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WOORD VOORAF
In 2008 bracht aankomend decaan Randall Lesaffer op weg naar een
‘heiweekend’ van het bestuur bij decaan Philip Eijlander onder de
aandacht of het niet goed zou zijn een boek te presenteren over de
faculteitsgeschiedenis ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
faculteit. Eijlander vond het een interessant idee en ondernam nog in zijn
bestuursperiode de stappen die nodig waren om tot uitvoering daarvan
over te gaan. En zo belandde bij mij, rechtshistoricus van professie, het
verzoek om een voorstel voor een dergelijk jubileumboek te maken.
Van die vijftig jaren heb ik er namelijk achtenveertig, als student en als
medewerker van de faculteit, meegemaakt. Het door mij voorgestelde
plan kreeg vervolgens goedkeuring van het faculteitsbestuur en zo
kon ik naast mijn onderwijs en onderzoek op het terrein van het oudvaderlands recht mij in het onderzoek van de facultaire archieven, oude
studiegidsen, jaarverslagen en andere bronnen storten.
Ik ontdekte en herontdekte, al lezend in deze bronnen en in gesprekken
over wat ik had gelezen, gebeurtenissen die betekenis voor de
ontwikkeling van de faculteit hebben gehad en ik kreeg inzicht in wat er
zich zoal rond bepaalde hete hangijzers had afgespeeld. Er bleven ook
zaken verborgen. De faculteit bleek niet altijd de beste archiefvormer
of –bewaarder. Lang niet alles wat ik graag had willen inzien is bewaard
gebleven. Vele documenten hoeven of behoren ook niet te worden
bewaard volgens de regels van het Basis Selectie Document voor de
universiteiten. Andere documenten, zoals persoonsdossiers, kennen
privacy-bescherming. Digitale archiefvorming is een nieuwe uitdaging
voor een onderzoeker. Lang niet altijd bleek onderzoek in het digitaal
archief eenvoudiger dan in het papieren archief.
De aard van het bronnenmateriaal bepaalde mede ook de uiteindelijke
keuze voor een tamelijk institutioneel gerichte beschrijving. De notulen
van de faculteitsvergadering, de studieraad en de faculteitsraad vormden
met vele rapporten en nota’s de hoofdbron van al het geraadpleegde
materiaal. Om het zicht op de mensen, die de faculteitsgemeenschap
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vormen en die de richting van de faculteit mee hebben bepaald, niet
helemaal uit het oog te verliezen, heb ik van alle veertien voorzitters
en decanen van de faculteit uit de afgelopen vijftig jaren en van enige
andere beeldbepalende hoogleraren korte impressies gegeven. Dat zijn
zeker geen biografieën, maar slechts korte duidingen van deze personen
gedurende de tijd dat zij aan de faculteit zijn of waren verbonden. Soms
heb ik daarbij uit eigen herinnering kunnen putten, soms hebben
anderen mij inlichtingen verschaft, en verder leverden vriendenbundels
of andere schriftelijke bronnen informatie over de personen in kwestie
op. Voor het onderzoek naar personen maakt het bestaan van internet
een groot verschil. Van de oudere generaties hoogleraren is daar weinig
of geen persoonlijke informatie te vinden. Vaak gaat het alleen om
publicaties in bibliotheekcatalogi en een enkele keer een lidmaatschap
van een staatscommissie of iets dergelijks. Voor het overige blijven
zij voor de hedendaagse digitale wereld verborgen. Van de jongere
generaties staat daarentegen vaak het volledige curriculum vitae online,
inclusief alle lezingen die zij hebben gegeven en de nevenfuncties
die zij vervullen. Een dergelijke overvloed aan gegevens leverde voor
de onderzoeker dan weer vragen op over de selectie daarvan voor de
beschrijving van de desbetreffende personen. Aan subjectiviteit viel
daarbij niet te ontkomen.
De vraag van objectiviteit bij de geschiedschrijving stelt zich in dit boek
ook in het algemeen. Ik heb de vijftig jaren van de faculteitsgemeenschap
grotendeels zelf meegemaakt, ben betrokken geweest bij besluitvorming
in de faculteitsraad en in vele commissies. Natuurlijk was het mijn
uitgangspunt als een goed historicus zo veel mogelijk distantie te houden
en objectief tegen de bronnen aan te kijken, maar de eigen herinnering
is per definitie subjectief. Ook in de gesprekken en interviews die ik met
diverse personen heb gehad, kwamen meningen en subjectieve beleving
naar voren. Aan mij de taak om de verschillende optieken met elkaar te
confronteren en te beoordelen. Ook mijn eigen herinneringen heb ik
soms moeten bijstellen. Toch hoop ik professioneel genoeg te werk te
zijn gegaan om al te veel subjectiviteit te onderdrukken en vermijden.
Gaandeweg kregen de contouren van de facultaire geschiedschrijving
vorm en maakte ik keuzes wat tot de hoofdlijnen van de faculteits-
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geschiedenis behorend diende te worden opgenomen. Ik heb ervoor
gekozen om vooral ‘facultair intern’ te kijken. De geschiedenis van de
Katholieke Hogeschool Tilburg, de Katholieke Universiteit Brabant
en de Universiteit van Tilburg is eerder in drie kloeke boekdelen
beschreven. Deze geschiedschrijving heb ik niet overgedaan, maar als
gegeven en bekend verondersteld. Mijn keuze voor beschrijving van de
ontwikkelingen binnen de faculteit is echter niet zover gegaan dat ik
ook ben afgedaald naar het interne vakgroeps- of instituutsniveau of
tot persoonsniveau. De geschiedenis van de verschillende vakgroepen,
instituten en personen daarbinnen was te divers en soms ook nog
te dynamisch en persoonlijk om er met de vereiste distantie naar te
kunnen kijken.
Wel lijkt het voor een toekomstige terugblik op de geschiedenis op
dat niveau bij voorbaat aanbevelenswaardig om belangrijke data en
gebeurtenissen meer systematisch vast te leggen. Moderne websites
geven het belang, het doel, de dynamiek van een groep of groepering
weer, maar over de geschiedenis daarvan wordt niets of slechts iets vaags
vermeld. Dat is voor het doel van de groep en de website kennelijk niet
van belang. Enig historisch besef zou echter soms wel wenselijk zijn.
Websites zijn vluchtig, aan verandering onderhevig en zij worden meestal
niet gearchiveerd. Een van de moeilijke zaken bij het onderzoek bleek het
achterhalen van data en jaren waarin een vereniging was opgericht, een
splitsing van vakgroepen had plaatsgevonden en dergelijke. Dergelijke
informatie zou wat makkelijker kunnen worden achterhaald, als daarvoor
oog is bij de verantwoordelijken van de groepen of instituten.1
De geschiedenis van de faculteit heb ik geordend in drie hoofdstukken
die drie tijdsperiodes beslaan, met enige algemene kenmerken en
ontwikkelingen.

1

Een voorbeeld voor informatiebehoud zijn bijvoorbeeld de projecten de Catalogus
Professorum Academiae Rheno-Traiectinae (http://profs.library.uu.nl/index.php/
info/project) en het Digitaal Album Promotorum (http://dap.library.uu.nl/) van de
Universiteit Utrecht en het Album Academicum. Hoogleraren en gepromoveerden van
1632 tot heden (http://www.albumacademicum.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?c=ap;size=1;
lang=nl;type=boolean;date31=1938;date32=1938;q1=id*;rgn1=id;cc=ap;view=reslist;so
rt=achternaam;fmt=long;page=reslist;start=8) van de Universiteit van Amsterdam.
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De eerste periode is die van de jaren zestig en zeventig. Na de start van
de faculteit in 1963 zijn de eerste jaren vooral gericht op de opbouw van
het onderwijsprogramma. In deze periode doen zich internationaal en
nationaal ook de revolutionaire bewegingen voor onder de studenten
en medewerkers van universiteiten. In Tilburg vindt in het kader van
deze politieke strijd de eerste bezetting in Nederland plaats eind april
en begin mei 1969. In hoeverre merkte men in de rechtenfaculteit iets
van deze revolutionaire geest en hoe ging men daarmee om? Naast de
gerichtheid op het onderwijs werd de strijd om inspraak in het bestuur
van de faculteit een tweede hoofdthema voor deze periode. De gang van
zaken was moeizaam en stroperig. Om dat te laten zien, heb ik de in de
faculteitsnotulen vrijwel letterlijk weergegeven discussies soms tot in
detail gebruikt voor de cases die ik heb beschreven.
De tweede periode is die van de jaren tachtig en negentig. De faculteit
groeide in studentenaantallen, in personeel en in diversiteit van
opleidingen en vakgebieden. Dat vereiste professionelere bestuurlijke
verhoudingen dan voorheen. Zonder slag of stoot ging dit niet, maar
gaandeweg zou dit wel gebeuren. Zeker omdat in deze periode
het wetenschappelijk onderzoek van individuele activiteit werd
omgevormd naar projectmatig, geprogrammeerd en gecontroleerd
onderzoek van onderzoeksgroepen. In deze periode werd dan ook het
onderzoeksinstituut voor grondslagen en rechtsvergelijking opgericht,
dat de naam Schoordijk Instituut ging dragen.
In de derde periode, het nieuwe millennium, werd de diversiteit
nog sterker. Er ontstonden nog meer nieuwe onderzoeksgroepen en
instituten. De faculteit richtte daarbij de blik naar buiten. Veel onderzoek
kreeg een internationaal en inter- en multidisciplinair karakter. De
rechtsgeleerdheid werd rechtswetenschap en legal science. Ook in het
onderwijs komt dit terug met Engelstalige vakken en opleidingen. De
internationalisering culmineerde zelfs in het samenwerkingsverband
Law Schools Global League. In 2013 staat de faculteit voor de uitdaging
om in deze diversiteit weer verbanden en verbindingen te leggen.
Dat alles leverde een beeld op van de ontwikkeling van een juridische
faculteit met een klassieke juridische generalisten- en fiscalisten-
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opleiding naar een faculteit met een breder scala aan opleidingen
en programma’s; van een faculteit die gaandeweg sterk inzette
op wetenschappelijk onderzoek en daarin een voortrekkersrol
ging vervullen; van een faculteitsgemeenschap van geledingen
die vaak tegenover elkaar stonden naar een organisatie waarin
het participatiemodel en een professionele bestuursorganisatie
kenmerkend zijn; van een faculteit die aan het einde van de eerste
vijftig jaar van haar bestaan springlevend is en nieuwe wegen zoekt
voor de toekomst.
Bij dit woord vooraf horen ook woorden van dank. Dank aan de faculteit
die mij de opdracht en de gelegenheid gaf dit boek te schrijven. Dank
ook aan de begeleidingscommissie, bestaande uit Peter Essers, Matton
van den Berg, Randall Lesaffer, Arnoud-Jan Bijsterveld, Simone van den
Driest en Tessa Leesen. De commissie heeft mij in alle vrijheid laten
werken en alleen op het einde, in de korte tijd die ik de commissieleden
daarvoor heb gelaten, hetgeen zij bijna zonder morren hebben aanvaard,
mijn tekst van commentaar, correcties en aanvullingen voorzien.
Verder ben ik dank verschuldigd aan iedereen die bereid was mij op een of
andere wijze informatie te verschaffen voor dit boek: hoogleraren, emeriti
hoogleraren, (oud-)medewerkers en (oud-)studenten. Sommigen heb ik
uitgebreid mogen interviewen, met anderen voerde ik korte gesprekken.
Weer anderen stuurden mij desgevraagd allerlei inlichtingen en foto’s,
waarvan ik er een aantal heb kunnen gebruiken als illustraties in het
boek. Een lijst van deze personen is in het boek opgenomen.
Paul van Waelsden van Library and Information Services was de steun en
toeverlaat, die onvermoeibaar bibliografische zaken zocht en nazocht. Veel
hulp heb ik ook ontvangen van Jacqueline Wayers en Melanie Mutsaers van
het secretariaat van de rector magnificus, die gegevens over promoties en
redes van hoogleraren konden leveren. Op de rechtenfaculteit was Marga
Verdonschot degene die archiefmateriaal boven water wist te halen, maar
vooral was het Mirjam Karremans die op vragen om informatie altijd
weer informatie tevoorschijn wist te toveren of die toch zo maar ergens
oude papieren studiegidsen bewaard bleek te hebben. De medewerkers
van de afdeling Digital Information van de universiteit, Chris Pothoven,
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Joost van Gestel en Helmuth Kruize, waren een onmisbare hulp bij mijn
zoektocht in de archiefkelders van de universiteit. Zij leefden ook met mij
mee bij mijn dagenlange, vaak koude, verblijf in deze krochten van onze
instelling. Ook toen de bouwvakkers daar gedurende een lange periode
ruim baan moesten krijgen, wisten zij mij zodanig te helpen dat ik het
onderzoek toch kon voortzetten.
Bij het verzamelen en bewerken van illustratiemateriaal kreeg ik hulp
van de studenten Cora Arts en Dominique Coumans. Ilona Bierkens
hielp bij de drukproefcontrole. Onmisbaar maakte zich ten slotte
Rosanne Franken, die in eerste instantie in het kader van haar studie
in de research master assistentie verleende bij het onderzoek voor de
bijlagen, maar die ten slotte naast haar studie en baan te allen tijde
bereid was onderzoek te doen voor zaken die nog niet duidelijk waren,
drukproeven te corrigeren en wat al niet.
En last but not least ben ik dank verschuldigd aan uitgever Wolf Legal
Publishers. In het bijzonder daarbij aan Ditty Vos, die het manuscript
tot een echt boek maakte.
Ook voor dit boek geldt tot op zekere hoogte wat rector magnificus
Frank van der Duyn Schouten in 2002 in zijn voorwoord bij het derde
deel van de geschiedschrijving van de universiteit schreef. Namelijk
dat vooral de bestuurlijk context voor het voetlicht komt en dat de
universitaire geschiedschrijving geen getrouwe afspiegeling geeft van
de dagelijkse werkzaamheden van degenen over wie het uiteindelijk
gaat: hoogleraren, medewerkers en studenten. Toch hoop ik dat ik
ondanks de institutionele benadering hier en daar toch ook iets van
de mensen in de faculteitsgemeenschap heb kunnen laten zien.
Vooral in het illustratiemateriaal heb ik gezocht naar de mensen die
examen deden, college volgden, op studiereis waren, hun onderzoek
presenteerden of vergaderden. Ook daar is de rechtenfaculteit ‘in actie’.

Trix van Erp-Jacobs
Tilburg, oktober 2013
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Hoofdstuk 1

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
De jaren ’60 en ’70: Inspraak en onderwijs

1.1

De start

De start van de Tilburgse rechtenfaculteit moet worden geplaatst in het
streven van de Katholieke Economische Hogeschool naar “geleidelijke
uitbreiding in samenhang met de groei van de wetenschap en de
behoeften van de samenleving” enerzijds en van de nationale plannen
tot spreiding van het hoger onderwijs anderzijds.1
Al in 1959 bepleit een Tilburgse hooglerarencommissie de uitbreiding
van de opleidingen van de Hogeschool met onder andere rechten.
In juni van dat jaar stemmen de curatoren in met deze gedachte.
De Senaat moet een programma gaan voorbereiden.2 Tegelijkertijd
worden op nationaal niveau door de Commissie-Piekaar – de
Commissie Spreiding Hoger Onderwijs – voorstellen gedaan voor
nieuwe studies aan verschillende universiteiten en hogescholen,
waaronder rechten in Rotterdam en Tilburg. De bedoeling van deze
uitbreidingen is om de hogescholen minder eenzijdig gericht te
doen zijn. De gedachte is dat in Tilburg eerst de belastingwetenschap
moet worden uitgebouwd, daarna de bestuurswetenschappen en dat
ten slotte een volledige rechtenfaculteit van de grond zal kunnen
komen. De Commissie-Beel komt in een rapport van februari 1960
echter met het voorstel de fiscaal-juridische studie te concentreren bij
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Terwijl in Rotterdam
dit na enige heroverweging als een fait accompli wordt beschouwd,
zal Tilburg wel een fiscaal-juridische opleiding starten.3
Het Curatorium herhaalt vervolgens het verzoek aan de Senaat
voor het – zij het voorlopig nog niet officieel – ontwerpen van een
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programma met een eigen Tilburgs karakter en voor het aanwerven
van de benodigde docenten. De Senaat wijst voor de uitwerking
van het programma de hoogleraren A.L. de Block, J.J. Loeff, M.J.
Smeets, F.J.H.M. van der Ven en W.J.I. van Wijmen aan onder
voorzitterschap van J.M. Pieters. Deze commissie kiest voortvarend
voor een volledige rechtenfaculteit, aangezien aan de Hogeschool al
belastingwetenschap en bestuurswetenschap worden onderwezen.
Intussen zijn de plannen tot spreiding van het hoger onderwijs en
uitbreiding van de Hogescholen in Rotterdam en Tilburg in Den
Haag tot de Tweede Kamer geraakt. Daar wordt het desbetreffende
wetsvoorstel, waarin onder andere de instelling van de twee nieuwe
juridische faculteiten is opgenomen, op 4 juli 1961 besproken.
Enige kamerleden willen echter een bredere discussie voeren, onder
andere over de ambitie van Rotterdam om uit te groeien tot een
universiteit. Het deel van het wetsvoorstel met betrekking tot de
juridische faculteiten wordt daarop door de minister ingetrokken.4
Voor Tilburg is dit geen al te grote ramp. Een snelle start in 1961
met een eerste jaar hoeft nu niet. Men kan ruimer de tijd nemen
voor de voorbereidingen. Nadat de wet in mei 1963 tot stand komt,
kan Tilburg al in september 1963 van start gaan. De CommissiePieters heeft gekozen voor een traditionele, breed opgezette studie
Nederlands recht, vergelijkbaar met die in andere faculteiten. Wel
wordt net als bij de programma’s van de faculteit der economische
wetenschappen en die van sociale wetenschappen ook in de
rechtenstudie zowel in het kandidaats als in het doctoraal het vak
wijsbegeerte opgenomen. Dat houdt verband met de opvatting
van een van de grondleggers van de Katholieke Economische
Hogeschool, prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen, dat economiebeoefening
en ethiek bij elkaar horen. Dat wordt doorgetrokken naar alle
wetenschapsbeoefening aan de hogeschool. Met de opname van
wijsbegeerte kan men de bijzondere signatuur van de instelling tot
uitdrukking brengen. Tot op de dag van vandaag is wijsbegeerte als
een verplicht onderdeel in alle studierichtingen kenmerkend voor
de Tilburgse universiteit. Een andere bijzonderheid van het door
de Commissie-Pieters ontworpen programma is het opnemen van
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het vak sociaal recht in het kandidaatsprogramma. Daarin komt de
mede door de signatuur van de instelling ingegeven belangstelling
voor de maatschappelijke kant van het recht naar voren. Aan de
opname van dit vak naast privaatrecht, staatsrecht en strafrecht als
vierde positiefrechtelijke vak zal overigens de aanwezigheid van de
landelijke coryfee op dit terrein F.J.H.M. van der Ven niet vreemd
zijn geweest. Ten slotte kent het doctoraalprogramma ook het vak
kanoniek recht.
De verbinding met de andere twee faculteiten van de Hogeschool
zal onder andere via keuzevakken kunnen plaatsvinden, zo is de
idee. Zodra het Academisch Statuut dit mogelijk maakt, zullen
ook de belastingwetenschappelijke en bestuurswetenschappelijke
specialisaties kunnen worden ontwikkeld in samenspraak en
samenhang met wat er al bij deze andere faculteiten wordt
onderwezen. Dat is voor fiscaal recht spoedig het geval. Een
juridisch-bestuurswetenschappelijk studierichting zal echter nog
enkele decennia op zich laten wachten. De Commissie-Pieters
kiest verder voor een geleidelijke opbouw van de faculteit met
achtereenvolgende studiejaren en een daaraan gekoppelde opbouw
van de wetenschappelijke staf.
Rotterdam bouwt in dezelfde tijd zijn programma op, dat
experimenteler beoogt te zijn. Er worden daar meer vakken in het
curriculum opgenomen die aansluiten bij de daar reeds gedoceerde
economische en sociaalwetenschappelijke vakken. Voor zover
bekend is er geen Tilburgs-Rotterdams overleg gevoerd over het
programma.5 Wel houdt men bestuurlijk contact met elkaar en
bezoekt men ook gezamenlijk minister Cals op 21 september
1961 teneinde te spreken over de naam van de hogescholen na de
uitbreiding tot drie faculteiten. Ook stemt men de start op elkaar af.
Door de gemeenschappelijke belangen lopen de contacten met
Rotterdam soepel. Dat ligt anders ten aanzien van andere faculteiten
in Nederland die er concurrentie bij krijgen, en zeker ten aanzien van
de andere katholieke instelling met een rechtenfaculteit, Nijmegen.
Tussen Nijmegen en Tilburg zijn de verhoudingen voorheen ook al
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regelmatig enigszins moeizaam geweest, al is er een zogenoemde
Contact-commissie in het leven geroepen voor onderling overleg.
Die moet de rimpels tussen de beide instellingen gladstrijken.
Maar de concurrentie blijft. Wanneer de Tilburgse ambitie voor
een juridische faculteit in de Contact-commissie ter sprake komt,
probeert L.J.M. Beel als curator van Nijmegen dat tegen te houden
met de stelling dat Nijmegen nog niet aan het maximum te behappen
aantal studenten zit. De commissie-Piekaar kiest in 1959 echter voor
nieuwe faculteiten in Rotterdam en Tilburg, terwijl in 1960 ook de
bisschoppelijke Studiecommissie inzake spreiding van het hoger
onderwijs Tilburg een juridische faculteit gunt. Over de reactie daarop
verschillen de Tilburgse en Nijmeegse geschiedschrijvers enigszins
van mening. De Vries schrijft in zijn studie over de geschiedenis
van de Hogeschool dat in Nijmegen deze nieuwe concurrentie
vanuit Tilburg niet met vreugde werd ontvangen en dat Pieters op
zijn beurt zeer teleurgesteld was over de Nijmeegse houding, alsook
over de lauwe reactie van het Tilburgse Curatorium daarop. Pieters
verzocht daarom de Senaat zijn teleurstelling uit te spreken jegens
het Curatorium.6 De Nijmeegse geschiedschrijver Brabers stelt dat
de meerderheid van de Nijmeegse faculteit wel degelijk Tilburg
steunde bij de minister.7 Toch stuurt Nijmegen samen met de
Utrechtse faculteit en de beide Amsterdamse faculteiten de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nog op 30 juni 1960
een uitgebreide brief om de voorstellen van de Spreidingscommissie
met betrekking tot de spreiding van juridische faculteiten niet over
te nemen.8 Beide geschiedschrijvers zijn het er in elk geval wel over
eens dat Nijmegen ten slotte begrip toont voor het feit dat Tilburg
niet bij Rotterdam achter kan blijven, maar dat men van Nijmeegse
zijde erbij blijft dat er geen behoefte is aan uitbreiding van het aantal
juridische opleidingen.
Nijmegen stemt dan toch in met de Tilburgse plannen, waardoor het
overleg op het niveau van de Senaat en de faculteit komt te liggen.
Maar betekent dat nu dat Nijmegen greep krijgt op de Tilburgse
ontwikkelingen? Zover gaat het niet, maar Nijmegen krijgt wel
informatie over de stand van de voorbereidingen en wordt gevraagd
om suggesties voor benoemingen. Dat is nog niet zo makkelijk,

10

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

omdat het onder andere gaat over de leerstoelen Romeins recht
en oud-vaderlands recht, waarvoor weinig kandidaten op de markt
zijn en waardoor dus extra concurrentie voor Nijmegen ontstaat.
Loeff, Pieters, Plattel en Van der Ven komen enige malen voor
overleg samen met de Nijmeegse hoogleraren Cerutti, Duynstee,
Van Eck, Van der Grinten en Groeneveld. Als het eerste wetsvoorstel
sneuvelt wordt dit overleg onderbroken. Na indiening van het
nieuwe wetsvoorstel in het voorjaar van 1963 wordt het overleg
hervat met de hoogleraren die in Nijmegen betrokken zijn bij het
kandidaatsexamen.9
Wanneer in maart 1963 het nieuwe
wetsvoorstel in de Tweede Kamer
wordt behandeld, volgt er geen
spectaculair debat en veel blijft
onuitgesproken, zeker ten aanzien
van de ambities richting de realisatie
van een universiteit in Rotterdam.
Zonder hoofdelijke stemming wordt
het voorstel aangenomen.10 Zo worden
de twee nieuwe rechtenfaculteiten
tenslotte mogelijk door een wet
van 30 mei 1963, Staatsblad nr.
236. Minister Jo M.L.T. Cals wordt
wegens ziekte op dat moment als
minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen tijdelijk vervangen
door minister Marga A. M. Klompé.
Op die manier is uiteindelijk haar
handtekening gekomen onder de wet
die de Tilburgse rechtenfaculteit haar
grondslag heeft gegeven.

Wetswijziging die de instelling van de Faculteiten
der Rechtsgeleerdheid in Rotterdam en Tilburg
mogelijk heeft gemaakt.
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De naam Economische Hogeschool is nu niet langer gepast voor
een instelling met drie faculteiten, vindt het Curatorium. Na enige
discussie in de Senaat wordt het officieel “Katholieke Hogeschool
voor economische, sociale en rechtswetenschappen”, in de
wandeling eenvoudig Katholieke Hogeschool met het tweede deel
als ondertitel. Per 1 september 1963 is de aanwezigheid van een
rechtenfaculteit dus een feit.
Het bezwaar van concurrentie drukt voor Nijmegen intussen
minder, omdat er een enorme toename van het aantal studenten
optreedt. Ondanks de komst van de Tilburgse faculteit groeit
namelijk ook Nijmegen nog steeds in absolute aantallen studenten
en blijft het relatieve aandeel van de Nijmeegse faculteit in het totaal
aantal rechtenstudenten in Nederland gelijk. Dat bevordert de goede
verhoudingen.

