis en antiquiteiten, de algemene geschiedenis erbij. In 1893 worden 

algemene en vaderlandse geschiedenis echter gecombineerd l waarna 

oude geschiedenis in 1900 opnieuw afgesplitst wordt. In 1905 voIgt 
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een afzonderlijk lectoraat middeleeuwse geschiedenis. 

Te Groningen ontstaat in 1848 een leerstoel algemene geschiedenis en 

griekse en romeinse oudheden, als restant van de oorspronkelijke 

1eerstoel "geschiedenis". In 1878 wordt een leerstoel vaderlandse en 

algemene geschiedenis ingesteld, met oude geschiedenis bij een af

zonderlijke functionaris. 

Aan de GU stelt men in 1877 een leerstoel algemene en vaderlandse 

geschiedenis in, met daarnaast in 1878 een leerstoel oude geschiede

nis en romeinse oudheden. 

Griekse en romeinse oudheden werden afwisselend door een hoogleraar 

geschiedenis, door een klassikus of door een buitengewoon hoogleraar 

verzorgd. Deze vakken gaan op den duur op in oude geschiedenis. De 

joodse oudheden blijven steeds aan de leerstoel oosterse talen 

gekoppeld, terwijl kerkgeschiedenis in de theologische faculteit 

gesitueerd is. 

B. KUNSTGESCHIEDENIS EN ARCHEOL<X:IE 

Op de lijst van 1876 stond een vak "aesthetiek en kunstgeschiede

nis", dat aan tenminste een universiteit onderwezen zou worden. De 

GU benoemt in 1877 Allard Pierson voor aesthetica, kunstgeschiedenis 

en nieuwe letteren, een merkwaardige combinatie van vakken, die 

Pierson echter zodanig gedoceerd heeft, dat hij als een der 

stichters van zowel de vergelijkende literatuurwetenschap als de 

kunstgeschiedenis beschouwd kan worden (zie voor de colleges hoofd

stuk 8.3.2. onder 5. Geschiedenis). Waarom professor Reznicek (Wink

ler prins: 7de druk, onder "kunstgeschiedenis") de eerste leerstoel 

kunstgeschiedenis te Utrecht in 1907 plaatst is mij niet geheel 

duidelijk. verrnoedelijk omdat pierson's opvolger Six (1896) aanvan

kelijk buitengewoon hoogleraar was, en in 1917 een ordinariaat 

kreeg. Maar Six was ook hoogleraar aan de Akademie voor Beeldende 

Kunsten tot 1917. 

In de tijd van Pierson betekende kunstgeschiedenis nog kunst van 

criekenland en Rome, mAar de kunstqeschiedenis in mod erne zin begon 

zicll toen te ontwikkelen: Pierson en Six hebben daaraan geen geringe 
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bijdrage geleverd (Brugmans, bldz. 316-324). 

Hoewel de klassieke kunst in 1876 examenvak voor klassici was gewor

den, benoemde geen der andere instellingen een docent kunstgeschie

denis (maar zie beneden onder klassieke archeologie). De aanvraag 

van Leiden in 1882 werd door het parlement afgewezen. 

Men kan dus met Reznicek -zeer formeel geredeneerd- stellen dat 

Vogelsang, die in 1907 te utrecht voor aesthetiek en kunstgeschiede

nis benoemd werd, de eerste ordinarius kunstgeschiedenis in ons land 

was. De ROO zou naderhand bijzondere hoogleraren voor christelijke 

iconografie, voor egyptische en vooraziatische kunst, en voor ge

schiedenis van de byzantijnse kunst benoemen. 

Te Groningen werd Neurdenburg in 1918 lector in de kunstgeschiede

nis, wat hij tot na de tweede wereldoorlog zou blijven. Te Leiden 

was van 1908 tot 1948 W. Martin buitengewoon hoogleraar in de 

kunstgeschiedenis. 