1.2

Nieuwe studenten, oude en nieuwe professoren

De eerste hoogleraren zijn afkomstig uit het bestaande
docentencorps. De hoogleraren Smeets, Van der Ven, Van Wijmen,
Plattel, Loeff, Van Dijck en Van Berkum gaan geheel of gedeeltelijk
aan de rechtenfaculteit doceren. Founding father Pieters wordt de
eerste, zoals dat dan heet, voorzitter van de faculteit.

Prof. dr. J.M. Pieters, grondlegger en eerste
voorzitter van de faculteit.
(foto Frans van Aarle)
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Daarnaast worden nieuwe hoogleraren aangetrokken: in september
1963 zijn dat A.L. Olde Kalter voor Romeins recht en H.J.M. Jeukens
voor staatsrecht en vergelijkend staatsrecht als opvolger van A.L.
de Block, sinds 1938 bijzonder hoogleraar staatsrecht en lid van
de Commissie-Pieters, die intussen zijn functie heeft neergelegd.
Jeukens wordt naast voorzitter Pieters de eerste secretaris van de
faculteit. Spoedig volgen de benoemingen van C. Bronkhorst voor
strafrecht, strafprocesrecht en criminologie en H.C.F. Schoordijk
voor burgerlijk recht en internationaal privaatrecht en later ook
handelsrecht. De Nijmeegse ordinarius B.H.D. Hermesdorf komt
voorlopig in Tilburg oud-vaderlands recht geven. In 1965 wordt
hij opgevolgd door J.P.A. Coopmans, die het jaar daarvoor bij hem
is gepromoveerd. In datzelfde jaar en in de daaropvolgende jaren
komen nog J.E.J.Th. Deelen voor burgerlijk recht, handelsrecht,
internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking,
Ch.P.A. Geppaart voor belastingrecht en F.H. van der Burg voor
staatsrecht en administratief recht, het hooglerarengezelschap
van de faculteit versterken. Daarmee is een kerngroep voor alle
traditionele juridische vakken geformeerd.11
Volgens het jaarverslag van de rector schrijven zich voor het eerste
studiejaar 1963-1964 34 studenten in voor de rechtenstudie,
“waaronder zes meisjes en een moderator”. De laatste is pastoor
Gerardus Gelissen, die zijn aanstelling als studentenpastor
combineert met het volgen van colleges. Acht van de ingeschrevenen
zijn het jaar daarvoor al ingeschreven geweest in een andere faculteit
en verruilen dus hun eerder aangevangen studie voor de nieuwe
mogelijkheid.12 In andere bronnen, waaronder het verslag van de
faculteitsvergadering van 31 oktober 1963, is sprake van negentien
starters, waarvan vier van het vrouwelijk geslacht. Vijftien van hen
komen uit Noord-Brabant, drie uit Limburg en een van elders.13
Het verschil in de aantallen heeft waarschijnlijk te maken met de
ingeschreven fiscalisten.
In het eerste jaar worden de vakken Algemene inleiding tot de
rechtswetenschap, Sociaal recht, Oud-vaderlands recht, Sociale
wijsbegeerte en sociale ethiek en Romeins recht gedoceerd. Voor
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De studenten van generatie ’63 na 50 jaar terug in de collegebanken bij prof. mr.
Herman Schoordijk
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Romeins recht zijn er behalve hoorcolleges ook responsiecolleges,
waardoor het totale aantal college-uren op twaalf per week komt.
In het tweede jaar volgen de vakken Romeins recht, Inleiding
tot het staatsrecht, Inleiding tot het strafrecht, Inleiding tot het
privaatrecht en Algemene leer en geschiedenis der economie. Bij
dit laatste vak zijn werkgroepen voorzien voor Algemene economie
en voor Bedrijfseconomie. Gedurende twee trimesters wordt ook
onderwezen in Boekhouden en balansleer. Ook in dit jaar gaat
het gemiddeld om twaalf college-uren. Het eerste jaar sluiten de
studenten af met het kandidaatsexamen eerste deel, het tweede jaar
wordt het kandidaats tweede deel afgenomen en daarmee wordt
dan het kandidaatsexamen verworven. Een twaalftal studenten
behaalt aan het eind van het tweede studiejaar dit diploma. Dertien
anderen, waaronder pastoor Gelissen, volgen in het najaar van 1965
respectievelijk begin 1966. Per jaar bouwt het programma verder op
en de eerste wijzigingen doen zich ook al voor. Zo wordt Romeins
recht vanaf 1965 alleen nog in het eerste jaar gegeven. In 1965 start
ook het doctoraal programma met Burgerlijk recht, Handelsrecht,
Staatsrecht, Strafrecht, Strafprocesrecht, Wijsbegeerte van het
recht, Kanoniek recht, Burgerlijk procesrecht, en naar keuze van de
studenten Beginselen van het recht der internationale organisaties
of Inleiding belastingrecht. De hoofdvakken in dit programma
kennen een tweejarige cyclus, zodat derde- en vierdejaars studenten
deze vakken gezamenlijk volgen. Dat bespaart tijd voor de docenten
en bevordert de sociale cohesie van de studenten. Verder komt er
een verplichte studentenrechtbank, de Rota, en moeten in het laatste
jaar ook nog twee keuzevakken worden gevolgd.14
Het kandidaatsexamen van de fiscaal-juridische studie heeft
dezelfde inhoud als het kandidaatsexamen Nederlands recht. Het
doctoraal-programma voor de fiscaal-juridische studierichting loopt
voor een deel samen met dat van Nederlands recht. Daarnaast zijn
er de voor de studierichting specifieke vakken als belastingen naar
inkomen, vermogen en winst, belastingen wegens nalatenschappen
en schenkingen, omzetbelasting, beginselen van de belasting op
het rechtsverkeer, beginselen van het internationale belastingrecht
en leer der openbare financiën.15 Voor een deel worden deze samen
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Overzicht van het studieprogramma 1963-1967 en de studiegids 1963-1964 met het
allereerste eerstejaarsprogramma.

met de postdoctorale opleiding voor belastingkundige en de fiscaaleconomische studierichting gevolgd.
Met de opbouw van de faculteit zullen het programma en de vakken
verder worden verfijnd en strakker worden geregeld, zonder dat er
echt fundamentele veranderingen plaatsvinden. Het is inderdaad
een klassieke, generalistische, juridische studie, die de studenten in
Tilburg krijgen voorgezet.16
Als eerste van de lichting studenten Nederlands recht die in 1963
met de studie Nederlands recht is gestart, mag A.C.M. (Ton) van
der Put op 22 april 1968 zijn bul plechtig in ontvangst nemen
in aanwezigheid van de rector magnificus en een aantal van de
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toenmalige hoogleraren van de faculteit. Toch is hij niet de eerste
afgestudeerde van de faculteit. Een aantal fiscalisten is hem in de
jaren daarvoor voorgegaan. Al in het studiejaar 1965-1966 studeren
er vijftien studenten af in de fiscaal-juridische studierichting en het
jaar daarop nog eens tien. Dat komt omdat er voor afgestudeerden
van de Rijks Belasting Academie een verkort traject mogelijk is
voor het behalen van het kandidaats en doctoraal examen. Van deze
mogelijkheid maken in de loop der jaren veel fiscalisten gebruik.
Ook de eerste promotie in de rechtsgeleerdheid op 1 april
1965 is fiscaalrechtelijk. J.J.G. van Roosmalen promoveert bij
de hoogleraren M.J.H. Smeets en J.E.A.M. van Dijck op een
dissertatie over binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit
op de Vennootschapsbelasting 1942. Daarna volgt in 1966 nog
een fiscaal-rechtelijke promotie van F.H.M. Grapperhaus. De
derde promotie, van H.E.L.M. Frantzen, laat vervolgens tot 1971
op zich wachten. Het bijzondere aan deze promotie is dat de
eigenlijke begeleider van de studie, die handelt over een algemeen
stelsel van ontwikkelingspreferenties als uitzondering op de

Afstudeerexamen A.C. van der Put op 22 april 1968 in aanwezigheid van v.l.n.r.
rector magnificus prof. dr. R.A. de Moor, prof, mr. H.J.M. Jeukens, prof. mr. C.
Bronkhorst, prof. dr. J.M. Pieters, drs. A. Sevens, voorzitter van de TAEK, prof. dr.
P.P. van Berkum, prof. dr. J.E.A.M. van Dijck, dr. J.W.H.C.M. Schneider S.J. Op de
achtergrond kijken medestudenten toe.
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meestbegunstigingsclausule van het GATT, dr. J.W. Schneider
S.J. is. Deze docent mist echter het recht om als promotor op te
treden. Hij heeft op dat moment nog slechts een leeropdracht in
het volkenrecht. Pas later zal hij lector en hoogleraar worden.
Faculteitsvoorzitter professor Herman Schoordijk is echter bereid
het promotorschap op zich te nemen en zo kan Huub Frantzen na
zijn verdediging toch tot doctor worden geslagen.17
Er kleeft voor de eerste afstudeerders Nederlands recht in 1968 nog
een probleem aan hun diploma: er ontstaat - onder andere in de pers discussie over de vraag of er wel civiel effect aan is verbonden.18 Voor
toelating tot de advocatuur of de rechterlijke macht is effectus civilis
vereist. In de bestaande wetgeving hieromtrent wordt echter uitsluitend
gesproken over een doctoraal examen behaald aan een universiteit. De
opleidingen in Tilburg en Rotterdam voldoen aan alle eisen om het
civiel effect te verlenen, behalve dat de instellingen zich geen universiteit
mogen noemen. Om alle twijfel voor de Rotterdamse en Tilburgse
juristen weg te nemen wordt daarom tot wetswijziging besloten. De
wijzigingen worden meegenomen in een voorstel tot aanpassing van
een aantal wetten, een zogenaamde leemtewet, en ingediend op 14 juni
1968. De Memorie van Toelichting vermeldt dat het door de wijziging
van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs in 1963 ook mogelijk is
geworden aan de bijzondere economische hogescholen in Tilburg en
Rotterdam rechten te studeren. Aangezien de examens aldaar voldoen
aan de eisen van het Academisch Statuut behoren deze afgestudeerde
juristen op dezelfde voet te worden behandeld als juristen die aan een
universiteit zijn afgestudeerd en zij moeten dus in aanmerking kunnen
komen voor een aanstelling in rechterlijke en andere ambten en voor
inschrijving als advocaat en procureur. De minister zegt bovendien
uitdrukkelijk dat volgens een redelijke uitlegging van de bestaande wet
deze mogelijkheden al aanwezig kunnen worden geacht, maar dat het
toch gewenst is om elke twijfel weg te nemen. En dus moet bij het woord
‘universiteit’ worden toegevoegd ‘of hogeschool in de zin van de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs’. De beide Kamers der Staten-Generaal
verspillen geen woorden aan dit deel van het wetsontwerp, zodat de
wet na ondertekening op 8 mei 1969 met ingang van 9 september
daaropvolgend in werking kan treden.19
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De eerste jurist die met het probleem van het civiel effect wordt
geconfronteerd is de Tilburgse afgestudeerde J.V.M. (Jan) Los. Hij
studeert op 22 augustus 1968 af en wordt advocaat en procureur in
het arrondissement Rotterdam.20 Op woensdag 22 september 1968
wordt hij bij de Rechtbank Rotterdam beëdigd. Ook deze rechtbank
volgt de ruime interpretatie die de ministers van Onderwijs en
Justitie aanhangen en de leemtewet is op 14 juli daaraan voorafgaand
ingediend. Het civiel effect van de Tilburgse mr.-graad wordt dus
erkend. Een jaar later is de discussie ook formeel gesmoord, wanneer
de wetwijziging een feit is.
Pieters
Prof. dr. J.M. (Jules) Pieters is van 1947-1970 aan
de Tilburgse Hogeschool verbonden. Hij volgt een
studie in Leiden voor de Indische Bestuursdienst en
werkt, met een onderbreking voor het afronden van
zijn doctoraal examen indologie en zijn promotie
tot doctor in de rechtsgeleerdheid, vele jaren in
Nederlands-Indië. In 1947 wordt hij buitengewoon
lector overzeese economie, politiek en recht. In 1951
krijgt zijn leeropdracht de naam Oosterse economie
en economie en politiek van de overzeese rijksdelen.
In 1953 wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar
bestuurswetenschappen, inleiding in de rechtswetenschap en de oosterse
economie. Hij wordt in de jaren vijftig belast met het ontwikkelen van
plannen voor een rechtenstudie aan de Tilburgse Hogeschool. Zo legt
hij samen met zijn commissieleden de basis voor de juridische faculteit.
Hij is van 1963-1966 ook de eerste voorzitter van de faculteit. Zijn
leeropdracht omvat vanaf zijn overstap naar de juridische faculteit alleen
nog bestuurswetenschappen en inleiding tot de rechtswetenschap.
De rechtenstudenten krijgen een voorzichtig sprekende, beminnelijke
docent voor zich, die met vergeelde aantekeningenblaadjes college geeft,
maar toch ook de nieuwste ontwikkelingen in het bestuursrecht weet uit
te leggen.
Bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd in 1970 bieden de zittende
hoogleraren hem een afscheidsbundel aan met als thema rechtsvinding,
een thema dat in de jaren zestig en zeventig op grote belangstelling van
veel Tilburgse juristen mag rekenen en waarop zij elkaar in dit gezamenlijke
eerbetoon voor Pieters kunnen vinden.
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1.3

De moeizame weg naar inspraak van staf en studenten

Het dagelijks bestuur van de faculteit wordt aanvankelijk gevormd
door de hoogleraar-voorzitter en een van de andere hoogleraren als
secretaris. Alle hoogleraren komen daarnaast gezamenlijk bijeen in
de faculteitsvergadering, waar zij het reilen en zeilen van de faculteit
bespreken. In de beginjaren zijn dat vooral de benoemingen van
nieuwe collega’s en onderwijsaangelegenheden. Het bestuur wordt
bijgestaan door het hoofd van het bureau van de faculteit.
Na de eerste jaren van rustige opbouw en onderling overleg worden
de hoogleraren eind jaren zestig met grote onrust geconfronteerd.
Het is de tijd van de opstand van medewerkers en studenten aan
universiteiten internationaal en ook aan de Tilburgse Hogeschool.21
Al heeft de rechtenfaculteit in het collegejaar 1968-1969 nog slechts
een handvol wetenschappelijke medewerkers, een deel van hen is
actief betrokken bij het streven naar veranderingen en inspraak. Bij
de rechtenfaculteit wordt dat een moeizaam proces.
Al in 1968 tracht het Stafconvent, waarin de wetenschappelijke
medewerkers van de Hogeschool zijn georganiseerd, integrale
deelname en adviserende stem te krijgen bij vergaderingen van de
faculteiten en van het senaatsbestuur. Op 20 november 1968 schrijft
het convent de rector magnificus hierover aan. Het senaatsbestuur
kan er zich wel mee verenigen, maar de rechtenfaculteit wil er
nog niet aan. De vergadering van de faculteit, dat wil zeggen het
hooglerarenoverleg, van 12 december 1968 besluit weliswaar voortaan
twee leden van de wetenschappelijke staf uit te nodigen, maar met het
voorbehoud dat bij benoemingen of andere agendapunten waarvan
de hoogleraren vinden dat beraadslaging buiten aanwezigheid van
stafleden dient te geschieden, de delegatie niet welkom is. De brief
van 16 december 1968 waarin dit besluit wordt medegedeeld, leidt
de volgende dag al tot een reactie van voorzitter mr. J.M. van Dunné
en secretaris drs. J.A.M. Theeuwes van het stafconvent met de vraag
waarom de juridische faculteit zo’n afwijkend standpunt inneemt
ten opzichte van de senaat en van andere faculteiten. Vooralsnog
leidt dat niet tot een antwoord of tot een andere stellingname.
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Als Jan van Dunné op 11 april 1969 het standpunt van de staf
verwoordt ten aanzien van deelname aan het overleg in de Sectie
Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad, blijkt dat nog steeds
geen integrale deelname aan de faculteitsvergaderingen mogelijk
is. Ook vraagt de staf aanwezig te mogen zijn bij de beraadslaging
over doctoraalexamens. Bij de examens zelf mogen medewerkers
aanwezig zijn, maar tijdens de beraadslaging moeten zij de zaal
verlaten. Faculteitsvoorzitter Jeukens is er echter tegen. Op 15 mei
schrijft Van Dunné dan opnieuw aan de voorzitter. De staf heeft

Loeff
Prof. mr.dr. J.J. (Jan) Loeff is secretaris van het
R.K. Kerkgenootschap wanneer hij in 1959 tot
hoogleraar wordt benoemd. Van 1959 tot 1966
luidt zijn leeropdracht wijsbegeerte van staat en
gemeenschap en inleiding tot de ethica, van 19661973 wordt dat inleiding tot de wijsbegeerte en
wjjsbegeerte van het recht.
Loeff wordt vaak geroepen tot het lidmaatschap
van commissies. Aangezien hij naast filosoof ook
jurist is, ligt een lidmaatschap van de CommissiePieters voor de hand. Zo staat ook hij aan de wieg
van de rechtenfaculteit. Aanvankelijk gaat zijn collega Plattel er doceren,
maar vanaf 1965 geeft Loeff de colleges filosofie in de rechtenfaculteit.
Naast zijn hoogleraarschap blijft hij zijn secretarisfunctie van het R.K.
Kerkgenootschap voortzetten. Vele studenten maken met dit secretariaat
kennis als zij aan de Stationsweg in ’s-Hertogenbosch het tentamen
rechtsfilosofie moeten afleggen. Loeff mag ook graag vertellen over zijn
werk daar en nog liever over zijn kortstondige secretarisschap van de
bisschop van ’s-Hertogenbosch, waaraan hij ontkomen is door “steeds
de verkeerde mijter aan te geven”.
Loeff publiceert veel over recht, ethiek en samenleving. Een van de
kernartikelen in de Pietersbundel is zijn bijdrage onder de titel ‘Er is
geen rust voor het recht’. In deze wijsgerige bespiegeling over de
rechtsvinding als ethische eis stelt Loeff het denken centraal van de
Franse filosoof Emanuel Levinas, over wiens denken hij de derdejaars
rechtenstudenten geïnspireerde, soms zelfs emotionele, en in elk geval
tot nadenken stemmende colleges geeft.
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vergaderd en zijn ongenoegen uitgesproken over de houding van
de faculteit. Op de brieven van 17 december 1968 en 11 april 1969
is zelfs geen reactie gekomen. Nu wil men toch echt een antwoord.
Intussen krijgen de medewerkers steun van de studenten, die zich
ook gaan roeren. Liesbeth van Boven schrijft namens de Juridische
Faculteitsvereniging aan de secretaris van de faculteit, Bronkhorst,
dat de vereniging kennis heeft genomen van de brief van 15 mei van
het stafconvent en dat de studenten dat standpunt onderschrijven,
dat in hun ogen in overeenstemming is met het beleid van het
senaatsbestuur. Over toelating van studenten tot de vergaderingen
van de faculteit zou worden gesproken na overeenstemming met
de staf. Nu dat op de lange baan lijkt te worden geschoven vragen
de studenten op korte termijn een principiële uitspraak over hún
toelating. Op 27 mei reageert Jeukens op de brief van Van Dunné.
Het is een geprikkelde reactie, waarin Jeukens zegt te betreuren dat er
geen contact is gezocht, maar alleen brieven zijn geschreven, die nu
ook de studenten hebben verlokt tot het innemen van standpunten.
Verder schuift hij de kwestie door naar het nieuwe bestuur dat
binnen enkele dagen zal worden gekozen. Bronkhorst schrijft op
dezelfde dag naar de faculteitsvereniging. Hij verwijst naar de brief
van Jeukens aan de staf en betreurt het dat de studenten geen poging
hebben gedaan tot persoonlijk contact en dat zij het voldoende
hebben geacht alleen een brief van de staf tot uitgangspunt van hun
standpunt te nemen.
En dan is er twee dagen later ineens de ommekeer.
Van Dunné schrijft weliswaar op 29 mei nog in een reactie aan
Jeukens dat hij de door deze als feiten voorgestelde zaken ontkent.
Op dezelfde dag echter als Van Dunné deze brief schrijft, berichten
Jeukens en Bronkhorst aan de secretaris van het stafconvent dat
men op die dag de toelating van een vertegenwoordiging van de
staf tot de faculteitsvergaderingen opnieuw heeft overwogen en
heeft besloten tot integrale toelating met adviserende stem van twee
vertegenwoordigers van de wetenschappelijk staf. Zij voegen er
aan toe dat de faculteit er daarbij van uit gaat dat ten aanzien van
personen de normale spelregels in acht zullen worden genomen.
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Het nieuwe faculteitsbestuur heeft de opdracht gekregen om over
dit punt met een vertegenwoordiger van de staf in overleg te treden.
De rector magnificus, de voorzitters van de twee andere faculteiten,
bestuur en staf van de juridische faculteit en het bestuur van de
faculteitsvereniging worden van het besluit op de hoogte gesteld.
De studenten krijgen bovendien in een afzonderlijke brief te
horen dat een beslissing over de toelating van een delegatie van de
faculteitsvereniging door het nieuwe bestuur zal worden genomen.
De volgende dag, 30 mei, worden dan de nieuwe faculteitsbestuurders
gekozen: Schoordijk als voorzitter en Coopmans als secretaris.

Van der Ven
Prof. dr. F.J.H.M. (Frans) van der Ven begint zijn
werk aan de Hogeschool in 1938 als lector sociale
wetgeving met een openbare les getiteld ‘Critische
inleiding tot de systematiek van het arbeidsrecht’. In
1953 wordt hij hoogleraar met als leeropdracht sociaal
recht en sociale politiek. Deze leeropdracht verandert
in 1953 in sociaal recht, arbeidsrecht en sociale politiek
en in 1963, bij de start van de rechtenfaculteit en
de faculteit sociale wetenschappen weer in sociaal
recht en sociale politiek en sociologie van arbeid en
bedrijfsleven. Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
is hij als buitengewoon hoogleraar verbonden. Sociaal recht wordt in het
programma van de Tilburgse rechtenfaculteit een verplicht vak. Tilburg
onderscheidt zich daarmee van andere faculteiten, waar niet iedere student
met dit vakgebied wordt geconfronteerd. Van der Ven beperkt zich bij de
juristen niet tot het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht. Ook de
rechtenstudenten krijgen van hem wel wat mee over de sociale politiek. Het
arbeidsrecht blijft echter de kern van zijn aandachtsgebieden vormen. In
1972 neemt hij afscheid met een rede ‘Over de aard van het arbeidsrecht ‘.
Van der Ven is een man die niet alleen erudiet docent en wetenschapper
is, maar zijn kennis en kunde ook in de Stichting van de Arbeid of op
andere plaatsen ten nutte maakt. Omgekeerd krijgen de studenten zo
ook het nodige mee uit die praktijk.
Naast hoogleraar is Van der Ven onder de naam Frank Valkenier ook een
dichter, die na zijn emeritaat zijn poëzie ook zelf drukt en uitgeeft via
zijn bibliofiele uitgeverij de Brandon Pers.
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Van Dunné laat daarop weten dat de staf met genoegen van het
besluit heeft kennisgenomen en dat hij en collega Aart Overbosch
de vertegenwoordigers zullen worden. De staf bekrachtigt ook de
eerdere brief van 27 mei en herinnert nog eens aan het verzoek van
11 april om aanwezig te mogen zijn bij de beraadslaging over de
examens dat nog steeds niet is beantwoord.
Vanwaar nu die plotselinge ommekeer na het zo langdurige verzet?
Is het de druk van rector magnificus Scheffer? Deze schrijft op 19
mei 1969 aan Jeukens dat hij het verzoek van 15 mei van de staf
om voor het zomerreces een uitspraak te geven onder ogen heeft
gekregen en pleit voor het opnieuw in beschouwing nemen van de
aangelegenheid. “Het komt mij voor dat de recente ontwikkelingen
aan de hogeschool mede van belang kunnen zijn bij het thans door
uw faculteit in te nemen standpunt”, zo laat Scheffer weten. Met
de recente ontwikkelingen doelt de rector op de bezetting van de
Hogeschool in de periode van 28 april tot 6 mei en de gevolgen
daarvan. In elk geval gaat de rechtenfaculteit tien dagen later om.
Jeukens zelf hoeft aan de besluitvoering geen uitvoering meer te
geven. Dat wordt overgelaten aan de nieuwe mannen Schoordijk en
Coopmans. Als zij in september zijn aangetreden, schrijft Schoordijk
onmiddellijk dat hij gaarne uitvoering aan het besluit zal geven,

Prof. Mr. J.P.A. Coopmans en prof.
mr. HJ.M. Jeukens

24

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

maar over de modus quo wil hij overleg. Hij voorziet problemen
ten aanzien van de idee van vertegenwoordiging. De hoogleraren
hebben à titre personnel zitting in de vergadering, maar stafleden
moeten het geluid van de achterban laten horen. Dat kan problemen
opleveren als bijvoorbeeld de vertegenwoordigers worden overtuigd
in de vergadering, maar de achterban niet. Daarom doet hij meteen
een aantal voorstellen. Hij pleit onder andere voor sectorsgewijze
deelname, bijvoorbeeld iemand van privaatrecht, publiekrecht en
iemand die het eerste jaar overziet. Hij wil meer een mandaat dan
belangenvertegenwoordiging. Vooral ook wil hij voorbereiding van
besluitvorming en van benoemingen op sectorniveau. Hij stelt
ook openbaarheid van stukken voor, tenzij dit om privacyredenen
onwenselijk is. De staf is niet meteen volledig overtuigd en doet
tegenvoorstellen, maar in het sectorsgewijze (voor)overleg zien de
stafleden wel toekomstmogelijkheden en ook met de openbaarheid
van stukken, tenzij, kan de staf zich vinden.22
Opvallend is dat er ondanks het verzet tegen inspraak toch al vanaf
het collegejaar 1968-1969 in alle drie de faculteiten, en dus ook in
de juridische faculteit, studieraden functioneren die tripartiet zijn
samengesteld. In de eerste studieraad hebben Jeukens en Bronkhorst
zitting met Coopmans, Van Dunné als medewerker en de studenten
G.Th.C. van der Bilt, A. Hammerstein en J.A.M. Smulders, met als
plaatsvervangende leden Deelen en Olde Kalter voor de hoogleraren,
Overbosch voor de medewerkers, en Th.J.G. van Berkum en A. Mol
voor de studenten. Het hoofd van het bureau van de faculteit, mr.
A.M. (Angelique) Wehberg, is de secretaris van de raad.23 Er is dus
wel degelijk al een vorm van overleg in het leven geroepen, maar in
de discussie tussen Jeukens en Van Dunné, en in de correspondentie
met de studenten, wordt daar met geen woord over gerept.
Wie overigens denkt dat met de inspraak het gelijkheidsbeginsel
opgeld ging doen komt bedrogen uit. Er blijft vooralsnog een grote
discrepantie bestaan tussen de geledingen. In het kader van de
installatie van de nieuwe studieraad in 1971 wordt nog heel duidelijk
gesproken van de “leden van de faculteit in enge zin” (hoogleraren en
lector).24 Deze leden in enge zin vergaderen nog steeds afzonderlijk.
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Zij zijn het ook die het rapport van de Utrechtse Commissie
Eenwording wetenschappelijk corps krijgen toegezonden over
de organisatie binnen een faculteit, de rangen en functies en het
carrièreperspectief voor medewerkers. Toch gaat men langzaam mee
met de nieuwe tijden. Zo wordt in de faculteitsvergadering van 8
oktober 1970 voor het eerst een student aangewezen als waarnemer
bij de Sectie Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad.25
Een van de gevolgen van de studentenacties in het hele land is dat
het universitaire bestuurssysteem op de schop gaat. In 1970 komt
daartoe de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) tot stand.26
Deze wet bepaalt dat de hoogste bestuursorganen van universiteiten
en hogescholen voortaan de universiteits- of hogeschoolraden zullen
zijn, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende
universitaire geledingen. Voor het dagelijks bestuur komen er Colleges
van Bestuur. Faculteiten krijgen faculteitsraden en faculteitsbesturen.
Ook de bestuursstructuur van de Tilburgse rechtenfaculteit ondergaat
in de daaropvolgende jaren deze verandering, al hebben sommige
hoogleraren er grote moeite mee. Er komt een faculteitsraad bestaande
uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijke personeel, het nietwetenschappelijk personeel en de studenten, en een faculteitsbestuur
onder voorzitterschap van een hoogleraar. De functie van een van de
hoogleraren als secretaris van de faculteit komt te vervallen. Het hoofd
van het faculteitsbureau wordt ambtelijk secretaris van de faculteit.

Hoofd Bureau en eerste ambtelijk secretaris van de
faculteit mr. A.M. Wehberg.
(foto Rien Siers)
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Op 9 mei 1972 is het zo ver. Dan vindt de eerste vergadering van
de faculteitsraad in de nieuwe structuur plaats. Daar zal nog een
flink gevecht worden gevoerd. Schoordijk begint als voorzitter, maar
verzoekt Jeukens als oudste aanwezige het voorzitterschap van de
vergadering over te nemen. Deze laatste stelt voor, omdat er nog geen
reglement van orde voor de faculteitsraad is, zo veel mogelijk het
reglement van de hogeschoolraad te volgen. Medewerker A.H. Smits
maakt daartegen bezwaar, aangezien dat reglement niet bekend is
aan de raad. Na enig heen en weer gepraat en de toezegging dat zal
worden geprobeerd de beschikking te krijgen over dat reglement en
dat het vooralsnog alleen als richtlijn zal gelden, gaat de vergadering
akkoord met het voorstel. Formeel als Jeukens is, stelt hij daarna de
vraag of de leden hun door het stembureau opgemaakte verklaring
als geloofsbrief moeten overleggen of dat de openbare uitslag van de
verkiezingen voldoende wordt geacht om te kunnen functioneren.
Overbosch geeft onweersproken door alle aanwezigen aan dat
overlegging van geloofsbrieven niet nodig is, aangezien de identiteit
van de aanwezigen vaststaat. Daarmee constateert de voorzitter dat
de faculteitsraad zich heeft geconstitueerd en de bevoegdheden van
de studieraad heeft overgenomen. De formaliteiten zijn dan nog
niet ten einde. De eerste vraag is of de vergaderingen openbaar of
besloten zullen zijn. De raad besluit in meerderheid onmiddellijk
tot open bijeenkomsten, tenzij hij gemotiveerd anders beslist.
Over personen zal in een besloten vergadering worden gesproken.
Ook daar komt de behoudendheid van de voorzitter weer naar
voren. Hij acht scheiden van personen en zaken moeilijk en wil
het liefst besloten vergaderingen. Deze stellingnames zijn in
feite al schermutselingen vooruitlopend op wat gaat volgen: de
kandidaatstelling voor het faculteitsbestuur, waarover veel gedoe
ontstaat. Wil men eerst kandidaatstelling en dan maar zien of de
kandidaat de functie aanvaardt of wil men geen voorwaardelijke
kandidaatstelling mogelijk maken. Jeukens geeft aan bij
voorwaardelijke kandidaatstelling niet de verantwoordelijkheid
voor de verdere gang van zaken te willen dragen. De gemoederen
lopen dan al flink op en er volgt een schorsing van de vergadering.
Na heropening vraagt de voorzitter een hoofdelijke stemming over
de wijze van kandidaatstelling. Smits wil echter een schriftelijke
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stemming. Jeukens betreurt dat, hij wil duidelijkheid over de
standpunten en natuurlijk vooral inzicht in wie zijn tegenstanders
zijn. Hij verliest het gevecht en er wordt schriftelijk gestemd over
het procedurevoorstel van onvoorwaardelijke kandidaatstelling, dat
vervolgens met negen tegen drie stemmen wordt verworpen. Jeukens
heeft dus met een aardige tegenstand af te rekenen. De meerderheid
van de raadsleden wil meer openheid in het bestuur creëren. Ieder
kan dus nu kandidaten aanwijzen over wie dan onmiddellijk kan
worden gestemd. Jeukens verklaart zich bereid de vergadering
verder te leiden, maar hij wil zijn plaats ook ter beschikking stellen.
Zo ver wil de vergadering niet gaan. Men verzoekt hem aan te
blijven. Ook een volgende zet verliezen Jeukens en zijn behoudende
medestanders. De Wet Universitaire Bestuurshervorming, zo leest
Jeukens uit deze wet voor, laat voor kleine faculteiten toe dat zij met
één bestuurder, de decaan, volstaan. Jeukens en Coopmans zijn daar
voorstander van voor Tilburg, maar andere raadsleden willen een
hoogleraar of lector als decaan en een medewerker en een student
als overige bestuursleden, eventueel zelfs vier bestuursleden
als besloten wordt een plaatsvervangend decaan toe te voegen.
Daarnaast ontbrandt een heftige discussie over de vraag of de
bestuursleden uit de raad zullen worden gekozen of ook van buiten
de raad mogen komen. Jeukens probeert het nog een keer met het
voorstel om voorlopig met een decaan te volstaan en dan na een
jaar verder te zien, maar zonder succes. Het uiteindelijke voorstel
dat uitsluitend leden van de raad in het faculteitsbestuur gekozen
kunnen worden, wordt met negen tegen drie stemmen verworpen
en het voorstel om het bestuur uit één persoon te laten bestaan
zelfs met tien tegen twee. Na het nodige geharrewar wordt dan
uiteindelijk ook met tien tegen twee een voorstel voor een bestuur
van vier personen, te weten een decaan en een plaatsvervangend
decaan, beiden hoogleraar, een wetenschappelijk medewerker en
een student, aanvaard. Daarmee is, althans formeel, de strijd om de
medezeggenschap in het bestuur gerealiseerd. Maar er is nog lang
geen einde aan de schermutselingen gekomen. De vergadering is
nog niet afgelopen. Nu zal het over de personen gaan. Overbosch
stelt voor eerst over de voorzitter te stemmen en dan over de andere
leden. Ook hier is Jeukens tegen, want de raad kiest dan wel het
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Jeukens
Prof. mr. H.J.M. (Henk) Jeukens wordt in 1963
benoemd als hoogleraar staatsrecht en vergelijkend
staatsrecht. Zijn kennis van het constitutionele
recht draagt hij in zijn colleges aan de studenten uit
en hij laat hen onder andere scripties schrijven over
de rechten van het parlement. Zijn oratie gaat over
de onschendbaarheid van de wet.
De studenten moeten Jeukens niet al te veel
vragen stellen tijdens de colleges, dan raakt hij
de draad kwijt. In de pauze en na college is hij
echter altijd tot antwoorden bereid. Hij heeft ook
zijn hebbelijkheden tijdens tentamens. Zegt een kandidaat dat hij het
antwoord op de vraag niet weet, dan kan Jeukens gaan zitten zwijgen en
naar buiten kijken. De stilte moet dan toch maar door de examinandus
worden verbroken. Als deze weer gaat praten, voert Jeukens hem via
omwegen naar de oorspronkelijke vraag terug en wanneer deze dan
correct wordt beantwoord, komt er een triomfantelijk “ziet u dat u het
wel weet”.
Jeukens is in zijn Tilburgse tijd lid van de Staatscomissie Cals/Donner
tot herziening van de Grondwet en de Kieswet. Hij is in deze commissie
de enige die de Eerste Kamer het budgetrecht niet wil afnemen. Ook is
hij lid en vicevoorzitter van de Koninkrijkscommissie ter voorbereiding
van de onafhankelijkheid van Suriname.
Hij is niet erg geporteerd van inspraak van medewerkers en studenten.
Als voorzitter van de faculteit in de periode 1966-1969 zoekt hij wegen
om daaraan te ontkomen of om toch doorslaggevende beslissingsmacht
aan de voorzitter of de hoogleraren voor te behouden. Wanneer de
universitaire bestuurshervorming eenmaal een feit is, schikt hij zich met
moeite in de nieuwe verhoudingen.
Als grote kenner van het ambtenarenrecht, - hij heeft vele jaren bij de
afdeling ambtenarenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
gewerkt en is op het ambtenarenrecht gepromoveerd -, is Jeukens in
Tilburg de grote tegenstander van het College van Bestuur wanneer dit
college een tijdsbestedingenquête wil invoeren. Dat komt de faculteit
op een benoemingsstop te staan. Niettemin wordt hij in 1975 als eerste
hoogleraar uit de juridische faculteit tot rector magnificus benoemd.
In 1980 neemt hij afscheid van de faculteit en wordt hij raadsheer in de
Hoge Raad.
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bestuur, maar dit wijst vervolgens zelf zijn voorzitter aan volgens
hem. Wederom wordt de vergadering geschorst voor beraad en
wederom haalt de voorzitter bakzeil. Na de heropening wordt de
verkiezing van de hoogleraar-decaan aan de orde gesteld. Schoordijk
stelt Coopmans kandidaat en Jeukens ondersteunt de voordracht.
Het wetenschappelijk personeel stelt Schoordijk voor als decaan,
Coopmans als plaatsvervangend decaan, Smits als bestuurslid uit
het wetenschappelijk personeel en Peter Claessen als student-lid.
Waneer de voorzitter hen vraagt of zij bereid zijn een eventuele
benoeming te aanvaarden komt Overbosch onmiddellijk hiertegen
in het geweer, omdat juist is besloten dat kandidaten zich niet vooraf
bereid hoeven te verklaren de verkiezing te aanvaarden. Jeukens
heeft het vervolgens over een communicatiestoornis. Schoordijk is
door zijn kandidaatstelling ietwat in moeilijkheden geraakt. Jeukens
schorst wederom om de kandidaten tijd te geven voor enig beraad.
De stemming levert vervolgens een meerderheid op voor Schoordijk
als decaan. Schoordijk wil enige dagen voor beraad, waarop de raad
het bezwaarlijk vindt over te gaan tot de benoeming van de andere
bestuursleden. Ruim een week later, op 17 mei 1972, komt dan
de raad opnieuw bijeen en vindt zonder veel ophef de definitieve
benoeming plaats: Schoordijk wordt decaan, Jeukens voor twee
jaar waarnemend decaan en Smits en Claessen worden de overige
bestuursleden.27
Maar het pleit is nog lang niet beslecht. Ook daarna blijven
kwesties in het kader van de inspraak en medezeggenschap
opspelen. Bijvoorbeeld bij de verdere uitwerking van de nieuwe
faculteitsstructuur met betrekking tot de vakgroepen en commissies
voor onderwijs en onderzoek. Ten aanzien van de laatste commissie
is er grondig verschil van mening of deze wel moet worden ingesteld.
Meepraten over onderwijs is een ding, maar openheid en inspraak
ten aanzien van onderzoek is nog geen gelopen race.28
Een ander voorbeeld van de moeizame verandering van de
bestuurlijke gang van zaken is het enige jaren later spelende conflict
over het faculteitsreglement. Ook hier is Jeukens aanvankelijk
weer een van de hoofdrolspelers. Zijn pogingen om de positie van
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de decaan in het faculteitsreglement te versterken en zijn verzet
tegen een huishoudelijk reglement met nadere regels slagen,
mede door felle tegenstand van medewerker Oosterbosch, niet. De
raad neemt het faculteitsreglement, zij het met enige wijzigingen,
op 27 juni 1974 aan.29 Daarmee is de kous echter niet af. Het
reglement komt opnieuw ter discussie. Om tussen de faculteiten
geen verschillen te doen ontstaan heeft de Kommissie reglementen
van de Hogeschoolraad namelijk een modelfaculteitsreglement
ontworpen. Dat heeft gevolgen voor de faculteiten die hun eigen
reglement al hebben vastgesteld. Zij moeten zich nogmaals over de
materie buigen en hun eventueel aangepaste reglementen aan de
hogeschoolraadscommissie zenden. Dat is een ingrijpende zaak. Er
is dan ook veel tegenstand tegen overname van het modelreglement.
Een facultaire adviescommissie gaat zich daarom eerst over de
verschillen tussen de beide reglementen buigen.30 Deze commissie
adviseert ten slotte in november 1975 het modelreglement op enkele
uitzonderingen na toch maar over te nemen. De raadsfractie Open
Werk is het daar echter niet mee eens en blijft zich daartegen verzetten.
Er komt daarom een nieuwe commissie, die een onderzoek zal
instellen naar de geschiedenis van de totstandkoming van de WUB,
naar andere faculteitsreglementen en naar de ontstaansgeschiedenis
van de structuurregeling van de Hogeschool. Daarna zal de
commissie zich samen met mr. Pim Leclercq van de fractie Open
Werk opnieuw bezinnen over het reglement. Aanvankelijk leidt deze
procedure niet tot consensus, maar ten slotte geeft de fractie haar
verzet op.31

1.4	Tijdsbestedingenquête leidt tot botsing met het College
van Bestuur
Niet alleen ten aanzien van het democratiseringsproces is de
rechtenfaculteit behoudend. Ook in andere opzichten laat zij deze
houding zien, in het bijzonder ten aanzien van het hogeschoolbestuur.
De faculteit is voor haar personeel en financiën in haar begintijd nog
sterk afhankelijk van het centrale bestuur. Over de personeelsformatie
rijst begin jaren zeventig een conflict. De faculteit beklaagt zich op
een gegeven moment over de karige toedeling van personeel. Zij
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heeft aangegeven welke knelpunten er bij de eigen formatie bestaan
en ten bewijze van de ongelijke behandeling een overzicht van de
personeelsformaties van de andere faculteiten overgelegd. De rector
magnificus stuurt daarop een brief met het verzoek de ‘aantijgingen’
die de voorzitter van de juridische faculteit naar het oordeel van
de rector heeft gedaan, te verantwoorden. De raad zit er een beetje
mee in zijn maag. Enerzijds wil de raad dat het College van Bestuur
aandacht schenkt aan de relatief krappe personeelsbezetting van de
faculteit en nu wordt als reactie de faculteit zelfs het recht ontzegd
zich benadeeld te voelen, anderzijds wil men de zaken ook niet op
de spits drijven.32
Het zal echter nog erger worden. Tegelijkertijd is er nog een veel
ernstiger conflict tussen het College en de juridische faculteit
ontstaan over de rechtspositie van de hoogleraren en medewerkers.
Het College heeft namelijk een tijdbestedingenquête bedacht voor
het wetenschappelijk personeel. Een redelijk aantal economen heeft
de enquête ingevuld, maar de juristen en sociologen nauwelijks.
Het zijn vooral de juristen die te hoop lopen tegen de enquête.
Punten die worden opgeworpen om de enquête tegen te houden of
te weigeren deze in te vullen zijn onder andere dat er geen garantie
is van geheimhouding, geen aandacht voor de rechtspositionele
aspecten en dat het de vraag is of de taken van de medewerkers wel
zijn te kwantificeren, in het bijzonder het onderzoek. Ook stellen de
juristen dat zij onderzoek doen op individuele basis en niet zoals in
de andere faculteiten in de vorm van projecten, en voor de begroting
zijn volgens hen de meeste van de gevraagde gegevens niet nodig.
De vergadering van de faculteitsraad waar deze kwestie aan de
orde komt, getuigt van een groot wantrouwen tegen het College
van Bestuur. Vooral het niet verzekerd zijn van geheimhouding,
het ingrijpen in de rechtspositie van de hoogleraar en de
opvatting dat de Hogeschool niets te maken heeft met bezigheden
buiten onderwijs en onderzoek, worden breed uitgemeten. De
tijdbestedingkwestie blijft in de maanden daarna dooretteren. Het
College van Bestuur reageert niet op brieven van de decaan en voert
ook geen overleg, maar stuurt een eigen brief om nogmaals aan te
dringen op medewerking. Weer is de raad echter afhoudend. Men
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Schoordijk
Prof. mr. H.C.F. (Herman) Schoordijk doceert in
Tilburg van 1964-1991 burgerlijk recht, handelsrecht
en internationaal privaatrecht. Samen met Deelen
brengt hij de ‘Amsterdamse School’ naar Tilburg,
waar hij de studenten inwijdt in het gedachtegoed
van Bregstein en Eggens. In 2013 komt hij nog
altijd naar de faculteit en bibliotheek om te werken
of te discussiëren met wie zich maar aandient.
Zodoende is hij meer dan wie ook bekend bij vele
generaties studenten en medewerkers. Hij heeft
velen weten te boeien en een onuitwisbare indruk
gemaakt op iedereen die tegenover hem in de collegebanken heeft
gezeten. “Uw judicium tendeert naar een vier” (of ander cijfer) en “ voor
u is geen redding mogelijk” kan menig oud-student nog zo opdreunen.
De panden Burgemeester Janssenstraat 30 of Kennedylaan 8 heeft
iedereen wel eens in vragen moeten kopen, leveren of anderszins in
goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke context moeten bespreken
Gevleugeld is ook de kreet “anders (volgens) Schoordijk”. Dat wil
echter niet zeggen dat je als student zijn mening moet reproduceren
op een tentamen, integendeel. Eerst weten wat de wet zegt en de Hoge
Raad ervan denkt en dan pas eventueel op de mening van Schoordijk
ingaan, is een vereiste. Je moet wel zorgen dat je op de hoogte bent van
de meest recente rechtspraak. Daarover wordt dan op college, vooral
tijdens de beroemde avondcolleges methodologie van het privaatrecht,
stevig nagedacht en gediscussieerd. Aan Schoordijk ontkom je als
student niet; je wordt altijd bevraagd, met als doel je te interesseren
voor het privaatrecht, je uit te dagen na te denken en mee te doen.
Hoewel Schoordijk zelf niets te moet hebben van wat in de jaren tachtig
student gericht onderwijs (SGO) gaat heten, geeft hij het eigenlijk zijn
hele leven als docent al.
Bestuurlijk levert Schoordijk een grote bijdrage aan de faculteit. Onder
andere dient hij twee termijnen als decaan en is hij voorzitter of lid van
talloze commissies.
Als eerbetoon voor al zijn verdiensten wordt bij zijn emeritaat in 1991
het onderzoeksinstituut van de faculteit naar hem vernoemd. Over
het concentreren van onderzoek in programma’s en centra binnen het
instituut heeft hij echter zijn bedenkingen. Hij zelf is altijd een ‘vrije
jongen’ gebleven met zijn eigen onderzoeksvragen en -thema’s.
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wil de eigen medewerkers niet dwingen. Decaan Schoordijk meent
zelfs dat het formulier kan aanzetten tot bewust verkeerd invullen
en dat men bij de economische faculteit, om te voorkomen dat er
personeelsplaatsen in het gedrang zouden komen, inderdaad het
formulier zo heeft ingevuld dat alle tijd aan een zeer ruim genomen
onderwijstaak opgaat. De raad besluit ten slotte de principiële
discussie in de Hogeschoolraad af te wachten en verklaart zich bereid
de eigen visie uiteen te komen zetten. Ook hernieuwd overleg met
het College van Bestuur wordt op prijs gesteld. Er komt overleg en
Jeukens ontwerpt zelfs een eigen enquêteformulier, maar, in strijd
met de afspraken daarover, komt er geen reactie van centraal niveau
of dit formulier voldoende gegevens oplevert om tot toewijzing
van formatieplaatsen te komen. Een faculteitsdelegatie zal daarom
opnieuw proberen in contact te treden met het College van Bestuur.
In april 1973 komt er dan een brief van het College met het verzoek
om het oorspronkelijke enquêteformulier te hanteren en als de
faculteit daartoe niet bereid is, de resultaten te verstrekken van de
door de faculteit voorgestelde enquête. De raad kiest uiteraard voor
het laatste, maar stelt tegelijk dat de laatste zin van de brief van het
College, dat geen garantie kan worden gegeven dat het hanteren
van de eigen enquête wegens onvolledigheid of onvoldoende
vergelijkbaarheid van gegevens niet in het nadeel van de faculteit zal
werken, - in feite dus een onverholen dreigement -, de faculteitsraad
voorbarig voorkomt. Het mag vooralsnog niet baten. De faculteit
verliest de benoemingsvrijheid met betrekking tot toegewezen
formatieplaatsen en krijgt geen extra formatieplaatsen toegewezen
zolang zij niet meewerkt aan de enquête. Nog wil de faculteit niet van
wijken weten. Het eigen formulier wordt gehandhaafd en gebruikt
bij het deels invullen van het centrale formulier, maar men verklaart
het onaanvaardbaar te achten dat toewijzing van personeelsformatie
afhankelijk wordt gemaakt van de medewerking aan een enquête
waarmee de rechtspositie van medewerkers wordt aangetast. Toch
wil men ook wel toenadering tot het College nu de kwestie al zo
lang sleept. Maar de impasse kan alleen worden doorbroken als het
College van Bestuur ingaat op de rechtspositionele argumenten. Er
wordt zelfs al de mogelijkheid van arbitrage overwogen. Vooralsnog
opent de raad de weg voor informele besprekingen tussen Jeukens,
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Overbosch, Schoordijk en de secretaris van de faculteit met het
College van Bestuur. Dat overleg verloopt traag. De benoemingsstop
blijft dus van kracht. Weliswaar is er een brief van 7 november 1973
van de secretaris van de Hogeschool met alternatieven, maar pas
in februari 1974 komt deze brief met schriftelijke toelichtingen van
de decaan in de faculteitsraad aan de orde. De voorzitter lijkt iets
opgeschoven te zijn en vraagt de raad of het eerste alternatief van
het College van Bestuur aanvaardbaar is. Jeukens, de kenner van
het ambtenarenrecht bij uitstek, blijft mordicus tegen, maar tien
andere raadsleden gaan na amendering van het voorstel ten slotte
akkoord en één onthoudt zich van stemming.33 Zo komt er na twee
jaar een einde aan een zeer principieel conflict en kan de faculteit
weer medewerkers aannemen.
Langzaam ebt de weerstand tegen de ontwikkelingen weg. Als
in de loop van 1975 het College van Bestuur in verband met de
planning en het informatiesysteem voor onderwijs en onderzoek
bereidheid vraagt tot medewerking aan de totstandkoming
van standaardonderwijsprogramma’s en het inventariseren en
beschrijven van de onderzoeksactiviteiten, wordt dit in principe
niet afgewezen, al wordt er wel gezegd dat veel afhangt van de
uitwerking, zeker ten aanzien van het onderzoek. Dat beschrijven
acht men alleen zinvol waar onderzoek betrekking heeft op projecten
van groepen waarvoor extra middelen nodig zijn. Er komt dus geen
principieel nee en geen nieuw gevecht met het College van Bestuur;
meer een afhoudende houding en slagen om de arm.34