KLASSIEKE ARCHEOLOGIE 

Menheeft kunnen zien dat vanaf 1921 klassici konden afstuderen in 

de klassieke archeologie. Nu was AEJ Holwerda in 1896 te Leiden 

benoemd tot hoogleraar archeologie, oude geschiedenis en griekse 

oudheden. Zijn opvolger de Gelder (1915-1922) schijnt zich volgens 

mevrouw Byvanck (1984, bldz. 127) vooral met oude geschiedenis 

beziggehouden te hebben~ Holwerda en Byvanck -die in 1923 op deze 

stoel benoemd werd- legden het accent op k1assieke kunstgeschiede

nis. Na de tweede wereldoorlog zou "oude geschiedenis" van deze 

leeropdracht afgesplitst worden. 

Utrecht en Groningen benoemden in 1917 en 1919 de lector G. van 

Hoorn voor klassieke archeologie. 

De bekende opgraver JH Holwerda -sinds 1904 verbonden aan het 

Rijksmuseum voor OUdheden, vanaf 1919 als directeur na AEJ Holwerda

werd in 1910 lector te Leiden voor prehistorie en romeinse archeolo

gie, hetgeen hij tot 1944 zou blijven. Het lectoraat van JH Holwerda 

-dat door mevrouw Byvanck niet genoemd wordt- was de voorloper van 

de studierichting prehistorie, die in 1960 ingeste1d zou worden in 

de Verenigde Faculteiten van W&N en L&W (zie het deel Interfacu1tei

ten). Klassieke archeologie zou zich in 1967 ontwikkelen tot de 

doctoraalstudie "archeologie". 
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C. MUZIEK- EN THEATERWETENSCHAP 

In het begin van de 19-de eeuw kenden Leiden en Groningen nog mu

ziekffieesters, die tevens kapelmeester bij de hogeschool waren, en de 

titel lector voerden. Te Groningen is vo1gens Huizinga (1914, b1dz. 

20) deze functionaris echter vrij korte tijd na 1815 met de noorder

zon vertrokken~ te Leiden werd volgens Siegenbeek (II~ bij1. b1dz. 

277/78) kape1meester RUppe in 1816 tot lector benoemd, welke functie 

hij tot zijn overlijden in 1826 uitoefende. Te Utrecht kon ik dit 

lectoraat niet vinden. 

De nieuwe geschiedenis begint in 1930 als AA Smijers te utrecht tot 

bijzonder hoogleraar vanwege de Maatschappij tot bevordering der 

toonkunst benoemd wordt. Smijers werd in 1934 buitengewoon hoog

leraar. Aan de GU was Bernet Kempers sinds 1938 als lector, en vanaf 

1948 als hoog1eraar verbonden (overigens was Bernet Kempers in 1929 

a1s privaatdocent toegelaten). Te Groningen en Leiden schijnt de 

muziekwetenschap een na-oorlogse aange1egenheid te zijn. 

De theaterwetenschap kreeg, voorzover ik kon nagaan, omstreeks 1960 

de eerste leerstoelen, hoewel op dit gebied al voor de tweede we

reldoorlog privaatdocenten dramaturgie toege1aten zijn. 
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8.6.7. WIJSBEGEERTE 

De universitaire geschiedenis van de wijsbegeerte is complex, aange

zien met de term wijsbegeerte nogal uiteenlopende vakken aangeduid 

werden. Ik kom daarop terug in het deel Interfaculteiten, in het 

bijzonder op de "wijsbegeerte der verschillende vakken". Het verslag 

over de studierichting wijsbegeerte kan echter kort zijn. 

Er bestond na 1815 grote verwarring over de wijsbegeerte. Velen 

meenden dat de filosofie bij de verdeling van de filosofische facul

teit in die der W&N en die der bespiegelende wijsbegeerte en lette

ren tussen de wal en het schip gevallen was (zie Huizinga, 1914~ 

bldz. 16/17). 

De commissie-1828 had al een studierichting wijsbegeerte voorge

steld, maar dan als "nevenstudie", aangezien zo'n studie niet tot 

een maatschappelijke stand leidt (Rapport 1830, onder vraag C12). 