1.5	Kritische studenten maken eigen onderwijs en de
Juridische EHBO
Onderwijs is geen rustig bezit, maar blijft bekritiseerd en aan
verandering onderhevig. Dat komt heel duidelijk naar voren in de
initiatieven van een aantal studenten die zeer kritisch staan tegenover
de bestaande juridische opleiding en de wereld van de juristen in het
algemeen.35 Zij vormen de werkgroep Krities recht, die in 1969 besluit
tot de oprichting van een “studentencommissie voor rechtskundige
hulp”, in de wandeling Juridische EHBO genoemd. Drijvende
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Rechtswinkeliers aan het werk
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krachten achter het initiatief zijn Marius de Jong, Clemens de Bont
en Fons de Kok.36 Zij starten met juridische hulpverlening door
rechtenstudenten aan minder draagkrachtige inwoners van Tilburg.
Het wordt een enorm succes. Er is een groot terrein van juridische
problemen dat niet wordt aangepakt door bestaande hulpverleners
of waarbij hulp voor mensen met problemen te kostbaar is. In deze
leemte in de rechtshulp stappen de EHBO’ers. Daarnaast schuwt
de EHBO de collectieve actie niet als middel om iets gedaan te
krijgen. Toch beroepen de grondleggers zich erop dat het niet zo is
dat alle leden maatschappelijke hervormers moeten zijn. Ieder kan
zijn eigen ideologie hebben om mee te doen. Het enige dat wordt
verlangd is de intentie “om voor een langere periode een flink stuk
van de vrije tijd aan dit werk op te offeren”, aldus een oproep voor
belangstellenden in het Hogeschoolblad.37 Ook docenten verlenen
medewerking aan de EHBO, in het bijzonder medewerkers van de
vakgroep sociaal recht en sociale politiek. In het begin gebruiken de
initiatiefnemers faciliteiten van de hogeschool en krijgen daarmee
steun in natura. In 1977 komt daar een einde aan. Het College van
Bestuur laat het verzenden van post of het maken van drukwerk
niet meer toe en het faculteitsbestuur geeft bij een herverdeling van
kamers de EHBO geen ruimte meer. Dat komt de verhoudingen
tussen de studenten en faculteit niet ten goede. Later zal ook strijd
worden geleverd met de faculteit over erkenning van het werk van
de studenten bij de EHBO door enige vorm van studiecompensatie,
bijvoorbeeld studiepunten of een vrijstelling voor een keuzevak.
Spreekuur houden de rechtswinkeliers vanaf september 1969 in
een ruimte van Maranatha, de studentenkerk. In 1971 verhuist men
naar het pand Heuvel 1 in de binnenstad, waarvan de EHBO tot mei
1979 gebruik maakt.38
Het Tilburgse studenteninitiatief van de rechtswinkel zal brede
landelijke navolging vinden. Naast de rechtswinkels komen in de
jaren zeventig ook de advocatencollectieven voor sociale rechtshulp
op. In Tilburg wordt bijvoorbeeld in 1976 door de alumni van de
faculteit Jan Hermes, Walter Jansen en Cees Swagemakers het
advocatencollectief Willem II straat opgericht. De sociale rechtshulp
zal steeds verder uitgroeien en op den duur ook door de overheid
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worden gefinancierd.39 Vele rechtswinkels verdwijnen in dat proces
van professionalisering. De Juridische EHBO behoudt in Tilburg
echter een duidelijke positie. Nog steeds wordt hier rechtshulp
verleend door De Rechtswinkel Tilburg, Stichting Juridische EHBO.
De rechtswinkel is weliswaar in de loop der tijd verder af komen
te staan van de faculteit, maar vele rechtswinkeliers zijn nog steeds
studenten van de faculteit.
De rechtswinkeliers van het eerste uur zijn van mening dat de
rechtenopleiding mijlenver afstaat van de dagelijkse juridische
werkelijkheid. Samen met enige medewerkers die deze opvatting
delen richten zij daarom een, aanvankelijk twaalf man sterke,
onderwijsgroep op onder de naam Recht en Praktijk. Tot de
initiatiefnemers behoren Wiet van Meel en Thom Hessels. Zij menen
dat de grootste problemen zijn “het theoretisch kader van de studie
en het voorbijgaan aan ongelijkheid in de machtsverhoudingen in de

Oproep van de werkgroep
Recht en Praktijk.
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samenleving”. Een van de deelnemende docenten is A.M. (Anton)
van Kalmthout, die zegt niet meer te geloven in verandering van
onderwijs via de vakgroepen. De Recht en Praktijk-deelnemers willen
een andere visie op het recht en vormen studiegroepjes waarin
wordt gediscussieerd over arbeidsrecht, rechtshulp en dergelijke.
Om bredere bekendheid te geven aan hun activiteiten komen zij
voor de introductiedagen met speciale folders. Het faculteitsbestuur
is terughoudend ten aanzien van deze groep studenten, maar de
faculteitsraad besluit de activiteiten van de groep te beschouwen
als die van een rechtsgeleerd dispuut en niet als een contraonderwijsprogramma. Er worden wel enige voorwaarden gesteld. Zo
moet de groep zich bij voorkeur op eerste- en tweedejaars richten.
Als aan de voorwaarden wordt voldaan zal de faculteit bevorderen
dat de groep gebruik kan maken van faciliteiten van de hogeschool.
De faculteit geeft geen financiële ondersteuning, maar er wordt
wel bemiddeld voor het gebruik van ruimten op de hogeschool en
drukkerijfaciliteiten.40
Na het eerste jaar 1976-1977 blijft Recht en Praktijk een programma
verzorgen. In 1977 is er een introductiecursus en komen daarnaast
themagroepen bijeen. Toch zijn de deelnemende studenten kritisch
ten opzichte van het ‘kritiese’ programma. Zij vinden de cursus
nogal eenzijdig. Er worden echter geen concessies gedaan, behalve
dat voor het collegejaar 1977-1978 de groep zich gaat concentreren
op strafrecht.41
Actief betoont Recht en Praktijk zich ook bij het organiseren van een
onderwijsmiddag in april 1979, samen met de fractie Recht Vooruit, het
mentoraat en de zogenoemde minikontaktgroep voor studenten en
docenten, over het in hun ogen onbevredigende propedeuserapport
en de houding van de vakgroepen met betrekking tot de invulling van
de herziene propedeuse. Recht en Praktijk blijft proberen verandering
te brengen in het volgens de groep louter theoretische onderwijs, dat
niet is gericht op de werkelijkheid. In 1979 wordt de blik gericht op
de politie. Naast de onderwijsbijeenkomsten organiseert men ook
bezoeken aan rechtbanken, een Tilburgse volksbuurt, gesprekken
met ex-gedetineerden en draait men kritische films.42
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Al sterven de ‘linkse’ kritische onderwijsinitiatieven ten slotte
een stille dood, via het mentoraat, dat de faculteit in 1977-1978 is
gestart, zal een aantal activiteiten blijven bestaan. Daarnaast gaan
de studieverenigingen allerlei studiegerelateerde bijeenkomsten
en excursies verzorgen. Dat zal echter niet meer vanuit dezelfde
overtuiging gebeuren als die van de Recht en Praktijk-beweging.

1.6	Studentenverenigingen, studentenbladen en studentenpolitiek
Juridische Faculteitsvereniging Tilburg

Al spoedig nadat de eerste studenten hun studie zijn gestart
nemen enigen van hen het initiatief tot het oprichten van wat zal
gaan heten de Juridische Faculteitsvereniging Tilburg (JFVT). In een
studentenbijeenkomst op 21 januari 1964 wordt tot deze oprichting
besloten. Een voorbereidingscommissie bestaande uit Sylvia van
den Honert, Matton van den Berg, Cees Kleemans,Ton van der Put
en Herman Tuerlings moet de statuten voorbereiden, de belangen
van de juridische studenten behartigen tot het eigenlijke bestuur
in functie zal treden en contact zoeken met andere juridische
faculteitsverenigingen in Nederland. Tevens wordt een afgevaardigde
benoemd in de redactie van het Tilburgs Hogeschoolblad. Het eerste
bestuur in het jaar 1964-1965 gaat vervolgens bestaan uit Jan Los
als praeses, Matton van den Berg als vice-praeses, Ton van der Put
als ab-actis, Herman Teurlings, als fiscus en Cees Kleemans als
assessor. Het bestuur zal jaarlijks van samenstelling wisselen.43
De vereniging gaat voortvarend van start. Vrijwel alle rechtenstudenten worden in de daaropvolgende jaren lid van de vereniging.
Ook landelijk gaat Tilburg meetellen. In het landelijke juridische
studentenblad Ars Aequi neemt in 1964 als eerste Tilburgse
redacteur Ad Nollen zitting, in 1966 opgevolgd door Cees Roovers.
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Jeukens wordt de Tilburgse contacthoogleraar voor het blad.
In 1967 krijgt de faculteitsvereniging door de Vereniging van
Juridische Studenten in Nederland de organisatie van het Landelijk
Juridisch Studentencongres 1968 toegewezen. Dat congres over
de vernieuwingen in de ondernemingsvormen krijgt goede
belangstelling.44
De juridische studentenvereniging zal ook in de woelige periode
1968-1969 een belangrijke rol gaan spelen bij het streven naar
inspraak van de studenten in de faculteit. Het eerste lustrum van
de vereniging wordt op 28 februari 1969 gevierd met lezingen
van de hoogleraren Van der Ven en Loeff. Naar aanleiding van dit
lustrum wordt samen met de faculteit ook de eerste buitenlandse
studiereis georganiseerd. De reis gaat naar Londen en Cambridge
waar bezoeken worden gebracht aan Lincoln’s Inn, de Old Bailey, de
Law Courts, de London School of Economic and Political Science,
de London County Council en verschillende Colleges in Cambridge.
Deze reis zal nadien enige keren voor volgende generaties studenten
worden herhaald.45
Na de enthousiaste beginjaren krijgt de vereniging het moeilijker. Zij
zal enige malen ter ziele gaan en worden heropgericht. Het begint
met een bestuurscrisis in 1970. Het vertrouwen in het bestuur wordt
opgezegd en de ‘studentenfaculteitsraad’ ontbindt zichzelf.46 Er
worden echter nieuwe verkiezingen voor jaarvertegenwoordigers in
de studentenfaculteitsraad georganiseerd, die vervolgens een nieuw
bestuur kiezen. Het mag niet baten. Daarna komt toch het einde
van de vereniging. De oprichting van een nieuwe JFVT geschiedt op
2 oktober 1973. E. Nooy is het aanspreekpunt voor belangstellende
studenten.47 Opnieuw komt er echter een einde aan de vereniging,
wanneer in een slecht bezochte ledenvergadering op 25 oktober 1977
het dan zittende bestuur tot de conclusie komt dat het niet meer
mogelijk is de faculteitsvereniging zinvol te laten voortbestaan. Dat
wil niet zeggen dat er helemaal geen studentenbeweging meer is.48
Een behoorlijk aantal studenten is op dat moment namelijk actief bij
de juridische EHBO en bij de kritische werkgroep Recht en Praktijk.
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Zonder vereniging kunnen de studenten echter toch ook niet. In
1978 is er alweer een eerstejaarsvereniging die een borrel organiseert
in samenwerking met Recht en Praktijk. De eerstejaarsvereniging is
opgericht naar aanleiding van een uit de hand gelopen etentje bij
“de Chinees” waar in plaats van de verwachte 20 studenten ineens
80 personen op de stoep staan. De eerstejaars worden tweedejaars
en zetten de vereniging voort voor beide jaren. Men richt zich op
sociale activiteiten, maar schenkt ook aandacht aan bijvoorbeeld de
tentamenproblematiek.49
Vereniging van fiscalisten De Smeetskring

Op 18 december 1968 is ter bevordering van het wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van de belastingen bij de katholieke
Hogeschool het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) opgericht, een
interfacultair instituut, dat wordt gevestigd aan de Bredaseweg 391.
Nu de fiscalisten een eigen instituut hebben komen ook de fiscale
studenten, economen én juristen, tot oprichting van een eigen
vereniging. Initiatiefnemers zijn T. Kuypers en A. de Kort. Emeritushoogleraar Smeets geeft toestemming tot het verbinden van zijn
naam aan de vereniging, die de studieproblematiek van de fiscale
studenten zal behartigen, lezingen en excursies gaat organiseren, de
onderlinge contacten wil aanhalen en ook denkt aan dienstverlening
op belastinggebied. De vereniging zal gaan functioneren onder
zowel de economische als de juridische faculteitsvereniging. Leden
van de Smeetskring kunnen zowel studenten als afgestudeerden in
de belastingwetenschappen aan de Hogeschool zijn.50
Als een van de activiteiten van De Smeetskring gaat de fiscale EHBO
van start. Naast studenten fiscaal recht en fiscale economie zijn er
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student-coördinatoren en een medewerker van het Fiskaal Instituut
actief voor belastinghulp aan minder draagkrachtige Tilburgers.
Onder de paraplu van de Stichting voor Huishoudelijke en
Consumentenvoorlichting houden de studenten wekelijks spreekuur.
De Stichting gaat echter spoedig ter ziele. Aangezien vooral ouderen
gebruik maken van deze service vindt de activiteit daarna onderdak
bij de Stichting Bejaardenwerk Tilburg. Vanaf 1974 vinden ook
anderen hun weg naar de fiscale EHBO, al blijven de ouderen
vooralsnog de grootste cliëntengroep. Als inkomensgrens voor hulp
wordt in het begin fl. 20.000 aangehouden. De Smeetskring start de
activiteit vanuit een kritische houding tegenover de belastingwinkel
in Tilburg. Zij vindt de belastingdienst als adviesinstantie niet
onafhankelijk genoeg voor concrete hulp. De dienstverlening wordt
in 1983 apart geplaatst in een stichting met de naam Stichting Fiscale
Rechtshulp “De Smeetskring”. Tot op de dag van vandaag biedt deze
hulp aan talloze Tilburgers bij de jaarlijkse belastingaangifte. Een
van de in het oog springende activiteiten is de landelijke aangiftedag
van alle belastingwinkels en fiscale rechtshulpen, waarbij de
medewerkers van de Smeetskring op een zaterdag in maart op de
campus van de universiteit talrijke aangiftebiljetten invullen.51
Naamloze vennootschap Ius Vigilantibus Scriptum (NV IUS)
Een ludieke oprichting van een serieuze organisatie vindt plaats op
1 april 1968. Bij ‘min of meer notariële akte’ wordt op die datum
de naamloze vennootschap Ius vigilantibus Scriptum N.V. in het
leven geroepen. De NV Ius is geen zuivere studentenorganisatie.
Het initiatief komt van de wetenschappelijk medewerker mr. Jan
van Dunné, die samen met de studenten Don Denneman en Fred
Hammerstein de directie gaat voeren. Het college van commissarissen
zal onder leiding van de voorzitter van de JFVT uit hoogleraren
worden samengesteld. Het initiatief is geïnspireerd door de Leidse
‘Vrienden van het Gravensteen’. Doel van de vennootschap is het
bevorderen en in stand houden van een leeszaal ten dienste van de
juridische faculteit. Op de studiezaal van de hogeschoolbibliotheek
is meestal maar één exemplaar van de gangbare handboeken
aanwezig en dat exemplaar is dan ook nog regelmatig verdwenen.
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De bij de opening van de leeszaal van de NV IUS aangeboden prent heeft in de loop
der tijden vele ruimtes van de faculteit gesierd.

Bovendien is het soms te onrustig op deze zaal. Door een eigen
leeszaal met meerdere exemplaren van de studieboeken kan een
rustige studieomgeving worden gecreëerd, waar de juridische
studenten elkaar kunnen treffen. Daartoe wordt in het hoofdgebouw
van de universiteit een van de werkcollegezaaltjes omgebouwd. De
studenten gaan zelf voor de organisatie en het toezicht zorgen.
Middelen voor de uitvoering van het plan worden door een emissie
van aandelen van de vennootschap gegenereerd en dividend wordt
in de vorm van de geboden faciliteiten uitgekeerd.52 Bij de feestelijke
opening van de leeszaalruimte wordt een prent van Adrien Barrère
aangeboden die het examen van een rechtenstudent weergeeft. Deze
prent zal eerst het zaaltje en later diverse ruimtes van de faculteit
opsieren. Enige jaren functioneert het leeszaaltje volgens de plannen
van de initiatiefnemers. Maar ook de NV Ius-leeszaal ontkomt niet
aan de ‘leencultuur’ van de studenten. In een oproep van de directie
van de vennootschap in het Hogeschoolblad van 10 maart 1972 wordt
gesproken over a-sociaal gedrag van studenten en van massale roof.
De studenten wordt met klem gevraagd de ‘geleende’ boeken terug
te bezorgen. Deze oproep heeft succes. In mei laat de directie weten
dat al veel werken zijn terugbezorgd, maar dat degenen die uit
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valse schaamte dit nog niet hebben gedaan, de in hun bezit zijnde
boeken alsnog anoniem kunnen terugzetten.53 De eigen juridische
afdelingsbibliotheek, die de faculteit in de jaren zeventig krijgt, zal
de functie van het leeszaaltje overnemen, met behoud van de idee
van meer exemplaren van de verplichte studieboeken.
Rechtshistorische disputen De Beyde Regten en De Vierschaar
In 1978 richten medewerkers en studenten van de rechtenfaculteiten
in Tilburg en Rotterdam een gezamenlijk rechtshistorisch dispuut
op met de naam De Beyde Regten. De oprichtingsvergadering op 7
november 1978 wordt symbolisch halverwege Tilburg en Rotterdam
gehouden in Zevenbergen.54 Regelmatig worden afwisselend in
de beide steden lezingen georganiseerd. Ook excursies met een
rechtshistorisch thema behoren tot de activiteiten. Zo bezoekt men
plaatsen als Rhoon en Heusden en maakt men een studiereis naar
Orléans en Parijs. Het dispuut is ook de initiatiefnemer van een
rechtshistorisch congres met als titel ‘Van papyrologie tot NBW’.
Studenten, AIO’s en andere jonge onderzoekers worden daar in de
gelegenheid gesteld over hun onderzoek te spreken. Dat is zo nieuw,
dat Ars Aequi er aandacht aan schenkt en het idee een grote navolging
toewenst voor andere rechtsgebieden.55 Aangezien de belangstelling
voor de historische vakken beperkt is, gaat het dispuut in de jaren
negentig samen met gelijksoortige disputen uit Amsterdam en
Nijmegen onder de naam De Vierschaar. Deze vereniging is op den
duur een slapend bestaan gaan leiden.
Privaatrechtelijk genootschap RIGTING
Eveneens in november 1978 wordt de aanzet gegeven tot de oprichting
van een privaatrechtelijk pleitgenootschap. De eerste pleitbijeenkomst
vindt plaats op 1 maart 1979 op het complex van het Tilburgs
Studenten Corps St. Olof. J. Vervoort is de eerste contactpersoon.56
In het faculteitsblad Nondejure wordt in 1981 kritiek geleverd op het
pleitgezelschap. Het blad spreekt over “rechtbankspelletjes”, “waarbij
na afloop de drank rijkelijk vloeit”.57 Dat past in de afkeer die een deel
van de studenten in deze tijd heeft van dergelijke oefeningen. Ook de
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studentenrechtbank verdwijnt uit het studieprogramma door druk van
studenten die dit ‘spel’ niet met de werkelijkheid vinden stroken. Voor
deze studenten telt alleen maatschappelijke betrokkenheid en training
van vaardigheden moet in hun opinie niet via deze oefening, maar in
de rechtspraktijk van bijvoorbeeld de rechtswinkel plaatsvinden. Pas
decennia later zal de Oefenrechtbank weer als verplicht onderdeel in
het onderwijsprogramma worden opgenomen, met volle steun van de
studenten overigens. Het kan verkeren.
De kritiek in Nondejure treft in zoverre doel, dat Rigting niet langer
het accent legt op het pleiten door studenten, maar inzet op alle
activiteiten die zij van belang vindt voor de juridische vorming van
studenten. Tevens wordt de privaatrechtelijk opzet uitgebreid tot
alle rechtsgebieden die binnen de faculteit worden onderwezen. De
vereniging zal het in de nieuwe opzet nog enkele jaren volhouden,
maar halverwege de jaren tachtig verdwijnen.
Studentenbladen
Nondejure is het eerste onafhankelijke studentenblad van de
juridische faculteit Tilburg. Het verschijnt in de jaren zeventig
maandelijks in de collegemaanden. Het blad veroorzaakt regelmatig
ophef door de artikelen en illustraties die erin staan. De tekeningen
en strips over Karel Koodex zijn van de hand van student en
kunstenaar Frank Vlemminx. Wanneer hij afstudeert stoppen zijn
kritische bijdragen. De onderwijsgroep Recht en Praktijk, Nondejure
en Studium Generale brengen als dank voor zijn inzet in 1979 een
verzameling uit van het in Nondejure gepubliceerde werk onder de
titel Het recht of de touwtjes?
SecJure is het nieuwe Juridisch Faculteitsblad dat in 1988 van start
gaat. Studenten kunnen zich erop abonneren en nieuws over de
faculteit wordt afgewisseld met allerlei bijdragen. Het blad verschijnt
vier keer per collegejaar. Diverse malen wordt het blad gedurende zijn
meer dan vijfentwintigjarig bestaan in een nieuw jasje gestoken, zodat
het in 2012-2013 als een kleurrijk magazine aan zijn 27ste jaargang
toe is met een oplage van intussen 3820 gratis exemplaren. Behalve
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Frank Vlemminx illustreert tot 1979 NONDEJURE, het Onafhankelijk blad van de
Juridische Faculteit Tilburg.

SecJure is in 1988 de opvolger van NONDEJURE als onafhankelijk faculteitsblad.
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nieuws van de studentenverenigingen en over de faculteit schrijven de
redacteuren en andere studenten het blad vol met korte bijdragen over
juridische onderwerpen. Anders dan in het verleden kan het meeste
verenigingsnieuws overigens steeds vaker sneller via de website van
Magister en social media worden verspreid. SecJure krijgt daardoor
meer ruimte voor algemeen informatieve en inhoudelijke bijdragen.
Naast het algemene studentenblad
gaat er in 1991 ook een wetenschappelijk juridisch blad van start.
Initiatiefnemers en drijvende krachten
zijn de studenten Anton van de Plas en
Willem-Jan van der Wolf. Zij zien de
toenemende internationalisering van
het recht en richten het tijdschrift de
Tilburg Foreign Law Review op, dat zich
in het bijzonder richt op buitenlands
recht en rechtsvergelijking.58 Van der Wolf zal tot 1994 het blad
als hoofdredacteur blijven runnen, waarna John Boeren en Aarthi
Randjietsingh en vele anderen na hen het stokje overnemen. In
2011 gaat het blad de Tilburg Law Review. Journal of International
and European Law heten, maar blijft de internationaalrechtelijke
aspiraties behouden. Het blad wordt nu volledig een blad van de
Tilburgse faculteit, maar blijft naar het voorbeeld van Amerikaanse
facultaire law reviews een redactie van studenten behouden.
Politieke groeperingen
Wanneer de inspraak eenmaal een feit is, ontstaan er afzonderlijke
politieke studentenverenigingen of fracties die kandideren voor de
faculteitsraad. Daarnaast maakt het kiessysteem van de hogeschool het
ook mogelijk zich als individu kandidaat te stellen voor de raad. Dat doen
in de loop der jaren veel studenten en groeperingen, maar op den duur
zullen er enkele en ten slotte maar één studentenfractie overblijven.
In het begin zijn er nog geen echte politieke groeperingen. De
Faculteitsvereniging speelt een rol in de faculteit, maar heeft niet
de primaire doelstelling studentenpolitiek te bedrijven. Bovendien
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bestaat er begin jaren zeventig enige jaren geen faculteitsvereniging
meer. Een aantal studenten doet daarom in 1973 een oproep
om een Georganiseerd Overleg van studenten in het leven te
roepen tussen JFVT, redactieleden van het faculteitsblad, de
studentleden van de Contactgroep eerste jaar, studentleden van de
Onderwijscommissie en anderen, en bijeen te komen voorafgaand
aan de faculteitsraadsvergaderingen.59
Vanaf 1974 is er de Fraktie Open Werk die zowel uit studenten als
medewerkers bestaat.60 Aanvankelijk ligt het accent op het streven
naar openheid van procedures en inzichtelijkheid in het bestuur.
Daarna richt Open Werk zich speciaal op het onderwijs en vooral op
wat zij noemt ‘de andere kant van het recht’. De leden van de Fraktie
vinden dat er veel te weinig aandacht wordt geschonken aan de
maatschappelijke werkelijkheid van het recht, waarmee bijvoorbeeld
de Juridische EHBO wordt geconfronteerd.
In 1977 doet voor het eerst de Fractie Recht Vooruit als nieuwe
groepering mee aan de faculteitsraadsverkiezingen met als
kandidaten Frits van Vugt, Leo Bechtold, Emile Berger, Adriaan
Claessens, Annie van Onna, Dorien van de Pas en Ineke Verdonk
en met Piet de Peuter als kandidaat voor de Hogeschoolraad. De
groepering is meteen zeer succesvol. Zij haalt vijf van de zeven
zetels binnen. De groepering noemt zich progressief. Een deel van
deze studenten heeft banden met of steunt de Juridische EHBO en
de Werkgroep Recht en Praktijk.61
Naast de Fractie Recht Vooruit zitten steeds enige onafhankelijke
studenten in de raad. In 1980 besluit echter een aantal studenten, die
vinden dat Recht Vooruit een te sterk stempel op de studentenpolitiek
drukt, zich aaneen te sluiten in de Vrije Juristen Fractie. De
verkiezingsuitslag laat echter geen verandering zien. Recht Vooruit
behoudt vijf zetels en de Vrije Juristen Fractie krijgt er twee.62 De
laatste groepering houdt geen stand. In het daaropvolgende jaar
is zij al weer verdwenen. Recht Vooruit krijgt dan alle zeven zetels,
terwijl de opkomst stijgt van 35.91 % naar 52,28 %. Recht Vooruit
blijft ook in 1982 de grootste partij, maar moet een zetel afstaan
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Candidaten in 1977 voor de lijst Fraktie Recht Vooruit v.l.n.r. bovenste rij: Dorien
van de Pas, Leo Bechtold, Frits van Vugt; midden: Piet de Peuter; voorste rij: Adriaan
Claessens, Ineke Verdonk, Emile Berger, Annie van Onna.

aan de onafhankelijke kandidaat Alice Pillot, de eerste avondstudent
in de faculteitspolitiek. De avondopleiding kent veel problemen
en de avondstudenten, die op dat moment ongeveer 30 % van de
totale studentenpopulatie uitmaken, willen hun stem laten horen.
De samenwerking met Recht Vooruit is echter zodanig dat Pillot
zich in het daaropvolgende jaar aansluit bij Recht Vooruit en als
lid van die fractie opnieuw in de raad komt. Nu komt een aantal
fiscalisten op voor hun belangen en komt Robert Jumelet voor De
Fiscalistenfractie in de raad. Maar ook de fiscalisten houden het niet
vol, zodat wederom Recht Vooruit als enige fractie overblijft. De
studentenpolitiek trekt in de loop van de jaren tachtig steeds minder
belangstelling. Door een te lage opkomst gaat in 1985 zelfs een zetel
verloren. In 1986 doen de fiscalisten een nieuwe poging. Onder
de naam Fiscalisten ’86 vormen zij een nieuwe fractie naast het
vertrouwde Recht Vooruit. De fiscalisten halen twee zetels binnen.
Samen met de fiscaal-economen maken zij in 1987 onder de naam
De fiscalisten ook een lijst voor de universiteitsraad.63
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Aan het eind van de jaren tachtig, begin jaren negentig is de tijd van
de oude fracties voorbij. Er komen nieuwe studentenpartijen, die zich
aanpassen aan de veranderingen die de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs van 1986 heeft gebracht ten aanzien van de experimentele
Wet Universitaire Bestuurshervorming van 1970. Het zwaartepunt
van het bestuur verschuift onder de nieuwe wetgeving naar het
faculteitsbestuur. Daartegenover worden studierichtingcommissies
ingesteld, die een zwaarwegend adviesrecht krijgen ten aanzien
van het onderwijsprogramma. Van afstandsmodel wordt het
universitaire en facultaire bestuursmodel een participatiemodel. De
studenten gaan mee in deze meer harmonieuze invulling van de
medezeggenschap dan in het verleden.
In 1990 komt een nieuwe grote groepering in de raad, de fractie
Juristen 2000, die ook de studentbestuurder in het faculteitsbestuur
levert. Deze fractie is ook vertegenwoordigd in de universiteitsraad
om daar het geluid van de juridische studenten te laten horen.
Naast deze fractie komt de Fractie Vrijspraak op, die in februari 1991
wordt opgericht. Vrijspraak richt zich in eerste aanzet vooral op
verandering van het onderwijs en het tentamensysteem. Actiepunten
zijn onder andere tussentijdse toetsing, het maken van opdrachten
en het houden van referaten. Juristen 2000 en de Fractie Vrijspraak
zullen een aantal jaren het geluid van de studenten afzonderlijk
en in concurrentie met elkaar laten horen. Vrijspraak heeft ook

Uitslag van de faculteitsraadsverkiezing 1983.
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deeltijdstudenten onder haar
vertegenwoordigers. Inhoudelijk
ontlopen de standpunten van
de partijen elkaar niet veel en
als dan het ledenbestand van
Juristen 2000 ook nog wat kleiner
wordt, besluiten de fracties
onder de voorzitsters Saskia van
Stuivenberg van Vrijspraak en Yvonne van der Linden van Juristen
2000 eind jaren negentig tot samengaan. Er zal één studentenfractie
overblijven onder de naam van Fractie Vrijspraak. Deze groepering
zal in het nieuwe millennium de studenten vertegenwoordigen.64
Naast de faculteitspolitiek gaat Vrijspraak ook jaarlijks de Beste
Docent Verkiezing en gedurende enige jaren het Groot Dictee der
Juridische Taal organiseren, maar de belangrijkste taak blijft toch
de vertegenwoordiging van de studenten in opleidingscommissies,
faculteitsraad en faculteitsbestuur.

1.7	Waar zullen we het in de faculteitsraad nu eens over
hebben?
De gemoederen in de faculteitsraadsvergaderingen lopen soms hoog
op. Tussen faculteitsbestuur en een deel van de faculteitsraad clasht
het in de jaren zeventig over de zogenoemde RAF-motie. Officieel
heet het: “wat is het beleid met betrekking tot de behandeling in
de faculteitsraad van punten die niet rechtstreeks de organisatie
en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening
betreffen van de tot de faculteit behorende vakgebieden”. In concreto
gaat het om een voorstel om een motie aan te nemen met betrekking
tot de behandeling van de gevangenen van de Rote Armee Fraktion
(Baader-Meinhofgroep) in de Bondsrepubliek Duitsland. In Ars
Aequi is hierover een artikel verschenen van de Tilburgse student
Hans Fillet.65 Bij de juridische faculteiten van de Universiteit van
Amsterdam en Utrecht zijn soortgelijke moties aangenomen en
daarna is aan de andere faculteiten in den lande gevraagd zich hierbij
aan te sluiten. Ook in Tilburg zijn er raadsleden die vinden dat de
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raad zich moet uitspreken. Met name de Fractie Open Werk, waarin
criminoloog Bert Rombouts het voortouw neemt, maakt zich sterk
voor het behandelen van de motie in de raad. De faculteit mag niet
buiten de wereld staan, zo is de mening van Rombouts. Het bestuur
wil de motie niet behandelen en stelt dat dit een kwestie is die niet tot
de bevoegdheid van de raad behoort. De raad heeft volgens decaan
Van der Burg alleen bevoegdheden op het terrein van onderwijs en
onderzoek binnen de faculteit, maar kan geen faculteitsstandpunten
innemen in zaken die niet met het functioneren van de faculteit
van doen hebben. Uiteindelijk ziet de fractie af van behandeling
van de motie en wordt afgesproken dat decaan Van der Burg zijn
standpunt nog eens schriftelijk uiteen zal zetten.66 Omdat deze

Deelen
Ruim 23 jaren, van 1966 - 1989, is de markante
figuur prof. mr. J.E.J.Th. (Jos) Deelen hoogleraar
burgerlijk recht en handelsrecht, privaatrechtelijke
rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht
aan de faculteit. Markant is hij in uiterlijk met
bolhoed, jas met astrakan kraag en witte shawl, in
optreden, en vooral in zijn minutieus weloverwogen
taalgebruik. Welke student heeft in die jaren de
bijna een volledige pagina beslaande eerste zin
van zijn inaugurele rede over ‘De Blinddoek van
Von Savigny’ niet drie keer herlezen? En generaties
studenten is het verbintenissenrecht bijgebracht met het kritisch lezen
van de arresten Rederij Koppe, Baris/Riezenkamp, Saladin/HBU en
Bunde/Erckens. In de jaren dat internationaal privaatrecht nog een
verplicht vak is, kunnen alle studenten Deelen ook meemaken bij het
vakgebied waarop hij vooral zijn onderzoek richt. Daarna is dat alleen
nog maar weggelegd voor hen die IPR als keuzevak nemen. Bij Deelens
aandacht voor het internationaal privaatrecht gaat het niet alleen om
de Nederlandse IPR-wetenschap, maar ook om de rechtspraktijk op
dit terrein. Zo is hij onder andere voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad van het T.M.C. Asser Instituut – Dubbink zegt zelfs dat dit Instituut
is ontsproten aan het brein van Voskuil en Deelen – en lid van de
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht. Typerend is ook
de titel van zijn afscheidscollege: ’Van Blinddoek tot bril’.
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vindt dat de zaak niet alleen de faculteitsraad aangaat, maar ook voor
anderen van belang is, publiceert hij zijn mening als opiniestuk in
het Hogeschoolblad onder de veelzeggende titel: “Waar zullen we het
in de fakulteitsraad nu eens over hebben?” Reacties hierop blijven
niet uit. Student P.J.C. de Peuter stuurt een ingezonden brief onder
de kop “Geloven doe je in de kerk”, waarop Van der Burg weer
reageert met “Wil de heer De Peuter namens anderen geloven?” De
Peuter vindt het goedkoop dat Van der Burg suggereert dat degenen
die zich niet gelukkig voelen bij een ‘smalle’ taakopvatting van de
faculteitsraad zich maar moeten afvragen of zij daarin nog wel
willen functioneren. Van der Burg zegt dat hij dat niet suggereert,
dat hij zelfs heeft gezegd dat er in de faculteitsraad nog heel wat te
doen is, maar dat de indieners van de motie zelf hebben verklaard
dat zij zich willen beraden over hun verdere raadslidmaatschap.
Ook de medewerkers Pim Leclercq, Bert van Roermund en Bert
Rombouts reageren met een stuk, waarin zij de problematiek van
schending van de mensenrechten, waar het in de motie om ging,
nog eens aan de orde stellen, hun tegenover Van der Burgs opvatting
staande standpunt over wat de faculteitsraad kan en moet bespreken
beargumenteren, en zich afvragen of rechtsgeleerden wel mogen
zwijgen “als de rechtsstaat wankelt”.67 De zaak is dan wel van de
agenda afgevoerd, maar de standpunten zijn lijnrecht tegenover
elkaar blijven staan.
Ook in de jaren daarna komt het argument dat de raad niet over
alles gaat nog af en toe ter sprake, maar wanneer de Fractie Recht
Vooruit in 1981 een motie indient betreffende de actie “Juristen
vrij” van Amnesty International wordt deze wel degelijk behandeld
en aangenomen, al mag het faculteitsbestuur de tekst enigszins
aanpassen.68
In 1987 wordt daarentegen een verzoek van Amnesty International
om een steunbetuiging echter weer met als argumentatie dat
dit niet tot de taken van de faculteitsraad behoort uitsluitend
ter kennisgeving voorgelegd. Geheel zonder discussie komt
het bestuur er niet af. Raadsleden die voor behandeling van de
motie zijn, erkennen dat dit sinds de RAF-motie de algemene
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Bronkhorst
Het strafrecht, strafprocesrecht en aanvankelijk ook
de criminologie wordt als eerste gedoceerd door
Prof. mr. C. (Cees) Bronkhorst. Hij komt in 1964
vanuit de rechterlijke macht naar de faculteit en
kan met zijn ervaringen als rechter-commissaris in
strafzaken het theoretische onderwijs kleur geven.
In zijn oratie spreekt hij over ‘Nood en noodzaak
van het strafrecht’. Hij is als rustige docent voor
de studenten echter minder opvallend aanwezig
dan bijvoorbeeld de collega’s van privaatrecht. In
de tijd van de studentopstand is hij de secretaris
van de faculteit, wat dan nog geen ambtelijke functie is. Voorzitter en
secretaris zijn in deze tijd nog twee hoogleraren die samen het dagelijks
bestuur van de faculteit vormen. Samen met voorzitter Jeukens probeert
hij de eisen van medewerkers en studenten te weerstaan of hen in
rustiger vaarwater te leiden, maar ook daarbij treedt hij niet altijd op de
voorgrond. Als lid van de Commissie-Pompe houdt Bronkhorst zich in
deze woelige jaren zestig bezig met het vraagstuk van de verhouding
tussen misdaad en straf. In 1975 keert hij als raadsheer bij de Hoge Raad
terug naar de rechterlijke macht.

lijn is, maar zeggen tegelijk dat er wel degelijk wel eens stellling
is genomen door de raad. In het bijzonder betreft dat een motie
over de decembermoorden in Suriname die in december 1982
zonder problemen is aangenomen. Deze motie moest ter kennis
worden gebracht van de zusterfaculteiten, de Hogeschoolraad, de
Surinaamse ambassade, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
de afdeling Pers en Voorlichting van de Hogeschool. Het bestuur
werd bovendien gemachtigd om zelf te bezien aan wie deze nog
meer kon worden gezonden. Een helemaal consistente lijn is er dus
niet geweest, zo stellen de raadsleden.69
Ook bij een motie van de Fractie Recht Vooruit in 1988 komt de
bevoegdheidsvraag nog eens aan de orde. De fractie wenst verbreking
van de contacten met de firma Olivetti vanwege de belangen die
Olivetti heeft in Zuid-Afrika. In de universiteitsraad is al een motie
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met soortgelijke strekking aangenomen. Het faculteitsbestuur
argumenteert dat het hier een beheerskwestie betreft die alleen het
College van Bestuur aangaat. Recht Vooruit stelt daartegenover dat
de faculteitsraad een eigen verantwoordelijkheid heeft en steun kan
betuigen aan de universiteitsraad. De consequenties van verbreking
van contacten, bijvoorbeeld een schadeclaim, komen in de discussie
breed aan de orde. Raadslid uit het wetenschappelijk personeel Paul
Vlaardingerbroek poogt een compromis te bereiken en vraagt of de
motie kan worden aangenomen als in de tekst wordt toegevoegd dat
de verbreking van de contacten op rechtmatige wijze zal geschieden.
Met die amendering wordt de motie ten slotte met meerderheid van
stemmen aangenomen.70
Hoewel er dus af en toe pogingen zijn gedaan om in de raad andere
zaken dan kwesties die direct met onderwijs en onderzoek en de
organisatie en het functioneren van de faculteit te maken hebben aan
de orde te stellen, is het schrikbeeld van decaan Van der Burg, dat de
raad willekeurig over van alles en nog wat zou gaan vergaderen, niet
bewaarheid en is op een enkele uitzondering na aan de door hem
beargumenteerde beleidslijn vastgehouden.

1.8

Herzieningen van het studieprogramma

In de jaren van de opbouw van de faculteit volstaat men met beperkte
wijzigingen in het programma. Bovendien bepaalt het Academisch
Statuut in grote lijnen wat er moet worden gedoceerd. Toch komen
er enkele veranderingen, zeker als vanaf eind jaren zestig ook voor
Nederlands recht HBS-abituriënten kunnen worden toegelaten en
de studentenaantallen stijgen. De Werkgroep Krities Recht ventileert
in 1969 onvrede over de vorm van doceren en examineren. In een
nota komen de leden van deze werkgroep met verstandige, maar ook
met wilde, in deze tijd nauwelijks aanvaardbare, ideeën. Zo klagen
zij over hoorcolleges, willen zij groepsexamens en groepsoordelen
en een adviserende stem van studenten bij examens. 71 Aan de andere
kant beginnen hoogleraren te klagen over slechtere examenresultaten
en desinteresse van studenten. Tijd dus in 1971 om na te denken
over een grondige herziening van het studieprogramma. De daartoe
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ingestelde Commissie-Schoordijk komt met een notitie, die A.K.
(Alis) Koekkoek meteen veel te beperkt en vaag vindt. Er blijken
fundamentele meningsverschillen te bestaan binnen de faculteit
over de oplossing van de gestelde problemen van achteruitgang van
het peil van de examens en het minder gemotiveerd studeren van
de studenten. In de studieraad volgt een tamelijk ongestructureerde
discussie. Schoordijk ziet als oplossing in het derde jaar zo min
mogelijk tentamens afnemen en zo veel mogelijk de toetsing
concentreren in één doctoraal examen; anderen zijn juist vóór
afzonderlijke tentamens. Koekkoek komt met het voorstel van een
gesplitst doctoraal publiekrecht en privaatrecht. Schoordijk blijft
bij zijn mening dat een totaal examen studieversnellend werkt. De
discussie betreft ook het beperken van de college-uren en meer
zelfstudie, of juist niet. Ook over de verschillende studiefasen

Van der Burg
Prof. mr. F.H. (Frans) van der Burg begint zijn
loopbaan in Tilburg in 1968 als wetenschappelijk
hoofdmedewerker. In 1969 wordt hij benoemd tot
hoogleraar Staats- en administratief recht. In de
periode 1968-1971 is hij ook nog adjunct-secretaris
bij de Staatscommissie Cals/Donner. Zijn oratie
geeft hij de titel ‘De overwinning van het staatsrecht’.
Aangezien Jeukens het staatsrecht doceert, richt Van
der Burg zich in het verplichte doctoraal onderwijs
op het thema rechtsbescherming tegen de overheid
en gaat hij het vak administratief recht geven. Zijn
belangstelling is echter zeer breed. Ook de historie interesseert hem sterk,
zoals uit zijn dissertatie met juridische en historische beschouwingen
over het begrip politie blijkt. Later zal hij zich bijvoorbeeld ook gaan
bezighouden met de grond- en mensenrechten ten tijde van de Franse
en Bataafse revolutie.
Van der Burg begeleidt samen met Deelen en Schneider ook de eerste
studiereis naar Engeland.
Van 1975-1979 is hij decaan van de faculteit. Het zijn roerige jaren,
waarin hij heel wat te stellen heeft met medewerkers en studenten.
In 1980 stapt hij over naar de Rijksuniversiteit Leiden.
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wordt verschillend gedacht. Enerzijds vragen raadsleden zich af
of het candidaats eerste deel door de voorgestelde veranderingen
niet te zwaar wordt, anderzijds meent Schoordijk dat dit examen
juist te licht is en het candidaats tweede deel te zwaar en dat men
daar dus iets aan moet doen. Maar Jeukens wil niet naar het eerste
jaar met staatsrecht en Bronkhorst wil eerst met zijn staf spreken
over de vraag of strafrecht naar die studiefase kan. De studenten
vinden dat het vak inleiding in de rechtswetenschap wel kan worden
afgeschaft als staatsrecht in het eerste jaar komt, maar Coopmans
wijst op de verschillende invalshoeken die bij inleiding worden
gehanteerd: ”Inleiding is geen vak maar een methode”, zo stelt hij.
Schoordijk wijst op de didactische, pedagogische mogelijkheden van
privaatrecht in het eerste jaar. Bronkhorst blijft echter aarzelend.
Afgezien van de oprechte meningen die worden geuit, zitten toch
velen zo hun eigen belang te behartigen. Fel is de discussie ook over
economie en sociaal recht, die zouden moeten worden geïntegreerd.
Econoom Peter Zuiderwijk maakt daartegen ernstige bezwaren. Hij
vindt dat er in het bestaande programma al te weinig uren economie
worden gegeven. Jurist Huub Willems vindt economie daarentegen
grotendeels overbodig. Ook de studenten zien, wat zij noemen het
belang van het leren van formules niet in. Zuiderwijk geeft dan wel
toe dat de inhoud zou kunnen worden veranderd, maar meent dat
dat niet in minder tijd kan. Hij betrekt in zijn argumentatie ook
de onderwijsbevoegdheid die juristen voor economie krijgen. Men
komt er vooralsnog dus niet uit. Koekkoek vraagt daarom concrete
voorstellen aan de vakgroepen voor te leggen. Een maand later komen
dan de voorstellen voor nieuwe programma’s voor het candidaats en
doctoraal opnieuw aan de orde. Nu worden de voorstellen met enige
amenderingen goedgekeurd.72 De druk is intussen van de ketel en
achter de schermen zijn de meningsverschillen gladgestreken. De
uitgangspunten van het Tilburgse programma blijven, ondanks
deze herziening, onveranderd: Tilburg behoudt een klassieke, brede,
generalistische, opleiding.
In de tweede helft van de jaren zeventig werkt de faculteit opnieuw
aan een algehele herziening van het onderwijsprogramma.
Een grote rol hierbij speelt Coopmans. Hij is de voorzitter van
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de Onderwijscommissie en bereidt met een commissie de
herprogrammering voor. De Commissie-Coopmans krijgt van
diverse kanten kritiek. De studenten vinden dat ze te weinig worden
betrokken bij de discussie, vakgroepen voelen zich onderbedeeld
in het algemeen en in vergelijking met andere vakgroepen. Ook
over de procedure wordt geruzied, maar in de faculteitsraad
bereikt men daar toch overeenstemming over. Dat betekent niet
dat men het over de inhoud van de voorstellen snel eens wordt.
Er zijn te veel discussiepunten. De omvang van de basisperiode
en de differentiatieperiode houdt de raadsleden verdeeld, en
ook de omvang van de verschillende vakken blijkt een enorm
heet hangijzer te zijn. Niemand wil inleveren. Medewerker Leo
van Dorst komt met het voorstel om in plaats van twee scripties
voortaan één scriptie te laten schrijven en Aart Overbosch pleit voor
integratievakken en functioneel gerichte afstudeerrichtingen in
plaats van vakinhoudelijke programma’s. Uiteindelijk komt men tot
besluitvorming met compromissen.
Als dan de stofwolken zijn opgetrokken, komt er een brief van de
vakgroep privaatrecht, waarin wordt verzocht terug te komen op de
urenverdeling. Het spel staat weer op de wagen. Vakgroepvoorzitter
Löwensteyn maakt alsnog bezwaar tegen de korting voor
privaatrecht. De Onderwijscommissie hoort Löwensteyns bezwaren
aan, maar verwerpt ze en zegt dat deze ‘tardief’ zijn voorgedragen.
Löwensteyn weet niet van wijken. Hij stuurt de raad dan zelf zijn
nota met bezwaren en schrijft dat van zijn opmerkingen niets is
terug te vinden in het advies van de Onderwijscommissie. Daarvan
geeft hij overigens wel zichzelf de schuld. Uit vrees de commissie
niet te kwetsen met al te elementaire uiteenzettingen is hij kennelijk
al te ‘lapidair’ geweest. Dergelijke fraaie zinswendingen doen echter
niet af aan de indruk dat privaatrecht ofwel in de voorbereidingsfase
heeft zitten slapen en zich de kaas van het brood heeft laten eten,
ofwel dat er compromissen zijn gesloten waar de vakgroep achteraf
niet zo gelukkig mee is en daarom moet alles uit de kast worden
gehaald om de besluitvorming onderuit te halen en het overleg te
heropenen. In de raad wordt dan een uiterst heftige discussie gevoerd
over de vraag of de besluitvorming kan worden teruggedraaid.
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Medewerker privaatrecht en faculteitsbestuurslid Matton van den
Berg stelt in een motie voor de studiebelasting van de hoofdvakken
te herberekenen, maar komt daarmee in aanvaring met decaan
Van der Burg. Volgens de decaan is het in strijd met de regels een
voorstel waarover niet is geadviseerd door de Onderwijscommissie
ter stemming te brengen. Het mag niet baten. Het voorstel
wordt met zeven tegen vijf en één onthouding aanvaard. De
tegenstanders Mirjam Dissel-van Erp en Ad van de Wiel verlaten
boos de vergadering, waarbij Van de Wiel uitspreekt dat “het
de voorzitter bekend is hoe hij dit besluit ter vernietiging moet
voordragen”. Ook faculteitssecretaris Wehberg zegt dat de raad met
deze besluitvorming de Onderwijscommissie buitenspel zet en
dat het haar daarom voorkomt dat het ter vernietiging zal moeten
worden voorgedragen. Andere raadsleden delen die zienswijze niet.
Decaan Van der Burg verklaart het besluit niet te zullen uitvoeren
en deelt mee dat hij zich zal beraden of hij het ter vernietiging zal
voordragen of dat hij zal aftreden. De raadsleden Frenkel, Van Dorst
en Overbosch zeggen daarop weer dat hij dat vóór de stemming
had moeten mededelen. Frenkel stelt vervolgens voor om met deze
hypotheek de zaak opnieuw aan de orde te stellen in de volgende
vergadering. Aldus wordt besloten.
Achter de schermen vindt dan de volgende episode van dit drama
plaats. Doordat Van den Berg lid van het bestuur is, is er zowel een
bestuursconflict ontstaan binnen het faculteitsbestuur als tussen de
decaan en de faculteitsraad. Ter oplossing wordt door het bestuur
hoogleraar Geppaart als bemiddelaar te hulp geroepen. Hij komt
met een advies waarin hij allereerst tot de conclusie komt dat de
beraadslaging in de faculteitsraad over de herprogrammering
voldoende was voorbereid. Ten aanzien van de motivering van het
herprogrammeringsrapport heeft hij echter bedenkingen, vooral
over de onderlinge verhouding van staatsrecht en strafrecht enerzijds
en burgerlijk recht en handelsrecht anderzijds. Daarover moet
volgens hem alsnog een principiële discussie worden gevoerd en de
bezwaren van privaatrecht op dit punt acht hij terecht. Ten aanzien
van de studiebelasting komt hij met een inventieve oplossing.
De bestaande studiebelasting, die in de discussie een rol heeft
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gespeeld, kan volgens hem in het midden blijven. Daarmee neemt
hij de wind uit de zeilen van de vakgroep strafrecht, die zich tegen
herberekening verzet, en steunt hij privaatrecht. Hij adviseert het
door de raad aangenomen voorstel-Van den Berg in te trekken. Ook
hij moet namelijk toegeven dat, doordat de Onderwijscommissie
over het voorstel Van den Berg niet is gehoord, het aangenomen
besluit mogelijk onverbindend is. De tekst van de WUB is op dit punt
duidelijk, al laat de Memorie van Toelichting wat interpretatieruimte.
Daarom moet de faculteit het hierop niet laten aankomen. Zinvoller
dan vast te stellen of de studielast van het bestaande programma
voldoende nauwkeurig is vastgesteld, is het onderzoek te doen naar
de feitelijke studielast na invoering van het nieuwe programma.
Daartoe moet de raad de drie strijdende vakgroepen uitnodigen te
overleggen over de toedeling van de beschikbare 3950 uren en bij
voorkeur eensluidende voorstellen te doen. Daarover kan dan advies
van de Onderwijscommissie volgen en kan de raad overwegen of
zijn besluiten ten aanzien van de herprogrammering wijziging
behoeven. De decaan krijgt een veeg uit de pan, doordat Geppaart
stelt dat hij diens overwegen om af te treden niet juist acht. Aftreden
moet beperkt blijven tot situaties van ernstige onoverbrugbare
principiële tegenstellingen. En luchtigjes volgt dan de conclusie, dat
als het besluit wordt ingetrokken de feitelijke grondslag voor Van
der Burgs rammelen met zijn portefeuille is weggevallen.
Binnen het faculteitsbestuur worden dan de gelederen gesloten.
Decaan Van der Burg stemt in met het advies en voorstel van Geppaart
om de vakgroepen staatsrecht, strafrecht en privaatrecht te vragen
vóór 1 december 1977 de studielast van het bestaande programma
in onderling overleg en op basis van met elkaar overeengekomen
normen te herberekenen. Het voorstel wordt door het bestuur dan
aan de faculteitsraad voorgelegd. In de raad vinden nog wel enige
flinke schermutselingen plaats, vooral met decaan Van der Burg over
de vraag waarom hij nu wel akkoord gaat met nieuwe besluitvorming,
maar de raad stemt in met het voorstel. De vakgroepen vinden een
nieuw compromis. De aangevallen onderwijscommissie bijt nog
eens flink van zich af en geeft een kritische reactie op het adviesGeppaart, maar gaat dan toch mee met diens conclusie dat de
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urenverdeling niet de inzet mag blijven van uitzichtloze discussies.
Bovendien is er intussen een zekere consensus is gegroeid over de
urenverdeling. Het voorstel aan de faculteitsraad, waarmee deze op
16 februari 1978 zonder opmerkingen en zonder in te gaan op de
het advies akkoord zal gaan, luidt dan ook in te stemmen met de
urenverdeling en nader te overwegen welk gewicht definitief aan
de vakken moet worden toegekend. Daarmee laat men in feite de
urencontroverse een stille dood sterven.73