Maar daarbij was het gebleven. In de ontwerpen vindt men geen stu

dierichting wijsbegeerte, hoewel de discipline weI vaak examenvak 

is. Er is trouwens een opvallende omdraaiing in de formulering van 

het examenvak in de ontwerpen te constateren: bij Heemskerk-I heet 

het vak (in de studierichting klassieke talen) "bespiegelende wijs

begeerte en haar geschiedenis", maar Pock maakt ervan "wijsbegeerte 

der grieken en romeinen". Heemskerk-II verandert zijn eerdere formu

lering in "geschiedenis der bespiegelende wijsbegeerte". WeI voert 

Heemskerk-II in vele studierichtingen de redeneerkunde als examenvak 

op, dat echter later weer verdwijnt. 

In de HO-wet 1876 is wijsbegeerte uit vrijwel aIle studierichtingen 

-behalve oude wijsbegeerte in klassieke letteren- verdwenen, en zijn 

de filosofische vakken in een afzonderlijke studierichting te

rechtgekomen. Het programma omvat logica, psychologie en oude wijs

begeerte als kandidaatsvakken, en middeleeuwse en nieuwere wijsbe

geerte, alsmede metafysica als doctoraalvakken. 

In 1921 handhaaft men aIleen een doctoraalexamen, waar als hoofdvak

ken psychologie, pedagogiek, theoretische wijsbegeerte of geschiede

nis van de wijsbegeerte gekozen kunnen worden. Dit doctoraalexamen 

is toegankelijk met een willekeurig kandidaatsdiploma. Nadat opnieuw 
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(in 1926) een kandidaatsexamen ingesteld is, verdwijnen psychologie 

(in 1941) en pedagogiek (in 1949) als examenvakken uit de studie

richting. In 1963 wordt de studierichting wijsbegeerte naar de 

Centrale Interfaculteit verplaatst. Bij de Interfacu1teiten za1 ik 

op de wijsbegeerte terugkomen. 

De studierichtingen psycho1ogie en opvoedkunde hebben slechts zeer 

kort in L&W bestaan, de eerste van 1941 tot 1952, en de tweede van 

1949 tot 1956. Het overzicht van de betreffende vakken en stud ie

richtingen vindt men in het dee1 Socia1e Wetenschappen. 

Voor de studierichtingen in de verenigde Faculteiten van W&N en L&W 

verwijs ik naar het dee1 Interfacu1teiten. 

94 



NUMERIEKE GEGEVENS 

8.6.8. NUMERIEKE GEGEVENS 

Het aantal uitgereikte doctoraaldiploma's in 1950/51, 60/61, 70/71 

en 80/81 is in onderstaand lijstje uit de betreffende CBS-publica-

ties overgenomen. Niet aIle studierichtingen zijn echter afzonder-

lijk vermeld. 

1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 

klassieke ta1en 34 47 75 36 

nederlands 28 36 88 235 

frans 33 50 94 91 

italiaans 2 ? 2 7 

spaans 7 10 33 

portugees ? ? ? 1 

duits 10 15 43 100 

engels 15 33 57 162 

skandinavisch 1 1 

fries 2 

oud-germaans 3 

slavisch 2 4 7 18 

semitisch 6 1 2 4 

indonesisch 1 ? 

indisch 2 ? 7 4 

chinees/japans 1 ? 5 4 

egyptologie 1 ? ? 2 

arabisch, etc. 1 ? 3 

geschiedenis 23 186 73 251 

kunstgeschiedenis 4 6 27 91 

muziek 3 ? 9 8 

In de cursus 1980/81 ontvingen 44 personen een doctoraaldiploma 

algemene taalwetenschap, 9 een diploma vergelijkende taalwetenschap, 

en 18 een diploma algemene literatuurwetenschap. 