1.9

De avondopleiding

Onder de studenten die rechten gaan studeren bevindt zich al vanaf
de jaren zestig ook steeds een aantal werkstudenten. Ten behoeve
van deze studenten worden de eerstejaars hoorcolleges grotendeels
op maandag en vrijdag geconcentreerd. Sommige werkstudenten
maken onderling afspraken over het bijwonen van deze colleges,
wisselen vervolgens aantekeningen uit en komen op eigen initiatief
op zaterdagmorgen bijeen voor bespreking van de behandelde stof. De
vraag rijst echter of er niet van faculteitswege meer van de grond moet
komen voor deze doelgroep. In 1975 wordt daarom een commissie ad
hoc ingesteld die moet onderzoeken of de faculteit een avondopleiding
kan verzorgen. Het antwoord ligt eigenlijk al bij voorbaat vast. De
faculteit wil komen tot een avondopleiding en men maakt haast met
de plannen. Drie maanden na de instelling van de commissie, op 19
juni 1975, gaat de raad al akkoord met het voorstel tot instelling van
een avondopleiding. De voorwaarden zijn een minimum leeftijd van
25 jaar en het kunnen aantonen dat men een werkkring heeft en niet
in staat is deel te nemen aan de dagopleiding.74
In de jaren daarna zullen telkens knelpunten en voorstellen tot oplossing
met betrekking tot de avondopleiding langskomen. De opleiding is er
dan wel gekomen, maar lang niet iedereen heeft zich onvoorwaardelijk
daaraan gecommitteerd. Ineens hebben medewerkers werktijden tot
in de late avond, zonder dat daarover arbeidsrechtelijk iets is geregeld
of overeengekomen. De vakgroepen hebben ook niet fundamenteel
nagedacht over het programma voor deze groep studenten. Moeten
er meer of minder colleges worden gegeven dan in de dagopleiding,
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De faculteitsraad in vergadering bijeen in 1977 in de juridische bibliotheek. V.l.n.r.
studenten Steven de Koning en Anke Smits, medewerker drs. Bert Rombouts, student
Emile Berger en medewerker mr. Ad van de Wiel.

wie zijn de geschikte docenten voor deze categorie, moet men
dezelfde onderwijsmethoden hanteren? Daarnaast zijn de algemene
voorzieningen op de Hogeschool niet berekend op aanwezigheid
van studenten in de avond. De restauratieve voorzieningen, de
dictatenverkoop, de bibliotheek, de studieadviseur, zijn niet of maar
heel beperkt bereikbaar. Ook de tentamens zijn in beginsel overdag.
Dergelijke zaken komen dan ook voortdurend als knelpunten uit
de enquêtes onder de avondstudenten naar voren. Voorlopig is de
opleiding er wel, maar of deze zal blijven is een telkens terugkerende
vraag, die, zoals we hierna zullen zien, samen met andere zaken de
avond- en deeltijdopleiding betreffende de gemoederen ook in de jaren
tachtig nog geruime tijd bezig zullen houden.75
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De ontstaansgeschiedenis van de Tilburgse rechtenfaculteit is beschreven
in Johan de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg. Onderweg van Hogeschool
naar Universiteit, Deel II, 1955/1977 (Baarn 1981, herdruk Amsterdam
2003) 96-105 en in Karel Veraghtert, Ad van den Oord en Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit van Tilburg. Investeren in Kwaliteit, Deel III 1977/2002
(Amsterdam 2003) 25-29.
De Hogeschool wordt in deze tijd bestuurd door een College van curatoren en een Senaat, onder medewerking van de faculteiten. Er zijn acht
curatoren, die worden bijgestaan door een secretaris. Het College van
curatoren is belast met het algemeen bestuur. De Senaat wordt gevormd
door de gewoon hoogleraren en behartigt de belangen van het onderwijs en de beoefening der wetenschap. De rector magnificus is de voorzitter van de Senaat en wordt in beginsel voor één jaar benoemd. De Senaat benoemt uit zijn midden een secretaris voor een of meer jaren. De
dagelijkse zaken worden afgedaan door het senaatsbestuur, dat bestaat
uit de rector, de secretaris, de pro-rector en de voorzitters en secretarissen
van de faculteiten.
Zie voor de geschiedenis van de Rotterdamse faculteit verder P.W. Klein,
De Nederlandse Economische Hogeschool. Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen 1963-1973 (Rotterdam 1974) 81-128.
In september 1961 stemt de Tweede Kamer al wel in met de oprichting van
een sociale faculteit. Deze zal echter ook pas in september 1963 van start
gaan.
In 1971 zal overigens een delegatie uit Rotterdam naar Tilburg komen om
aan docenten en studenten het dan nieuwe Rotterdamse programma toe te
lichten.
De Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg. Onderweg van Hogeschool naar Universiteit, 101-102.
J.B.A Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit
Nijmegen 1923-1982 (Nijmegen 1994) 292-296.
De brief is gepubliceerd onder de kop ‘De spreiding der juridische faculteiten’, Nederlands Juristenblad, 35 (1960) 595-599. Zie ook de verdere discussie: J.C. van Oven, ‘Nieuwe faculteiten der rechtsgeleerdheid’, Nederlands
Juristenblad, 36 (1961) 357-361; ‘Nieuwe faculteiten der rechtsgeleerdheid’,
Nederlands Juristenblad, 36 (1961) 593-602;’De spreiding der juridische faculteiten’, Universiteit en Hogeschool, 7 (1960-1961) 46-49.
De Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg. Onderweg van Hogeschool naar Universiteit, 102-103.
Wetsontwerp nr. 7015. Handelingen Tweede Kamer 1962-1963, 26 maart
1963. Handelingen Eerste Kamer 1962-1963, 28 mei 1963.
Volgens het verslag van president-curator dr. C.N.N. Kortmann over 1962-
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1963 worden de nieuwe hoogleraren J.M. Jeukens, W.L. Snijders (mededingingsrecht), J.E.A.M. van Dijck (belastingrecht) en Th.A. Stevers (leer
van de openbare financiën) benoemd in de economische faculteit, maar
“zullen zij te zijner tijd waarschijnlijk ook in de juridische faculteit een belangrijke rol spelen”. Jeukens wordt al meteen secretaris van de juridische
faculteit. De opvolger van Kortmann als president-curator mr. P.H.M. van
Boven meldt in zijn verslag over 1963-1964 vervolgens de benoeming van
Jeukens in de juridische faculteit. De Katholieke Hogeschool 1961-1964, 10, 17.
In het collegejaar 1965-1966 worden de leeropdrachten van de hoogleraren
J.E.A.M. van Dijck en J.J. Loeff gewijzigd in verband met hun onderwijs in
de juridische faculteit. Zij worden sedertdien in de studiegids ook vermeld
als hoogleraar bij de juridische faculteit, al is Van Dijck altijd in dienst van
de economische faculteit gebleven. Katholieke Hogeschool Tilburg, Jaarverslagen 1964-1968, 32. Katholieke Hogeschool Tilburg, Studiegids 19661967, 127-129.
Moderator Gelissen zou tot 1970 aan de studentenparochie Maranatha verbonden blijven. Daarna werd hij parochiepastoor. Hij overleed in 2007 op
92-jarige leeftijd als oudste in Nederland nog werkzame parochiegeestelijke. Zie voor een korte biografie http://www.rkk.nl/actualiteit/2007/detail_
objectID593712_FJaar2007.html
Archief FRW, doos 160, Notulen Faculteitsvergadering 31 oktober 1963.
President van de rechtbank is prof. mr. W.J.I. van Wijmen, als griffier treedt
op mr. G.C. van Spaendonck. Studenten vervullen de rollen van rechters,
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1968-1969.
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Tilburgs Hogeschoolblad, 2 oktober 1968.
Zie over de rol van de studenten en democratisering van de universiteiten
o.a. Jacques Janssen en Paul Voestermans, Studenten in beweging. Politiek,
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Hoofdstuk 2

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
De jaren ’80 en ’90: onderzoek en verbreding
van het onderwijs
2.1

Het faculteitsbestuur gekapitteld

Begin 1981 krijgt het faculteitsbestuur het weer eens aan de stok
met het College van Bestuur. De toename van het aantal studenten
heeft geleid tot capaciteitsproblemen. In 1978 is op de Hogeschool
al eens uitgebreid gesproken over een numerus fixus voor rechten.
De Hogeschoolraad spreekt zich er echter tegen uit. In 1981 komt
het College van Bestuur met het verzoek om het standpunt van de
faculteit over deze capaciteitsproblematiek te geven met argumenten
hoe deze aan te pakken. Het faculteitsbestuur voldoet hieraan, maar
heeft de kwestie niet voorgelegd in de faculteitsraad. Dat leidt tot
een onomwonden brief van het College aan het faculteitsbestuur.
Daarin schrijft het College dat het in zijn vergadering van 24
maart de capaciteitsproblematiek 1981-1982 in het kader van
de Machtigingswet Inschrijving studenten heeft besproken en
vervolgt met: “Het College van Bestuur betreurt het een lacuneuze
voorbereiding van dit onderwerp van de zijde van uw faculteit te
moeten constateren. Het College is van mening dat een gemotiveerde
standpuntbepaling van de desbetreffende faculteitsraad noodzakelijk
is. Een standpunt van Hét faculteitsbestuur alleen is niet voldoende,
ook niet indien dit bestuur van mening is dat zijn standpunt
achteraf zeker door zijn faculteitsraad bevestigd zal worden.”
Daarom verzoekt het College met klem bij deze en soortgelijke
adviezen tijdig de raad in te schakelen, zodat het over een volledig en
gemotiveerd faculteitsstandpunt kan beschikken. Deze brief schiet
het faculteitsbestuur volledig in het verkeerde keelgat. Het bestuur is
uiterst verontwaardigd. Op 13 april schrijft secretaris Rob Kraakman
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namens het bestuur zes kantjes terug. De reprimande van het College
acht het faculteitsbestuur volstrekt misplaatst. Het College moet
de hand in eigen boezem steken. Kraakman geeft vervolgens een
uitgebreide schets van de gang van zaken. Het College was juist laat
met het verzoek en het faculteitsbestuur heeft tijdig en gemotiveerd
gereageerd. De voorbereiding binnen de rechtenfaculteit is daarom
helemaal niet lacuneus of onzorgvuldig geweest. Overeenkomstig
de door het bestuur uitgesproken verwachting gaat de raad mee
in het standpunt van het faculteitsbestuur. Er wordt zelfs niet over
gediscussieerd. Op voorstel van raadslid Roland de Moor en de
Fractie Recht Vooruit wordt besloten het College te berichten dat
de faculteitsraad het standpunt van het faculteitsbestuur met de
op hogeschoolniveau gevolgde procedure rond de numerus fixus
van rechten geheel deelt. De kwestie wordt ten slotte uitgepraat.
Het College erkent dat het inderdaad steken heeft laten vallen en
belooft voortaan eerder contact met de faculteit op te nemen over de
capaciteitsopgave en een eventuele numerus fixus.1

2.2

De avondopleiding: een gebed zonder einde

De avondopleiding is er dan in 1975 wel gekomen en kent een
toenemende belangstelling, maar men blijft deze telkens slechts
tijdelijk voorzetten. Daar moet een einde aan komen. Ook voor het
jaar 1979-1980 vindt weer tijdelijke voortzetting plaats, maar met
het besluit dat nu eens eindelijk definitieve besluitvorming omtrent
voortzetting van de avondopleiding moet plaatsvinden. Daarbij zal
worden nagedacht over een aparte organisatie-eenheid of eenheid
van onderwijs. De rechtspositie van het personeel is ook een
heikel punt. Zittend personeel heeft geen contract voor werk in de
avonduren. Bij nieuwe docenten moet inzetbaarheid in de avonduren
in het arbeidscontract worden opgenomen. Het Onderwijs Research
Centrum, de centrale dienst van de Hogeschool voor onderwijskundige
vraagstukken, krijgt opdracht te onderzoeken of het mogelijk is de
onderwijslast van docenten in de dagopleiding te beperken ten
gunste van de avondopleiding.2 De criteria voor toelating tot de
avondopleiding komen opnieuw ter sprake. Een leeftijdscriterium
van 25 jaar, dat aanvankelijk is gehanteerd, wordt niet meer gesteld,
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maar wel moet men kunnen aantonen dat men de dagopleiding niet
kan volgen. Ook is er een maximum van 80 studenten voor het jaar
1979-1980. Uiteindelijk staken in de faculteitsraad de stemmen over
hoe de selectie dan moet plaatsvinden: door middel van loting of wie
het eerst komt, het eerst maalt.
Op 18 oktober 1979 ligt het ORC-rapport voor en kan de discussie
worden voortgezet over de continuering van de avondopleiding.
De Commissie avondopleiding meent dat op basis van het rapport
een definitieve beslissing niet mogelijk is. Het faculteitsbestuur
is teleurgesteld over dit advies en stelt samen met de stuurgroep

Rood-de Boer
De eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Tilburgse
rechtenfaculteit is prof. mr. M. (Madzy) Roodde Boer. Zij start in 1971 nog als buitengewoon
lector kinderrecht en kinderbescherming, maar
wordt in 1973 buitengewoon hoogleraar. In 1977
wordt haar leeropdracht gewijzigd in jeugdrecht,
jeugdbescherming en jeugdbeleid. In Utrecht
vervult zij vanaf 1972 eenzelfde leerstoel. Zij is een
dynamische vrouw die in Tilburg een sterke afdeling
jeugdrecht weet op te zetten. Haar openbare les
‘Rechtsvorming en rechtsvinding in het jeugdrecht’
sluit aan bij de thematiek die in Tilburg centraal staat in de verschillende
vakgebieden in de jaren zestig en zeventig. In haar onderzoek en publicaties
richt zij zich vooral op de rechtspositie van kinderen en jongeren. Centraal
staat bij haar het belang van het kind. Haar colleges zijn geliefd bij de
studenten. Zij geeft zeer informeel en boeiend onderwijs, zittend op en niet achter - een tafel en verhalend over de praktijk, van waaruit zij
de studenten probeert te laten nadenken over juridische vraagstukken.
Zij is lid van staatscommissies over abortus, jeugbeschermingsrecht,
zedelijkheidswetgeving en sanctierecht voor jeugdigen. Internationaal is zij
onder andere actief als medeoprichter en bestuurslid van de International
Society of Family Law en van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Jugendfragen. Ook bij de oprichting van het Tijdschrift voor Familie- en
Jeugdrecht is zij betrokken. In 1988 neemt zij afscheid met haar visie op
‘De toekomst van het personen-, familie- en jeugdrecht’.

RECHTSGELEERDHEID - RECHTSWETENSCHAPPEN - LAW SCHOOL

71

beleidsplan en een aantal vakgroepen voor om nog weer twee jaar
door te gaan met de avondopleiding en intussen door de Commissie
avondopleiding nader onderzoek te laten doen. De raad gaat hier
deels in mee. De bestaande avondopleiding zal worden afgebouwd,
maar tegelijk zal een nieuwe avondopleiding worden voorbereid
met een eigen structuur en eigen specifieke eisen. De opleiding
mag geen aanhangsel zijn van de dagopleiding. Over de tijdsduur
van de continuering wordt geen uitspraak gedaan, alleen dat in
februari 1980 de nieuwe opzet gereed moet zijn. Suggesties van
het Onderwijs Research Centrum inzake arbeidsbesparing in de
onderwijstaak zullen worden doorgegeven aan de vakgroepen,
zodat ruimte kan worden gecreëerd voor de avondopleiding. Het
Onderwijs Research Centrum is bereid de vakgroepen te begeleiden.
Na anderhalf jaar zal een evaluatie plaatsvinden.3
Bestuurlijk lijkt de avondopleiding op deze manier een gebed zonder
eind. De avondstudenten zelf hebben bovendien flinke kritiek
op de organisatie van de opleiding, op het programma en op het
ontbreken van faciliteiten. In contrast daarmee zijn veel docenten
juist zeer positief gestemd over de avondstudenten. Natuurlijk is
het niet altijd leuk bovenop de werklast overdag nog in de avond
te moeten doceren, zeker als dat de late avonduren tot half elf zijn,
maar daartegenover staan de belangstelling, actieve deelname en de
kennis en ervaring van veel avondstudenten.
Op 8 mei 1980 staat dan eindelijk het februarirapport Naar een
nieuwe avondopleiding in de rechtsgeleerdheid van de commissie Avondopleiding onder voorzitterschap van hoogleraar Willem Konijnenbelt
op de agenda van de faculteitsraad. Het bespreekt de programmering,
de docenten, de didactiek en allerlei welzijnsaspecten. Na uitgebreide
behandeling wordt het commissievoorstel aangenomen. Daarmee
is de continuïteit en de vernieuwing van de avondopleiding voor
geruime tijd verzekerd.
Of de rust daarmee ook is weergekeerd, is maar de vraag. Een van
de problemen met betrekking tot de opleiding is de grote toestroom
van studenten. Men verwacht in 1980 zo’n 110 aanmeldingen en

72

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

het maximale aantal is gesteld op 80. Het faculteitsbestuur heeft er
echter al 90 toegelaten in de verwachting dat er toch altijd afvallers
zijn. De vakgroepen zijn bereid de capaciteit op 110 te zetten, mede
in het licht van wat lagere inschrijvingscijfers bij de dagstudenten.
Het komt er op neer dat ongeveer een derde van de studenten
avondstudent is. Daarom wordt afgesproken de gevolgen van deze
toenemende belangstelling te bespreken, gekoppeld aan de evaluatie

Coopmans
Prof. mr. J.P.A (Jos) Coopmans volgt in 1965 als
buitengewoon hoogleraar oud vaderlands recht zijn
promotor B.H.D. Hermesdorf op, die naast zijn
hoogleraarschap in Nijmegen twee jaren in Tilburg
heeft gedoceerd. In zijn inaugurele rede gaat hij in
op continuïteit en discontinuïteit van het recht en in
het bijzonder op het verschijnsel van herleving van
oud recht. In 1969 verruilt hij zijn hoofdfunctie van
secretaris van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
helemaal voor het hoogleraarschap. Naast de
rechtsgeschiedenis geeft hij een aantal jaren ook
Inleiding tot de rechtswetenschap, zodat hij in die periode een sterk
stempel op het eerste jaar drukt. Voor de studenten organiseert hij
activiteiten die nog niet zo gangbaar zijn in de jaren zestig en zeventig. Hij
neemt de eerstejaars studenten mee op excursie naar het provinciebestuur,
het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch en ter afsluiting steevast naar
een bekende bierbrouwerij. Besprekingen van groepswerkstukken plant
hij zonder problemen ‘s avonds in een kroeg. Omdat hij afkomstig
is uit het openbaar bestuur, wordt hij ook bij de faculteit geroepen tot
velerlei bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van de
Onderwijscommissie en gedurende drie jaar het decanaat. Hij is ook
landelijk bestuurlijk actief. Zo is hij onder andere lid van de Academische
Raad, van de Onderwijsraad en van de Archiefraad. Zijn onderzoek
richt zich aanvankelijk vooral op de Brabantse rechtsgeschiedenis, op
welk terrein hij als een van de eersten in Tilburg met zijn medewerkers
projectmatig te werk gaat en diverse proefschriften begeleidt. Maar ook
de rechtsvergelijking en een meer rechtsantropologische benadering
hanteert hij bij zijn onderwijs en onderzoek in de rechtsgeschiedenis.
In 1990 gaat hij met emeritaat. Hij spreekt ter gelegenheid daarvan over
‘Verzet en opstand als factoren in de vorming van het constitutiebegrip’.
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van de nieuwe opleiding. Het zal niet nodig zijn. Door de numerus
fixus waartoe in 1981 wordt overgegaan is de druk van de ketel en het
faculteitsbestuur stelt daarom voor geen verdeelsleutel vast te stellen
tussen de dag- en de avondopleiding voor het collegejaar 1981-1982.
Opnieuw zijn er spoedig veranderingen aan de orde. Per 1 september
1982 wordt de avondopleiding omgezet in deeltijdse opleidingen
Nederlands recht en Fiscaal recht in de zin van het Academisch
Statuut. Daartoe wordt de vereiste procedure in werking gezet.
Er gaat een aanvraag naar de Hogeschoolraad met het verzoek de
opleidingen voor goedkeuring voor te dragen bij de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen.
Maar komt het zo ver? In juni 1982 komt de Commissie
Avondopleiding Ad Hoc met het voorstel de opleiding niet te
continueren. Er is te veel mis met de opleiding en er wordt door de
vakgroepen te weinig in de opleiding geïnvesteerd. Een meerderheid
van het faculteitsbestuur wil toch weer voortzetting, op zijn minst tot
1983, met druk op de vakgroepen, en de instelling van de functie van
avonddecaan. Het student-lid van het bestuur Jan Breed komt met
een minderheidsstandpunt. In een gedegen overzicht beschrijft hij
hoe sinds 1975 de strijd om het voortbestaan van de avondopleiding
woedt. Volgens Breed laat het rapport van de ad hoc commissie
het deficit van de opleiding zien en dat er niets is gerealiseerd van
de uitgangspunten van het rapport uit 1980. Hij wil daarom de
commissie volgen en de stekker uit de opleiding trekken.
Dat is de stand van zaken op het moment dat in december 1982
de raad wederom voor de vraag staat of de opleiding moet worden
voortgezet. Maar dat is niet het belangrijkste punt dat de gemoederen
bezighoudt. Vooralsnog spitst de discussie zich namelijk toe op het
avondrectoraat. De functie van avondrector is speciaal in het leven
geroepen om alle zaken aangaande de avondopleiding te behartigen
en een facultair aanspreekpunt voor de avondstudenten te zijn.
Het is echter de vraag welke positie de avondrector moet krijgen.
Het voorstel tot een constructie met de avondrector als categoriaal
medebestuurder blijkt een heikel punt. Raadslid Frans Crijns toont

74

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

zich de grote voorstander daarvan, maar faculteitsraadvoorzitter
en decaan Konijnenbelt en faculteitsbestuurslid Van den Berg zijn
tegen en wapperen met hun portefeuilles. De avondstudenten zijn
zeer boos over deze houding. Omdat men er niet uitkomt, wordt
de discussie opgeschort. De volgende vergadering wordt deze
voortgezet met Crijns als woordvoerder voor zowel de Fractie Recht
Vooruit als de fractie Nieuw Begin, waarin een aantal medewerkers
van de faculteit is verenigd, en ook enige individuele raadsleden.
Er ligt een bestuursvoorstel, dat echter niet voldoet aan hetgeen 3
december is geformuleerd. De meerderheid van de raad wil voor
de zomer van 1983 een wijziging van het faculteitsreglement om
de avondrector als deelbestuurder mogelijk te maken. Voorlopig
mag hij fungeren als een soort staatssecretaris, maar dat is niet
zijn uiteindelijke positie. Het regent amendementen en voor de

Konijnenbelt
Vanaf 1971 is mr. Willem Konijnenbelt lector
staats- en administratief recht, in het bijzonder
gemeenterecht. Zijn oratie ‘De heerschappij van de
gemeenteraad’ ligt op het terrein waar zijn aanstelling
in het bijzonder op is gericht. Na het vervallen van
het onderscheid tussen lector en hoogleraar in 1980
is hij tot 1986 hoogleraar staats- en administratief
recht, nu met het accent op administratief recht en
gemeenterecht. Konijnenbelt richt zich intussen
naast het gemeenterecht namelijk heel breed op
het administratief recht. De studenten krijgen zijn
visies op dit terrein op college te horen en kunnen zich verdiepen in
het onvolprezen studieboek Hoofdstukken van administratief recht, dat
hun hoogleraar heeft bewerkt. Van Wijk/Konijnenbelt is een grote naam
onder de handboeken op dit terrein. Bestuurlijk is hij binnen de faculteit
betrokken bij de hervorming van de avondopleiding. Als decaan leidt hij
de discussie over de positie van de avondrector in het faculteitsbestuur.
In 1986 verlaat hij Tilburg en wordt hij hoogleraar bestuursrecht aan de
Universiteit van Amsterdam.
De Tilburgse vakgroep Staats- en bestuursrecht dankt hem bij zijn
vertrek voor zijn inzet met de bundel Kopstukken van administratief recht.
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zoveelste keer wordt het debat in de raad geschorst. Achter de
schermen wordt druk overlegd. Als de voorzitter na de schorsing
ingaat op de amendementen is er toch iets veranderd. Het bestuur
is een beetje opgeschoven. Konijnenbelt verklaart zich bereid een
voorstel tot wijziging van het faculteitsreglement voor te leggen
om een categoriale deelbestuurder mogelijk te maken en dan zal
het bestuur daarna bezien of er grond is om van die mogelijkheid
gebruik te maken. In de nieuwe discussieronde is het dan Schoordijk
die zich druk maakt. Hij is als raadslid niet benaderd door Crijns
over de amendementen en acht groepsvorming zoals die binnen
de raad heeft plaatsgevonden een verkeerde zaak. Hij ziet dat als
een machtsovername. Hij verklaart zich tegen een categoriaal
deelbestuurder zoals voorgesteld en zegt dat hij zich tot de
Hogeschoolraad zal wenden om te melden dat hij dit onaanvaardbaar
acht. Er wordt alleen maar gesproken over de avondrector en
het punt waar het om gaat, de kwaliteit en de problemen van de
avondopleiding, blijft liggen. De twee protagonisten in de discussie
voelen aan iets te ver te zijn gegaan en komen elkaar tegemoet.
Crijns zegt dat hij het vervelend vindt dat enkele raadsleden zich
gepasseerd voelen en dat dat niet de bedoeling is geweest. Schoordijk
zegt te betreuren dat de term machtsovername is gevallen. Het
bestuur belooft de reglementswijziging te gaan voorbereiden. Maar
zal dat ook de avondrector tot deelbestuurder maken?
Intussen moet er nog een avondrector worden gekozen. De
gedoodverfde kandidaat is medewerker Anton van Kalmthout. Hij
heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor de avondopleiding en
behoort tot de Recht Vooruit groepering. De tweede kandidaat is
eerstejaarsdocent Ad van de Wiel, een veel behoudender figuur, en
geen voorstander van een medebestuurderspositie. Van Kalmthout
wordt met tien tegen vier stemmen gekozen. In het gewijzigde
faculteitsreglement wordt ten slotte de avondrector een categoriaal
deelbestuurder voor de onderwerpen die de organisatie van het
deeltijdse onderwijs betreffen en Van Kalmthout zal als zodanig
gaan optreden.
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Eerste avondrector Anton van Kalmthout en hoogleraar internationaal recht Willem
van Genugten. (foto Joep Lennarts)