Hoe betrouwbaar deze cijfers zijn, weet ik niet. Het CBS heeft in de 

betreffende jaargangen van tijd tot tijd andere indelingen gebruikt: 
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zo werd geschiedenis soms onder maatschappijwetenschappen gerang

schikt, en kunstgeschiedenis onder letteren. Bovendien zijn de aan

tallen uitgereikte doctoraaldip1oma's in "andere vakken" in 1950/51 

11/ in 1960/61 4 en in 1970/71 191 

Het is duidelijk dat de opgaven zeer onvol1edig zijn. 
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8.7 NlEUWERE ONTWIKKELINGEN 

8.7.1. NA-QORLOGSE PLANNEN 

Bij besluit van 11 april 1946, no. 1 werd de staatscommissie Reinink 

door minister van der Leeuw ingesteld. sectie L (Letteren en Wijsbe

geerte) had als voorzitter de klassicus Wagenvoort (RUU), en als 

leden JH Brouwer (fries en gotisch, RUG), die vrijwel meteen bedank

te; Brummel, bibliothecaris van de KB: Cornelissen (geschiedenis, 

KUN); Harting (engels, GO): Pos (wijsbegeerte, GO); Romein (geschie

denis, GO); en Scholte (emeritus duits, GO). 

De sectie besprak e€n tweetal punten, de leraarsopleiding en de 

wenselijkheid van enkele nieuwe studierichtingen (archivaris, bi

bliothecaris, en museumbeambte). Daarnaast kwamen een aantal op 

zichzelf staande onderwerpen aan de orde. 

Men besteedde verweg de meeste tijd aan de leraarsopleiding; aanvan

kelijk sloot de sectie zich aan bij het advies van sectie M (wis- en 

natuurkunde) ten aanzien van een afzonderlijk lerarendoctoraal (zie 

het deel wis- en Natuurkunde), zij het tegen de wil van de voor

zitter. Deze belegt vervolgens een bijeenkomst met een groot aantal 

niet-commissieleden, die hij voor zijn standpunt weet te winnen. 

Tenslotte verwerpt sectie L het lerarendoctoraal ten voordele van de 

(onwerkbare) regeling die van 1955 tot 1981 voor de universitaire 

leraarsop1eiding zou gelden (a.s. leraren behoeven colleges didac

tiek aIleen bij te wonen, zonder afsluitend tentameni dit programma 

werd aangevuld met de verplichting te hospiteren; zie verder deel 6, 

maatschappelijke bevoegdheid). Het rapport van sectie L is voorzien 

van een minderheidsnota van Pos en Romein, die zich v66r een lera

rendoctoraal uitspreken. 

Maar daarmee was de kous nog niet af: sectie D (toelating WO; 

leraarsopleiding en bescherming van titels) onder voorzitterschap 

van oud-minister Bolkestein spreekt zich eveneens uit v66r een 

lerarendoctoraal. Professor Wagenvoort, de onvermoeibare bestrijder 

van dit voorstel, voorziet het rapport van sectie D echter van een 

minderheidsrapport, niet als lid van die sectie, maar op grond van 
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zijn lidmaatschap van de centrale sectie (vergadering van sectie

voorzitters). Ret lerarendoctoraal zou niet door de minister overge

nomen worden. 

Wat betreft de opleiding tot archivaris wenst de sectie een studie

richting in een interfacu1teit van 1etteren en rechtsge1eerdheid, 

maar deze suggestie zou niet gerea1iseerd worden. 

Ten aanzien van bib1iotheek- en museumwetenschappen meent de sectie 

dat deze vakken bijvak of hoofdvak voor het doctoraalexamen zouden 

moeten zijn. Dit voorstel werd, voorzover het de opleiding tot 

bibliothecaris betreft, gerealiseerd in een tweejarige post-docto

rale op1eiding aan de GU. Wanneer deze mogelijkheid ingesteld werd 

is mij niet bekend. oak een studie geschiedenis geeft mogelijkheden 

op het gebied van bib1iotheek, documentatie en archiefwezen. Een 

studie kunstgeschiedenis kan 1eiden tot een functie bij een museum. 