Maar de faculteit heeft buiten de waard gerekend, te weten het
College van Bestuur. Het College stuurt het raadsbesluit op
onderdelen terug, die volgens het College niet kunnen worden
goedgekeurd door de Hogeschoolraad, omdat de faculteitsraad niet
bevoegd is besluiten te nemen die een portefeuilleverdeling binnen
het faculteitsbestuur al bij voorbaat vastleggen en nader inhoudelijk
bepalen. Het College vraagt daarom of het oorspronkelijke
raadsbesluit niet in heroverweging kan worden genomen. Hier ligt
een kans voor het faculteitsbestuur dat nolens volens met de raad
is meegegaan. Bij nader inzien is het bestuur het dan ook met het
College van Bestuur eens dat de Hogeschoolraad waarschijnlijk
goedkeuring aan het besluit zal onthouden. Het bestuur komt met
een alternatief, te weten het oorspronkelijke meerderheidsbesluit
van het faculteitsbestuur, dat inhoudt dat de raad kan bepalen dat
de avondrector deel uitmaakt van het bestuur als deelbestuurder
met de toevoeging “op voorstel van het faculteitsbestuur”. Ook dit
voorstel wordt ambtelijk negatief beoordeeld en men denkt dat de
Hogeschoolraad nog steeds een dergelijk besluit niet zal goedkeuren.
Daarom bereidt het faculteitsbestuur alvast tegenargumenten voor.
In de faculteitsraad gaan dan na discussie de raadsleden Frans
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Crijns, Hein Tilborghs en de fractie Recht Vooruit min of meer door
de knieën en wordt het bestuursvoorstel met algemene stemmen
aanvaard.
Intussen blijft men bevreesd voor een ongecontroleerde massale
toestroom aan deeltijdstudenten. Daarom wordt gezocht naar
mogelijkheden om de toegang tot de avondcolleges te beperken.
Als oplossing wordt voorgesteld twee varianten te creëren: een
deeltijdse dagopleiding en een deeltijdse avondopleiding. Voor
de laatste opleiding kan de faculteit dan toelatingsvoorwaarden
stellen om overvolle colleges te voorkomen. Is men in de raad het
thema avondopleiding beu? In elk geval wordt het voorstel van het
faculteitsbestuur voor kennisgeving aangenomen.4

2.3

De avondopleiding: toch een gebed met een einde

In januari 1984 brengt de avondrector voor het eerst verslag uit in
zijn rapport Een jaar avondrectoraat aan de juridische faculteit: overzicht
van de periode 1 februari 1983 -15 januari 1984. Het faculteitsbestuur
benadrukt bij de bespreking ervan nog eens dat er ten aanzien
van de bestuurlijke positie van de avondrector twee perioden te
onderscheiden zijn: van 1 februari 1983 - eind augustus 1983
opereerde de avondrector in de positie van staatssecretaris en vanaf
1 september 1983 als categoriaal deelbestuurder. Het bestuur moet
concluderen dat de formeel verschillende positie, waarover zo veel te
doen is geweest, materieel geen verschil voor het functioneren heeft
betekend. Van Kalmthout schrijft dat ook ongeveer in dezelfde zin
in zijn rapport. Intussen heeft de minister 28 juli 1983 de deeltijdse
opleidingen vanaf 1982 voor vijf jaar goedgekeurd. Dus tot 1987
kan de faculteit ermee doorgaan. Voortzetting daarna is echter niet
zeker. Vandaar dat het bestuur en de avondrector aandringen op
voorzetting van de pogingen tot kwaliteitsverbetering. Ook wordt
bericht over discussies met de vakgroepen en andere gremia in de
faculteit over het op basis van het normatief rekenmodel aantoonbare
tekort aan personeel en wat men daar uit afleidt ten aanzien van de
onderwijsinspanningen voor de avondopleiding. Verder zullen de
richtlijnen voor de avondopleiding deels opnieuw, deels aangepast
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dan wel geherformuleerd worden vastgesteld en zo gaan dienen
voor de vormgeving en verbetering, alsook als toetscriterium bij
de periodieke evaluatie van de opleiding. Daarmee is dan eindelijk
voorlopig enige rust gecreëerd en zal de avondopleiding of deeltijdse
opleiding enige decennia in een wat rustiger vaarwater terechtkomen.
Toch zijn nog niet alle organisatorische problemen ten einde. Na
afloop van de tweejarige ambtsperiode van Van Kalmthout blijken
er geen kandidaten te zijn om het stokje van hem over te nemen.
Het net voor een tweede bestuursperiode aangestelde bestuurslid
Franca de Koning-Klaassen verklaart zich daarom ten slotte bereid
het avondrectoraat voor de periode 1985-1987 op zich te nemen.
Daarmee is meteen de wind uit de zeilen genomen van diegenen
die mogelijk een nieuwe discussie willen aanzwengelen over
het categoriaal bestuurslidmaatschap van de avondrector. Het
door de avondrector beklede voorzitterschap van de Commissie
Avondopleiding moet nu evenwel door een ander worden vervuld.
Dat is niet verenigbaar met een bestuurslidmaatschap, zo vindt
het faculteitsbestuur. Alleen medewerker Jan Eland stemt tegen de
benoeming, niet vanwege de persoon van de kandidaat, maar omdat
hij tegen het instituut van avondrector bezwaar heeft.5
Aangezien de goedkeuring voor de deeltijdse opleiding medio
1987 komt te vervallen, moet er krachtens het Academisch
Statuut uiterlijk één jaar daarvoor een verlengingsverzoek worden
ingediend. Het bestuur dat aan de faculteitsraad instemming vraagt
voor een continueringsverzoek, legt nog eens uit wat er allemaal is
gebeurd met de opleiding. Deze is gestart in de jaren zeventig en
kende een moeizame voortzetting gepaard met hevige discussies in
de raad. Uiteindelijk is 23 december 1982 besloten tot permanente
continuering. Er was toen overeenstemming over het belang van de
opleiding, de noodzaak van een nieuwe adequate organisatievorm
ter bewaking van de totale opzet, de inzet van de vakgroepen en het
onderhouden van contacten met de avondstudenten, alsmede in
verband daarmee de instelling van het avondrectoraat. Vier enquêtes
onder deeltijdstudenten in de jaren 1976, 1977, 1983 en 1985
hebben informatie verschaft voor verbeteringen in het onderwijs,
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de organisatie en de voorzieningen. De avondstudenten hebben
23 december 1983 een eigen vereniging opgericht met de naam
Tot persistit. Het bestuur ziet het belang van tweedekansonderwijs
voor potentiële studenten, waarbij het ervan uitgaat dat Tilburg
uit regionaliteitsoverwegingen in een behoefte voorziet. De
faculteitsraad gaat nu voor het eerst zonder veel discussie akkoord.
De opleiding is eindelijk stevig gevestigd en zal nog vele jaren blijven
functioneren.6
Toch zal op den duur langzaam maar zeker het belang van de
opleiding afnemen. De Open Universiteit heeft een belangrijk
deel van het tweedekansonderwijs intussen overgenomen en
werkgevers bieden meer mogelijkheden voor werknemers om
dagonderwijs te volgen. Avondcolleges worden steeds minder
bezocht en voortzetting daarvan wordt daardoor een financiële last.
Toch denken veel studenten dat deeltijdonderwijs gelijk staat aan
avondonderwijs. Daaraan kan de faculteit, zeker in de master, niet
of niet meer voldoen. Bovendien is er voor de HBO-ers, voor wie
de deeltijdopleiding een tweede leerweg was, door de pre-master
een nieuwe wijze van instromen gekomen. Daarom valt met
ingang van 1 september 2012 het doek voor de deeltijdopleiding
Rechtsgeleerdheid, al is tot 2018 de accreditatie nog verzekerd, zodat
de reeds gestarte studenten nog kunnen afstuderen.
Bij de opleiding Fiscaal recht blijft de deeltijdvariant in de vorm van
aanschuifonderwijs wel bestaan. Daar komt het veel vaker voor dat
studenten, ook de reguliere, studie en een werkkring combineren en
er is een langjarige traditie van concentratie van veel onderwijs voor
deze groep op een dag.

2.4

De tweefasenstructuur: opnieuw een herprogrammering

Na de grote herprogrammering van eind jaren zeventig gaat het
programma begin jaren tachtig opnieuw op de schop, als in het
kader van de tweefasenstructuur een vierjarig curriculum wordt
ingevoerd. De Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs
van minister Pais verdeelt de studie in een eerste fase van vier jaar,
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Studente Christine van der Worp studeert in 1995 tegelijkertijd af in drie
studierichtingen en ontvangt daarom drie diploma’s van strafrechtdocent mr. Wim
Valkenburg en fiscalist mr. Harry Maathuis.

die leidt tot een doctoraaldiploma. Daarna kan een tweede fase
volgen van een of twee jaar, maar de uitwerking van de plannen voor
deze tweede fase moet nog plaatsvinden. De eerste fase bestaat uit
een eenjarige propedeuse en een driejarig doctoraalprogramma. De
maximale studieduur wordt beperkt tot zes jaar.
De verplichting tot het invoeren van een vierjarig curriculum
met ingang van het studiejaar 1982-1983 leidt ertoe dat opnieuw
het gehele programma ter discussie wordt gesteld. Men begint
het studiejaar nog met de bestaande propedeuse van het oude
programma, maar in de loop van dat jaar wordt dan over alle
aspecten van het onderwijs - opzet, inhoud, vorm en tentaminering gesproken. Normaliter is de ambtelijke staf loyaal aan de politiek
en de bestuurlijke besluitvorming. Des te opvallender is het daarom
dat nu studieadviseur Harry Claassens zich hardop afvraagt of de
zoveelste herprogrammering wel nodig is en of er niet beter rust kan
zijn aan het onderwijsfront. Een blokkensysteem vindt hij niet goed
en het voorgestelde tentamensysteem met extra toetsen maakt het
eerste jaar volgens hem onrustig. Claassens is niet de enige die zich
in de discussie mengt. De onderwijscommissie, via haar secretaris
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Saskia Krijger, schrijft zich de vingers blauw. De Fractie Recht Vooruit
komt met een omvangrijke eigen notitie, met historisch besef,
maar ook enigszins eenzijdig. Zij wil bijvoorbeeld alleen toetsen op
eigenschappen die voor de praktijkjurist van belang zijn, en kleine
groepen en zelfwerkzaamheid lossen in haar ogen alle problemen
op. Hoe dan ook, het vierjarig programma zal er komen.
De invoering van de tweede fase laat enige tijd op zich wachten.
De Tilburgse faculteit wil inzetten op tweede faseopleidingen voor
bancair jurist, voor rechtshulpverlener, voor wetgevingsjurist en op
een onderzoekersopleiding. De idee van bancair jurist wordt snel
afgevoerd, aangezien de banken een eigen opleiding kennen. Ook de
andere plannen worden niet doorgezet. De onderzoekersopleiding
gaat niet door, omdat in Den Haag wordt besloten dat in plaats
daarvan een systeem van assistenten in opleiding (AIO’s) zal
worden ingevoerd. Voor alle zekerheid doet men overigens voor de
onderzoekersopleiding toch een aanvrage. Het AIO-stelsel vangt
in september 1986 aan. Er wordt gestart met zeven promovendi
en de bedoeling is dat dit aantal in drie jaar zal groeien tot 29. De
AIO’s moeten gedurende vier jaar onderwijs geven, maar krijgen
ook onderwijs. Hun onderzoek moet worden gekoppeld aan de
voorwaardelijk gefinancierde programma’s. Er worden voor de
eerste lichting dertien projectvoorstellen ingediend waaruit er zeven
worden gekozen. De faculteitsraad maakt wel enige woorden vuil
aan de invoering van het stelsel, maar een stemming is niet nodig.7

2.5

De juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting

Hoewel bij de start van de faculteit een juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting tot de mogelijkheden had behoord, was
deze niet door de Commissie-Pieters overwogen. Het zal twintig jaar
duren voordat deze studierichting aan de faculteit wordt gevestigd.
Bezielende kracht is de in 1981 aangetreden hoogleraar staatsrecht
en bestuursrecht Ernst Hirsch Ballin. Onder zijn voorzitterschap
produceert de commissie die deze studierichting moet voorbereiden
het rapport Hoofdlijnen juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting. De faculteitsraad is positief, maar het is nog niet duidelijk
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Hoogleraren Philip Eijlander en Ernst Hirsch Ballin houden zich bezig met
wetgevingsvraagstukken en wetgevingsleer. (foto Joep Lennarts)

of er groen licht komt van het College van Bestuur. Bovendien is
een leerstoel bestuurskunde nodig en daarvoor moet het Ministerie
nog toestemming geven. Het plan is daarom dat Herman Tjeenk
Willink, die voor een jaar de Cobbenhagen-leerstoel gaat bekleden,
de kar mee gaat trekken. Zijn leeropdracht wordt Politieke en
democratische besluitvorming.8
Overigens is de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting
niet de enige studierichting waarvan sprake is, ook andere mogelijke
uitbreidingen worden in eerste instantie genoemd. Dat houdt verband
met de start van een rechtenopleiding aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Tilburg is toch wel benauwd voor concurrentie vanuit
het zuiden. Een substantieel deel van de Tilburgse studenten wordt
immers traditioneel uit Limburg gerekruteerd. Het bestuur stuurt
daarom hierover eind 1981 een brief aan alle vakgroepen en secties
en vraagt de mening over eventuele nieuwe studierichtingen:
bestuurskunde, onderwijskunde en gezondheidsrecht. Ook eigen
ideeën van vakgroepen zijn welkom. De meeste vakgroepen gaan
mee met de suggesties van het bestuur, maar ook bedrijfskunde,
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notariaat, verdere internationaalrechtelijke profilering, marktordening en een staatkundige studierichting worden genoemd. De
stuurgroep beleidsplan zal zich over de voorstellen en suggesties
buigen. Het faculteitsbestuur beziet alle suggesties, maar zal
daarna toch verder inzetten op de bestuurswetenschappelijke
studierichting. De vrees voor Maastricht werkt nog wel door in de
standpuntbepaling over de numerus fixus voor het collegejaar 19821983. Het bestuur wil een verhoging van de opnamecapaciteit tot 436
en daarmee een numerus fixus voorkomen, omdat de ervaring leert
dat dit studenten weerhoudt zich in te schrijven. Naast de zuigende
werking van Maastricht is dat een tweede bedreiging. De Fractie
Recht Vooruit verzet zich echter tegen een verhoging, omdat er al
onderwijsproblemen zijn in het eerste jaar en in de avondopleiding.
Uiteindelijk wordt onder een aantal voorbehouden ingestemd met
een verhoging tot 436, maar indien daar niet aan wordt voldaan, zal
de faculteit een lager maximum van 410 aan moeten houden.9
Na het formele besluit tot instelling van de juridisch bestuurswetenschappelijk opleiding op 3 maart 1983, moet het programma
worden ingevuld om in het collegejaar 1983-1984 te kunnen starten.
De nog nauwelijks opgerichte studierichting is al onmiddellijk

Grondlegger van de juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting prof. dr.
Ernst Hirsch Ballin en hoogleraar theorie
en methode van wetgeving prof. dr. Rob
van Gestel.
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in gevaar. Het discipline-advies rechtsgeleerdheid van de Sectie
Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad stelt namelijk in het kader
van taakverdeling, concentratie en andere bezuinigingsmaatregelen
voor de Tilburgse juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting
op te heffen. Het faculteitsbestuur verzoekt daarom het College
van Bestuur er alles aan te doen om deze te behouden. Dat zal ook
geschieden en de studierichting blijft bestaan.10
Na de start met Tjeenk Willink, gaat Ig Snellen in 1986 de post
bestuurskunde vervullen, maar hij zal de faculteit in 1989 verruilen
voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die ook aan andere jbwers trekt. De studierichting kan geen hoogleraar bestuurskunde
ontberen, maar er zijn binnen de universiteit problemen over
deze post. De leerstoel wordt namelijk gefinancierd door zowel de
juridische als de sociale faculteit met nog een kleine bijdrage uit
de centrale middelen. De beide faculteiten zijn het niet eens over
diverse aspecten van de leerstoel. Men wil eigenlijk een splitsing in
twee vacatures, maar daar kan op gezag van het College van Bestuur
geen sprake van zijn. De gezamenlijke profielcommissie komt
dan ook “node en zeer moeizaam” tot overeenstemming over een
profielschets. Het resultaat noemt de voorzitter van de commissie,
rechtendecaan Geppaart, een “merkwaardige taakomschrijving voor
een schaap met 27 poten”. De faculteit heeft als randvoorwaarde
gesteld dat de nieuwe hoogleraar te maken krijgt met één interfacultaire werkgroep, om een moeizame werksituatie zoals bij Snellen
te voorkomen. De beoogde kandidaat voor de post, Paul Frissen,
wil eveneens de loskoppeling, dit tot ongenoegen van de sociale
faculteit. Aangezien Frissen ook elders een benoemingsaanbod
heeft, weet een vertegenwoordiging van de rechtenfaculteit het
College ten slotte te overtuigen de vacatures alsnog gescheiden in
te vullen. Weliswaar moet de gezamenlijke benoemingscommissie
haar werk voortzetten, maar aparte voordrachten uitbrengen voor
beide vacatures. De faculteit der sociale wetenschappen haalt echter
haar vertegenwoordigers uit de benoemingscommissie terug.
Uiteindelijk komt alles goed. De beide faculteiten vullen ieder hun
eigen vacature in. De voordracht van Frissen voor de rechtenfaculteit
wordt in juni 1990 door de raad goedgekeurd.11 Met Snellen
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en de zijnen in Rotterdam zal nog lange tijd een gezamenlijk
onderzoeksprogramma worden uitgevoerd.
In het najaar van 1999 wordt de juridisch bestuurswetenschappelijke
studierichting formeel een opleiding bestuurskunde, maar de facto
blijft het bestaande programma dan nog grotendeels intact. Binnen
de opleiding wordt vervolgens verder gedebatteerd over de toekomst
van bestuurskunde. Er zijn drie mogelijke varianten. De eerste is als
juridisch bestuurswetenschappelijk studierichting verdergaan. Velen
vinden daarvan het bezwaar dat er geen zelfstandige instroom is,
maar dat de studenten eerst een gemeenschappelijk eerste jaar volgen.
Daarom zijn er voorstanders voor een tweede variant: een zelfstandige
studierichting bestuurskunde. En ten slotte is er ook de mogelijkheid
om uitsluitend onderzoek te doen en geen onderwijs meer te
verzorgen. Vooral door toedoen van hoogleraar maatschappelijke
bestuurskunde Wim van de Donk valt de keuze op de tweede variant,
met toestemming van de faculteit om klein te blijven en selectie aan
de poort toe te passen op voorwaarde dat om dat mogelijk te maken er
‘eigen geld’ in wordt gestoken. Per september 2003 kan de herziene
bachelor bestuurskunde van start gaan.12

2.6

Engels recht - Law Lectures

Vooral Schoordijk, Deelen en Jeukens hebben in de beginjaren van
de faculteit grote belangstelling voor de rechtsvergelijking. Jeukens
wil zelfs al een instituut voor rechtsvergelijking oprichten. Deelen
stimuleert de belangstelling van studenten voor het Engelse recht
onder andere met studiereizen naar Engeland. Er komt een apart
keuzevak Engels recht gegeven door Huub Willems en na hem
door Sjef van Erp. In 1977 wordt aan de Master of the Rolls in het
Britse Hogerhuis, Lord Denning, een eredoctoraat verleend door de
Hogeschool. Deelen is daarbij de erepromotor.
De bijzondere aandacht voor het Engelse recht komt ook tot
uiting in de Cambridge Tilburg Law Lectures, jaarlijkse colleges
van verschillende docenten uit Cambridge. Het is een interessant
initiatief, gedragen door Deelen en Willems, waar aanvankelijk
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Erepromotie in 1977 van de Right. Hon.
Lord Denning, Master of the Rolls. Rechts
decaan prof. mr. F. van der Burg.
(foto Rien Siers)

veel enthousiasme voor bestaat. De colleges worden achteraf ook
gepubliceerd in een gelijknamige serie.13
Halverwege de jaren tachtig zullen de Law Lectures echter in het
gedrang komen en tot veel facultaire ophef leiden. Er zijn dan
problemen met de belangstelling en met de inpassing in het
onderwijsprogramma, maar vooral met de financiering. Op verzoek
van Koekkoek, Schoordijk, Van den Berg en Cees Streefkerk wordt
zelfs op 11 januari 1985 een speciale extra faculteitsraadsvergadering
bijeengeroepen om over dit onderwerp te spreken. Koekkoek doet een
initiatiefvoorstel om de Law Lectures toch in elk geval in 1985 nog te
laten doorgaan. Het probleem is dat oorspronkelijk het College van
Bestuur de Lectures apart heeft gefinancierd, maar dat vanaf 1982
de faculteit een lump sum krijgt voor facultaire activiteiten, waaruit
ook de Law Lectures moeten worden betaald. De vergoedingen voor
het programma zijn hoger dan de gangbare vergoedingen voor
gastcolleges. Het faculteitsbestuur wil op een gegeven moment nog
wel de gangbare vergoedingen betalen, maar niet de hogere. De Britse
partner in het programma, professor Basil Markesinis, dreigt echter
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Tilburgse rechtenstudenten op studiereis in Engeland bezoeken in 1983 eredoctor Lord
Denning.

de stekker uit het programma te trekken als niet op de bestaande
financiële basis wordt voortgegaan. Willems licht het faculteitsbestuur
daarover in. De rechtenfaculteit in Leiden heeft intussen door aan het
programma mee te doen al een deel van de kosten op zich genomen.
Dat blijkt evenwel niet voldoende en het faculteitsbestuur en de
organisatoren van de Lectures komen tegenover elkaar te staan. Eerst
hebben volgens het faculteitsbestuur Willems en het organising
committee voor vertraging gezorgd door alsmaar geen rapport over
de Law Lectures te leveren, daarna lijkt het alsof het faculteitsbestuur
de zaak voor zich uit schuift. Toch willen zowel privaatrecht als
staatsrecht duidelijk voortzetting van het programma, zoals uit het
voorstel van Koekkoek blijkt. Er wordt bepaald dat er niet eerder gelden
beschikbaar worden gesteld alvorens is besloten over de wijze waarop
de Lectures zullen worden gegeven en over de wijze waarop zij in het
onderwijs worden ingebed. Koekkoek dringt aan op nadere voorstellen
daarover. De voorzitter zegt dat het organising comittee en de director
of studies Willems daaraan werken en met voorstellen zullen komen.
Deze blijven echter vooralsnog uit en daarom vraagt raadslid Jan
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Eland zich in september nog openlijk af of er wel financiering moeten
komen nu er nog steeds geen uitspraak is gedaan over de genoemde
punten. De decaan belooft wederom op korte termijn voorstellen.
Eind 1985 zijn deze er dan eindelijk en gaan zij om reacties naar de
vakgroepen, waarna ze in de raadsvergadering van januari 1986 aan
de orde kunnen komen. Daar komt echter niets meer van terecht en
voor het jaar 1986 komen de Lectures dan ook te vervallen. Volgens
de decaan omdat de bereidheid van docenten uit Cambridge om te
komen niet meer zo groot is, volgens raadslid Koekkoek echter meer
ten gevolge van de trage besluitvorming of het ontbreken daarvan in
de voorgaande jaren. Waarom zullen deze docenten komen als niet
duidelijk is of Tilburg wel zo blij is met hun komst? Ten slotte komt
er dan in november 1986 een voorstel naar aanleiding van de korte
notitie van november 1985 met vragen en problemen met betrekking
tot de Lectures. De conclusie hierin is dat wil de faculteit de Law
Lectures in stand houden, deze een herkenbare plaats moeten krijgen
in het curriculum en de facultaire organisatie. Het voorstel van het
bestuur luidt dan ook de Lectures in het onderwijsprogramma in te
passen en ze in plaats van aan het basisdoctoraal te verbinden aan
de internationale en rechtsvergelijkende vakken of keuzevakken.
Daardoor krijgen ze een onderwijsondersteunende functie. De
vakgroepen moeten voorstellen voor onderwerpen formuleren

De eerste uitgave uit de serie Cambridge Tilburg Law
Lectures.
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en aan een commissie van vakgroepvertegenwoordigers onder
voorzitterschap van Huub Willems toezenden. Deze commissie
zal de plannen bespreken, op basis daarvan een voorstel doen
en gastdocenten zoeken. De organisatie van de Lectures wordt
ondergebracht bij het faculteitsbureau. De Onderwijscommissie
betreurt de loskoppeling van het basisdoctoraal en men vraagt zich
ook af of Leiden nog wel wil meedoen, met alle financiële gevolgen
van dien. Willems laat echter weten zich wel in het voorstel te kunnen
vinden. Markesinis heeft naast een aanstelling in Londen ook een
aanstelling gekregen in Leiden, waardoor het contact wellicht wat
makkelijker kan verlopen. Willems en Markesinis stellen voor niet
langer alleen docenten uit Cambridge te vragen. De naam zal dan The
British Law Lectures kunnen worden.
Nadat aldus in het najaar van 1986 besloten is tot deze herziening van
de Cambridge Tilburg Leiden Law Lectures, worden de Lectures in de
daaropvolgende twee jaren volgens deze opzet gehouden. Er is veel
belangstelling en de kosten blijven binnen de begroting. Tevredenheid alom en voorzetting op de ingeslagen weg zou men denken.
Niets blijkt minder waar. Vanuit de raad komt kritisch commentaar
en er wordt gevraagd of aansluiting bij het Erasmusprogramma
mogelijk en wenselijk is, alsmede of de op te richten werkgroep voor
rechtsvergelijking een bijdrage kan leveren aan het organiseren van
activiteiten als de Law Lectures. Het organizing committee van de
Lectures reageert afwijzend. Toch begint ook het bestuur ontevreden
te worden over de Lectures. Tilburg is volgens het bestuur te veel
in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd en de naam van
de Lectures is zonder medeweten van de Tilburgse universiteit
gewijzigd in Anglo-Dutch Law Lectures. In 1989 wil het bestuur
de Lectures nog laten doorgaan, maar daarna heeft het bestuur
een andere opzet in gedachten. Zo komen committee en faculteit
steeds meer tegenover elkaar te staan, al worden aanvankelijk
de meningsverschillen nog gladgestreken en worden er enige
gezamenlijke standpunten vastgelegd voor de eerstkomende jaren
tot 1992. Zo zullen de Lectures worden voortgezet als afzonderlijke
internationale activiteit van de faculteit met afstemming op andere
activiteiten in het kader van de plannen van de beleidscommissie
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TIBER, acht men de continuering van de samenwerking met
professor Markesinis in Leiden gewenst en krijgen de Lectures een
plaats in de internationale en rechtsvergelijkende vakken en bij
staats- en bestuursrecht in het basisdoctoraal.14 Vooral de studenten
zijn teleurgesteld en verzetten zich tegen de nieuwe opzet, maar
de raad accepteert in meerderheid de plannen. In 1990 wordt dan
nog even het keuzevak Chapters of Common Law ingesteld. In
feite zijn dit de Anglo-Dutch Law Lectures. Voor 1991 worden deze
georganiseerd door Alis Koekkoek en Anton van Kalmthout, voor
1992 door Sjef van Erp en Hans Zeijen. Daarmee zijn de Lectures

Geppaart
Prof. mr. Ch.P.A. (Chris) Geppaart doceert van 1966
tot 1996 belastingrecht. Daarvoor is hij werkzaam
geweest bij de Belastingdienst en als griffier bij de
belastingkamer van de Hoge Raad. Hij treedt aan
met een oratie over ‘Enige fiscale aspecten van de
sociale rechtsstaat’, een thema dat uitstekend past
in het kader van de richting waarin de Hogeschool
zich in de jaren zestig bekent. Zijn afscheidsrede
in 1996 ‘Fiscale rechtsvinding in het kader van de
Europese Unie’ geeft twee andere thema’s aan in
de richting waarvan hij met anderen de Tilburgse
faculteit heeft gestuurd: rechtsvinding en internationalisering.
Geppaart is nog een van de hoogleraren die generalist is op zijn
vakgebied en een fiscalist die zich full time voor het onderwijs en
onderzoek inzet. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de theorie en
methodologie van het belastingrecht, waarin hij de studenten grondige
colleges geeft. Hij wordt in 1984 decaan van de faculteit en zal dat bijna
drie termijnen blijven. Daarmee is hij de langstzittende decaan van
allen die in de vijftig jaar van het bestaan van de faculteit deze functie
vervullen. Hij heeft zo ook een stempel gedrukt op de de faculteit in
deze lange periode. Onder zijn decanaat komt het Schoordijk Instituut
voor grondslagen en rechtsvergelijking tot stand. Niet voor niets heet
de bundel die hem bij zijn emeritaat wordt aangeboden Beschouwingen
over grondslagen. Ook na zijn emeritaat laat hij overigens nog van zich
horen, onder andere via publicaties, als adviseur van het Ministerie van
Financiën en als lid van de Commisie Algemene Regels Bestuursrecht.
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nog voor even gered, maar zij sterven ten slotte daarna een stille
dood. Ook het privaatrechtelijke keuzevak Engels en Amerikaans
recht verdwijnt in de jaren negentig. De banden met Cambridge
verwateren tot hoogstens individuele contacten.15
Pas in het nieuwe millenium komt er in beperkte mate en gedurende
korte tijd enige hernieuwde belangstelling voor de common law,
onder andere door de benoeming van hoogleraar Jan Smits en
door de plaats ervoor in het programma van Liberal Arts, waar
onder andere romaniste Olga Tellegen er aandacht aan schenkt. De
faculteitsbrede belangstelling binnen de rechtenfaculteit uit de jaren
zeventig en tachtig komt echter niet terug.