Ten aanzien van de andere punten merkt de sectie op dat er een 

tekort aan wetenschappe1ijk gevormde krachten op het gebied der 

letteren bestaat. Dat zou een gevolg zijn van de 1age salarissen van 

1eraren, waardoor deze functionarissen gedwongen zijn privaat1essen 

te geven, eerder dan zich met wetenschappe1ijk werk bezig te houden. 

De sectie bevee1t aan meer cu1ture1e vertegenwoordigers van ons land 

in het buiten1and aan te stel1en~ vestiging van enige 1eerstoe1en en 

1ectoraten bij buiten1andse universiteiten wordt bep1eit. 

8.7.2. RET STATUUT 1981/82. ENKELE PLANNEN UIT 1985/86 

Het laatste Academisch Statuut (algemeen dee1 1981, S653~ bijzonder 

deel 1982, S318) is dikker dan ooit tevoren, en geeft tege1ijkertijd 

aanzien1ijk minder informatie over de examens dan in vorige uitgaven 

het geva1 was. Dat komt omdat veel overge1aten wordt aan "nadere 

regelingen", (regelingen die door de p1aatse1ijke examencommissies 

opgeste1d worden). Zodra het (bijzonder deel van het) Statuut defi

nitief verdwenen is, kan men nog slechts een indruk krijgen van de 

studierichtingen op grond van informatie die door de afzonderlijke 

instellingen verschaft wordt. Daarmee zal ons land een soortgelijke 
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situatie kennen als veel andere landen waar een centraal vastgesteld 

"examen- en promotiereglement" ontbreekt. Tot rampen hoeft dit 

uiteraard niet te leiden, aangezien verondersteld mag worden dat de 

plaatselijke examencommissies zich op de hoogte zullen stellen over 

wat er aan de andere instellingen gebeurt. Trouwens, veel disci

plines zullen tengevolge van de "taakverdeling" straks nog slechts 

aan een instelling vertegenwoordigd zijn. 

De belangrijkste veranderingen van het statuut in de periode 1963 

tot 1983 lijken de volgende: 

sinds de invoering van de tweefasenwet is het kandidaatsexamen 

vervallen, en min of meer vervangen door het opnieuw ingevoerde 

propedeutisch examen, dat echter een andere functie kreeg dan Post

humus eraan had willen geven (deel 6). 

Het doctoraa1examen kent (I) een hoofdvak en een aantal vakken er 

omheen; (2) een zekere specialisatie in het hoofdvak; (3) enkele 

ondersteunende vakken; en (4) een of meer bijvakken. 

Het laatste statuut geeft -in vergelijking met de vorige uitgaven

de indruk van een sterk versnipperd studieprogramma, voornamelijk 

tengevolge van de vele vakken en vakjes, waarover vrijstellende 

tentamens afgelegd worden. De beide "examens" zullen daarbij tot 

administratieve handelingen beperkt blijven. 

Diezelfde indruk krijgt men uit een tweetal artikelen in het blad 

Universiteit en Hogeschool van september 1985, waar de hoogleraren 

van Riemsdijk (Tilburg), en Herrlitz (RUD) leerplannen bespreken, 

respectievelijk voor taal- en literatuurwetenschap en voor algemene 

letteren. Beide opzetten zijn vooral gekenmerkt door een opdeling 

van de stof in zeer kleine eenheden, gevolgd door een tentamen. Met 

deze zgn. modulen kan dan geschoven worden, zodat verschillende 

"varianten" bereikt worden. Van Riemsdijk bespreekt een bestuurlij-

ke, commerciele, 

variant. Herrlitz 

communicatieve, educatieve, en automatiserings

een opleiding voor beleidsmedewerker let~eren, 

voor culturele educatie, voor interculturele communicatie, en voor 

computer en letteren. 

In beide plannen treft men pogingen aan om in de letterenfaculteit 

beroepsopleidingen naast het traditionele leraarschap te scheppen, 
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realistischer dan Wagenvoort's verzet destijds tegen de opname van 

een Ieraarsdoctoraal zonder een alternatief aan te geven. 

Minder gelukkig ben ik met het modulensysteem, eens gepropageerd 

door de gedragswetenschap van Skinner, maar in de oorspronkelijk 

vorm toch weI uiterst ineffectief. De reden daarvan lag in de ge

Iijkwaardigheid van de tentamens: een modulensysteem heeft zin als 

de stof van de vele kleine tentamens terugkeert in latere, meer 

omvattende tentamens. OVerigens kan ik op grond van beide verslagen 

niet uitmaken of dat in Tilburg en utrecht het geval is. 
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Het is intrigerend het wat gezwollen artikel van Huizinga in Pallas 

Leidensis 1925 (bldz. 93 ev) naast het kritische opstel van de 

emeritus Oort in dezelfde bundel te 1eggen. 

De eerste komt op grond van de Series tot de conclusie dat aan de 

RUL in 1865/66 14 talen onderwezen werden, en in de cursus 1924/25 

zelfs een 32-ta1. Professor Oort meent zich echter te herinneren 

(bldz. 71) dat in zijn studietijd (d.i. tijdens het Organiek 

Besluit) vele studenten respondeerden "zonder zelfs de letters dier 

talen" (de "dialecten" van het hebreeuws, n1. het arabisch, syrisch 

en aramees) te kennen. Hij voegt eraan toe dat een ieder die erom 

vroeg, het gewenste testimoniumbriefje kreeg. zelfs was er sinds 

Cobet weI eens iemand voor een examen (dat toen nog een echt examen 

was) gezakt: eerder was het gewoonte aIle -weinige- kandidaten te 

laten slagen. 

Als Huizinga dus op grond van de series meedeelt dat al die talen 

onderwezen werden, zegt dat niets over het niveau waarop dat gebeur

de. Anderzijds bood (en biedt) de universiteit door het systeem van 

leerstoelen aan specialisten de mogelijkheid hun specialisme te 

beoefenen, een mogelijkheid die -v~~r vele specia1isten- buiten de 

universiteit niet bestaat. 

In Oortls kritische beschouwing trof mij overigens nog een opmer

king, die van groot belang lijkt. Hij schrijft: "maar verder was -

voorzover ik mij herinner- de Goeje de eenige die zich op It Ara

bisch wierp, en ik die mij wat kennis van het Syrisch verwierf". 

Fundamenteel voor het onderwijskundig bedrijf aan de universiteit is 

vermoedelijk dat veel colleges voor zeer weinigen gegeven worden. 

Men kan dat verspilling van tijd en energie noemen~ het lijkt echter 

onwaarschijnlijk dat de Goeje naderhand zoveel faam op het gebied 

van de arabistiek verworven zou hebben als de leerstoel van Dozy 

niet bestaan had. 

Men heeft kunnen zien dat er in verschil1ende studierichtingen een 

verschuiving opgetreden is van fi1010gie of van historisch-vergelij

kende taa1studies naar taalbeheersing (frans, duits, engels); in 
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sommige taalgroepen is naast taalbeheersing cultuurwetenschap een 

rol gaan spelen (slavistiek; sinologie); en bij de studierichting 

geschiedenis valt op dat niet aIleen paleografie geen verplicht vak 

meer is, maar dat zelfs kennis van latijn en grieks voor historici 

niet meer vereist wordt. 

De opname van Altertumswissenschaft in de studierichting der klas

sieke tal en werd destijds over het algemeen als een positieve ont

wikkeling gezien, hoewel er flinke concessies aan Cobet's rigoureuze 

programma gedaan werden. De vraag is nu in hoeverre bovenstaande 

verschuivingen opnieuw als concessies aan een rigoureuzer studiepro

gramma gezien moeten worden. 

De tijd van Oort was uiteraard lang voorbij, toen de moderne pro

gramma's in 1921 opgesteld werden; het ziet er echter naar uit dat 

de eisen opnieuw afgezwakt zijn. Maar als buitenstaander is het 

lastig hierover te oorde1en; daarom heb ik het gemis aan opvattingen 

van deskundigen bij het schrijven van dit overzicht voortdurend 

gevoeld. 
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