2.7	Onderzoek: van iets dat men doet tot ‘georganiseerd’
onderdeel van het wetenschappelijk werk
Verslaglegging
In de jaren zestig en zeventig is onderzoek in de rechtenfaculteit
nog een individuele aangelegenheid. Er wordt gepubliceerd, er
zijn enkele promoties, maar, zoals mede uit het conflict over
de tijdsbestedingenquête blijkt, onderzoek is nog niet iets waar
bestuurders veel mee te maken hebben, laat staan greep op hebben.
In de jaren tachtig zal dat veranderen. Het begint met het opkomen
en verplicht worden van verslaglegging en programmering van
onderzoek. Niet langer is onderzoek een zaak van individuen, maar
de vakgroepen worden verantwoordelijk.
Op 15 februari 1979 staat de goedkeuring van de onderzoekprogramma’s van de vakgroepen op de agenda van de faculteitsraad.
Het is de eerste keer dat vakgroepen onderzoekprogramma’s
hebben opgesteld ter fine van goedkeuring door de raad. De
Commissie voor de wetenschapsbeoefening adviseert erover.
Sommige vakgroepen rapporteren uitgebreid, andere volstaan met
een korte opsomming.16 In de daaropvolgende jaren zal er naar
standaardisatie worden gezocht en langzaam zal men wennen aan
verslaglegging en toetsing van het onderzoek.
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Financiering
In 1981 start men met wat wordt genoemd de gecompartimenteerde
beleidsruimte. Dit is in feite het begin van een aparte onderzoeksformatie. Deze start is heel beperkt. Het gaat om één formatieplaats
per 1983, 1984 en 1985, waardoor dan in drie jaar tijd de door de
Hogeschoolraad vastgestelde drie personeelsplaatsen worden bereikt.
In een speciale regeling worden de criteria en voorwaarden om in

Koekkoek
Prof. Mr. A.K. (Alis) Koekkoek start zijn wetenschappelijke loopbaan aan de Tilburgse faculteit als
medewerker bij hoogleraar H.J. Jeukens voor het
vakgebied van het staatsrecht. Opgegroeid in de
traditie van het gereformeerde geloof en geschoold
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam komt hij
in 1969 terecht bij de toen roerige Katholieke
Hogeschool Tilburg. In 1978 promoveert hij bij prof.
mr. I.A. Diepenhorst aan de Vrije Universiteit op
een rechtsvergelijkend proefschrift over partijleiders
en kabinetsformaties. Koekkoek beoefent het
staatsrecht in theorie en in de (politieke) praktijk.
In 1981 wordt hij tot hoogleraar staats- en bestuursrecht alsmede het
vergelijkend staatsrecht benoemd, wat hij tot zijn overlijden in 2005 zal
blijven. Weliswaar verruilt hij de faculteit enige malen geheel of gedeeltelijk
voor de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij zich in het
bijzonder met de beleidsterreinen justitie en onderwijs bezighoudt, maar
hij blijft zijn onderwijs en onderzoek in het staatsrecht trouw. Studenten
en televisiekijkend Nederland kunnen altijd verzekerd zijn van zijn zeer
zorgvuldige mondelinge en schriftelijke formuleringen. Hij komt in de
Tweede Kamer ook op voor de positie van de Nederlandse taal. Binnen de
Tilburgse faculteit is hij een van de vaandeldragers voor de beoefening van
de rechtsvergelijking. Hij ijvert voor de Cambridge Tilburg Law Lectures en
voor aandacht voor de rechtsvergelijking in het onderwijs en onderzoek.
Hij is ook vele jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking. Bij alles wat hij schrijft en waarover hij spreekt betoont
hij een grote inzet. Niet voor niets geven collega’s en oud-collega’s aan
de faculteit hem als postuum eerbetoon een vriendenboek met als titel:
Getuigend staatsrecht.
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aanmerking te komen voor deze plaatsen vastgelegd. Het gaat om voor
die tijd nieuwe zaken als projectvoorstellen, samenwerking, tijdelijk
karakter, prioritering van toegewezen voorstellen en verslaglegging.
Het eerste project dat voor twee jaar wordt gehonoreerd is een
rechtshistorische studie over het civiele procesrecht. Het leidt in 1987
tot het proefschrift van Marie-José Lijten.17
In de jaren tachtig wordt ook de zogenoemde voorwaardelijke
financiering ingevoerd. Dit is een van de middelen voor de
minister van onderwijs om onderzoek door middel van duidelijke
programmering en verslaglegging zichtbaar te maken en
kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van dat onderzoek
te realiseren. De bestaande opslagfinanciering zal worden
teruggedrongen tot 50 % van het onderzoeksbudget in 1990 en
de voorwaardelijke financiering zal dan 35 % moeten bedragen,
terwijl de financiering via de Nederlandse Organisatie voor ZuiverWetenschappelijk Onderzoek (ZWO) dan 15 % zal moeten zijn.
Deze nieuwe vorm van financiering moet een rol gaan spelen
bij de verbetering van de wetenschappelijke kwaliteit en de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek.18
Beleid
Langzaam maar zeker ontwikkelt zich een facultair onderzoeksbeleid.
De Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (VCW)
gaat daarbij een actieve rol vervullen. Voor de eerste keer worden
in 1984 onderzoeksverslagen als verantwoordingskader voor de
beoordeling van onderzoeksprogramma’s gebruikt. Het blijft in het
begin allemaal nog een beetje op afstand, maar men wil voor de
toekomende jaren meer inzicht krijgen in zowel de normatieve als
de feitelijke tijdsbesteding van de onderzoekers en men gaat ook
de inhoud van de projecten meer in de beschouwingen betrekken.
Het faculteitsbestuur heeft drie opties: goedkeuring verlenen,
goedkeuring onthouden of de beoordeling aanhouden, maar er
moet nog een plan worden gemaakt over de consequenties van het
aanhouden of het onthouden van goedkeuring. De strijd van de jaren
zestig om de vrijheid van de onderzoeker is gestreden, een nieuwe tijd
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van projectplannen en controle is aangebroken en er is niemand meer
die zich verzet. Toch blijkt uit alles dat een facultair onderzoekbeleid
nog in de kinderschoenen staat en dat men bij de meeste vakgroepen
nog helemaal niet zo ver is dat er over een beleid op dit terrein wordt
gedacht, hoewel het faculteitsbestuur wel vindt dat een externe
ontwikkeling als de voorwaardelijke financiering in sommige
opzichten creatief en stimulerend blijkt te werken.19 Er wordt dus
wel een begin gemaakt met inhoudelijke afstemming en projectmatig
onderzoek, maar individueel onderzoek is nog prominent aanwezig.

Groenhuijsen
Prof. mr. M. S. (Marc) Groenhuijsen wordt in 1987
hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht.
In zijn bekroonde Leidse dissertatie van 1985
Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in
het strafgeding slaat hij een nieuwe weg in op het
terrein van het strafrechtsonderzoek en op dit
onderzoeksterrein gaat hij in Tilburg verder. Hij
ontwikkelt met anderen een geheel nieuwe tak
van wetenschap, de interdisciplinaire studie naar
slachtofferschap, de victimologie. Zijn leeropdracht
zal dan ook in 2005 worden uitgebreid met dit
vakgebied. Hij is ook de grondlegger en directeur van het interfacultaire
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Ook in
de praktijk zet hij zich in voor slachtofferhulp, zowel in nationale als
internationale organisaties. Sinds 2009 is hij de president van de World
Society of Victimology. Hij is lid van verschillende tijdschriftredacties,
adviseert overheden, begeleidt een groot aantal promovendi en publiceert
talrijke boeken en artikelen. Zowel voor zijn baanbrekende onderzoek
als voor zijn andere werk heeft hij talrijke prijzen, onderscheidingen en
en andere blijken van waardering ontvangen. Ook heeft hij binnen de
faculteit steeds bestuursfuncties vervuld. Bij zijn aantreden wordt hij
voorzitter van de vakgroep strafrecht en van 1992-1995 is hij decaan van
de faculteit en tevens voorzitter van het Schoordijk Instituut, dat door
een commissie onder zijn voorzitterschap is voorbereid. Groenhuijsen
heeft het bestuur van de faculteit daarmee al 25 jaren in belangrijke mate
mee vormgegeven en bepaald en op zijn vakgebieden Tilburg nationaal
en internationaal op de kaart gezet.
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In 1987 verschijnt het Rapport van de Verkenningscommissie
Rechtsgeleerdheid over het toekomstige onderzoek op het
gebied van de rechtsgeleerdheid. De Vaste Commissie voor de
Wetenschapsbeoefening reageert kritisch en het faculteitsbestuur
volgt de commissie, zij het dat het bestuur vindt dat bij beoordeling
van onderzoek zowel kwaliteit als kwantiteit een rol dient te spelen
en dat beoordeling zo veel mogelijk door de faculteit zelf dient
te gebeuren.20 Dat is evenwel nog niet het geval. Aanvankelijk
besluiten de voorzitters van de Wetenschapscommissies onder
leiding van de rector magnificus wie in aanmerking komt voor de
voorwaardelijke financiering. Er moet dus worden geconcurreerd
met projecten van alle andere faculteiten. Hier komt echter op
termijn verandering in als het systeem wordt gedecentraliseerd.
De faculteit krijgt dan zelf de bevoegdheid te beslissen over
onderzoeksvoorstellen en onderzoekers. Het faculteitsbestuur wordt
daarbij geadviseerd door de VCW. Deze wetenschapscommissie
verdwijnt met de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de modernisering
van de universitaire bestuursorganisatie (MUB) in 1997. Daarvoor
in de plaats komt dan als adviescommissie de JOB, de Jury voor
de OnderzoeksBeoordeling. De adviescolleges ontwikkelen voor
de toekenning van onderzoeksbescherming en -financiering een
pakket aan beoordelingscriteria. Voorop staan daarbij kwaliteit,
kwantiteit en de mate van internationalisering. Natuurlijk is er in
het begin kritiek dat de oordelen subjectief zijn, reden waarom er
een verdere objectivering en verfijning komt door middel van een
puntensysteem.

2.8

Het Schoordijk Instituut

Na de systematische verslaglegging, de afzonderlijke financiering
en de programmering is de volgende stap de institutionalisering
van het onderzoek. Het onderzoek gaat vanaf eind jaren tachtig
plaats vinden in speciaal daarvoor ingestelde institutionele kaders.
Zo vindt op 20 december 1988 de eerste vergadering plaats van
de voorbereidingscommissie TIBER, het Tilburgs Instituut voor
Buitenlands Recht en Rechtsvergelijking.21 Het instituut moet een
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Hoogleraar Alis Koekkoek biedt op 10 april 1990 bij gelegenheid van de oprichting van
het Centrum voor wetgevingsvraagstukken Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin
het boek Rechtsontwikkeling door wetgeving aan.

centrale rol gaan spelen in het facultaire internationaliseringsproces
en initiatieven nemen en ondersteunen op het vlak van onderzoek
en onderwijs. Alle vakgroepen zullen meedoen. Er zijn nog wel
veel vragen over de financiering, het werkterrein, de organisatie
en de personele ondersteuning, maar het bestuur juicht de idee
en de plannen toe. In de raad zijn kritischer geluiden te horen.
Er klinkt vrees voor ongelijkheid tussen de medewerkers van
het instituut en van de vakgroepen. Het bestuur wuift de kritiek
weg. Het zal om een lichte variant van een instituut gaan en alle
vakgroepen zullen er een plaats in krijgen. De eerste stap is de
voorbereidingscommissie omzetten in een beleidscommissie,
waaronder werkgroepen functioneren voor de Law Lectures, het
keuzevak Europa 92, Het Erasmusprogramma en dergelijke.
Dat zal de start zijn van een samenwerkingsverband, dat moet
uitgroeien tot een instituut.22 Het instituut is nog nauwelijks van
de grond gekomen of het sneuvelt al weer. Dat komt doordat in het
ontwikkelingsplan 1991-1994 van de universiteit slechts ruimte is
voor één instituut. De faculteit moet daardoor kiezen tussen TIBER
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en het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, dat zich met het
symposium Rechtsontwikkeling door wetgeving op 10 april 1990
heeft gepresenteerd.23 Ook voor een onderzoeksschool is slechts
ruimte als er één duidelijk profiel aanwezig is.24 De oplossing
wordt dan ook een nieuw instituut met daaraan gekoppeld een
onderzoeksschool. Er wordt doortastend gehandeld. Vooruitlopend
op de noodzakelijk instemming van de faculteitsraad gaat er
een voorbereidingscommissie van start van zwaargewichten:
de hoogleraren Groenhuijsen, Gilhuis, Vranken en Witteveen.
Deze Commissie Groenhuijsen claimt al snel middelen voor het
instituut en voor een directeur. Tegelijkertijd moet de faculteit een
personeelsstop en bevorderingsstop afkondigen wegens ernstige
financiële tekorten, hetgeen uiteraard grote onrust zaait onder
het personeel. Het tekort zal echter op een berekeningsfout van
de universiteit blijken te berusten. Er is zelfs een overschot. Maar
omdat voor 1991 wel degelijk een tekort wordt verwacht, zeker als
alle stops worden opgeheven, worden alle budgetten toch gekort en
mag er voorlopig nog steeds geen personeel worden aangenomen.
De faculteitsraad bromt wel een beetje, maar het bestuur gaat onder
leiding van decaan Geppaart op de ingeslagen weg door.
Als gezamenlijk plan komt er een voorstel voor een instituut voor
Grondslagen en Rechtsvergelijking. Er komt wel kritiek op het rapport
van de commissie en het voorstel, maar iedereen is voor, ziet de noodzaak
ervan in, dus veel discussie wordt er niet geleverd. Onduidelijk is nog
wat de zwaarte van het instituut zal worden en hoe de verhouding
met de vakgroepen zal zijn. De faculteitsraad stemt al snel in, met als
enige voorwaarde dat onderzocht moet worden of er een AIO in het
bestuur kan worden opgenomen en of gaandeweg een zwaardere vorm
mogelijk is. Zo verdwijnen TIBER en Wetgevingsvraagstukken stilletjes
onder de paraplu van het nieuwe instituut.25
Al spoedig wordt bij de plannen voor het instituut ingezet op een
zwaar instituut. Geen los samenwerkingsverband of lichte variant, het
instituut moet een zelfstandige en stevige instelling worden binnen
de faculteit naast de vakgroepen. In de faculteitsraadsvergadering
van 12 juni 1991 valt dan ook het definitieve besluit tot oprichting
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van een onderzoeksinstituut voor grondslagen en rechtsvergelijking
en van een onderzoeksschool, waarna de Universiteitsraad wordt
gevraagd om het onderzoeksinstituut in het bestuursreglement op te
nemen, waardoor het zijn plaats in de faculteit kan gaan vestigen.26
Bij het emeritaat van privaatrechthoogleraar van het eerste uur
Schoordijk in december 1991 wordt ter ere van hem en van zijn
betekenis voor de faculteit zijn naam aan het instituut verbonden.
Schoordijk zelf is daarmee overigens niet zo gelukkig. Hij is geen
voorstander van het bijeenbrengen van het facultaire onderzoek in
een instituut.27
Zodra Groenhuijsen begin 1992 de nieuwe decaan is geworden
ontstaat er enige commotie over de dubbelrol met het voorzitterschap
van het instituut. Er zijn voor- en tegenstanders van de combinatie
van beide functies. Groenhuijsen geeft aan dat de combinatie ook
inhoudelijke voordelen heeft. Het is niet zo dat er niemand anders te
vinden is voor de functie. Bovendien zal de combinatie slechts voor
de komende twee jaar gelden. Besloten wordt ten slotte de decaan
qualitate qua voor twee jaar als voorzitter te benoemen.28

Hoogleraar en decaan 1992-1995 Marc Groenhuijsen.
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Het instituut gaat voortvarend van start. Té voortvarend volgens
de Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening. Er zijn door
het instituutsbestuur al subsidies aangevraagd bij het College van
Bestuur voordat de VCW hierover heeft geadviseerd. De VCW
is not amused over deze procedurefout en waarschijnlijk ook
omdat hier al de eerste tekenen van een competentieproblematiek
naar voren komen en de Commissie niets meer kan inbrengen.
Instituutsdirecteur professor Paul van Seters betoogt echter dat men
inhoudelijk op één lijn zit en dat de opmerkingen op de notitie zijn
verwerkt. De faculteitsraad stelt vervolgens de procedure vast voor de
verdere behandeling van de notitie over de inrichting en werkwijze
van het Schoordijk Instituut en de onderzoekschool. Om de kou uit
de lucht te halen ten aanzien van de bevoegdhedenproblematiek
verschijnt er al snel een notitie met betrekking tot het Schoordijk
Instituut en de verhouding van de VCW en het instituutsbestuur.
Groenhuijsen zegt dat het instituut een bijzonder breed draagvlak
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Voormalig
directeur
van
het
Schoordijk Instituut Paul van Seters,
beleidsmedewerker onderzoek van het
Schoordijk Instituut Hervé Tijssen en
decaan Philip Eijlander in gesprek.

moet hebben binnen de faculteit en dat voorkomen moet worden dat
er tegenstellingen ontstaan tussen het instituut en de vakgroepen.
De faculteitsraad wordt daarom gevraagd in vervolg op de eerdere
besluitvorming zich nu nader hierover uit te spreken. Er worden
toch wel wat vraagtekens gezet en er is de nodige discussie, maar
uiteindelijk stemt de raad in met de notitie en de verplichting voor
de AIO’s tot het volgen van een opleidingsprogramma. Het voorstel
betreffende de verhouding van de VCW en het instituutsbestuur kan
evenwel geen genade vinden in de ogen van de faculteitsraadsleden.
Een uitgebreide notitie van de secretaris van de faculteit over de
gang van zaken en het bestuursvoorstel plus allerlei adviezen ten
spijt zijn de raadsleden niet te overtuigen. Zij menen dat het voorstel
toelaat dat het instituutsbestuur tot op zekere hoogte zijn eigen gang
gaat en aan de VCW en daarmee de vakgroepen voorbij kan lopen.
Het faculteitsbestuur moet dus met een nieuw voorstel komen om
aan de bezwaren tegemoet te komen. Nadat ook dit laatste punt is
getackeld, kan het instituut voortvarend verder.29
Binnen het instituut is plaats voor allerlei onderzoeksgroepen
en onderzoekscentra. De eerste centra zijn het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, het Center for Company Law, het Centrum
voor recht en informatisering, het Centrum voor procesrecht en het
Centrum voor aansprakelijkheidsrecht. Daar komt vervolgens in
1998 het Center for Transboundary Legal Development bij. Door
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Onderzoeksoutput: de kleurige series van
de verschillende centra van het Schoordijk
Instituut en andere publicaties.

de centra allemaal gelijk te doen zijn met dezelfde structuur wordt
er homogeniteit gecreëerd die tot succes leidt bij aanvragen voor
onderzoeksgelden en –plaatsen. De voorzitters van de centra hebben
allemaal een zetel in het instituutsbestuur. Iedereen kan de ander
iets gunnen en krijgt dit ook terug. In de loop der tijd komen er
echter heel veel groepen bij en zal deze homogeniteit verloren gaan.
Het Schoordijk Instituut is naast een institutioneel kader voor het
onderzoek ook een opleidingscentrum voor de AIO’s en OIO’s,
die aan hun proefschrift werken. Een eerste aanvraag in 1997
om het Instituut bij de Erkenningscommissie Onderzoekscholen
(ECOS) van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie
voor Wetenschappen, erkend te krijgen als onderzoekschool heeft
niet het gewenste resultaat. Er wordt vervolgens hard gewerkt om
aan de gestelde criteria te voldoen. Daartoe richt men zich op het
onderzoekprogramma Wetgevingsvraagstukken en licht andere
onderzoek uit de plannen. Met een nieuwe aanvraag onder de
naam Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken in 1999
is de faculteit twee jaar later wel succesvol en in 2005 volgt de
vervolgerkenning.30

2.9

Bestuurlijke ontwikkelingen

De groei van de faculteit is gepaard gegaan met de instelling van talrijke
ad hoc en permanente commissies. Alleen vaste commissies zijn er
op een gegeven moment al een stuk of achttien. Aan die wildgroei
probeert de faculteit een einde te maken. Het bestuur doet een voorstel
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om te komen tot vijf centrale commissies: een vaste commissie voor
onderwijs, een vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, een
commissie voor de deeltijdse opleiding, een begrotingscommissie en
een commissie voor het post-academisch onderwijs. Adviesorganen
als de reiscommissie en de bibliotheekcommissie worden vooralsnog
buiten schot gelaten, maar andere commissies zullen sneuvelen. Ook
wil men snoeien in het aantal leden van de commissies. Het bestuur is
verder voorstander van personele banden tussen de faculteitsraad en
de commissies en wil toehoorders vanuit het bestuur. Lidmaatschap
van commissies mag in de opvatting van het bestuur niet gezien
worden als vertegenwoordiging van de vakgroepen. Daar zit inderdaad
een pijnpunt. Als dat wel het geval is, dan willen de vakgroepen in alle
commissies zitting nemen. Het plan is om een commissiereglement
te ontwerpen met een algemeen deel voor alle commissies en een
bijzonder deel.31
Deze bestuurlijke herziening slaagt maar voor een deel. De
wettelijke commissies worden wel de kern van de facultaire
commissiestructuur, maar er blijven toch steeds allerlei andere
commissies opduiken.
Binnen de vakgroepen doet zich juist in de jaren tachtig een
ontwikkeling voor naar decentralisatie. Vakgroepen delen zich
in secties. Bijvoorbeeld de vakgroep staats- en administratief
recht gaat bestaan uit vijf secties: propedeuse en vergelijkend
staatsrecht, constitutioneel recht en vergelijkend administratief
recht, administratief recht en decentralisatie, bestuurskunde en
informatierecht en de sectie volkenrecht.
Maar ook aan de top is er van alles te doen. In september 1984
moeten een nieuwe decaan en pro-decaan worden gekozen alsook
een nieuw studentlid van het faculteitsbestuur. Geppaart is de
kandidaat voor het decanaat. Hij heeft echter als voorwaarde voor
zijn aantreden gesteld dat de positie van avondrector weer die van
staatssecretaris moet worden en niet die van categoriaal bestuurder
mag blijven. De Fractie Recht Vooruit verklaart dat zij in dat geval
geen bestuurslid zal leveren en zich uit de raad zal terugtrekken. Er
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Decaan Peter Essers aan het woord bij de verzelfstandiging van het departement
Recht, bestuur en informatisering in 2000.

ligt een besluit dat de positie van deelbestuurder voor de avondrector
voor een periode van twee jaar zal duren. Dat besluit moet worden
uitgevoerd. Ook Van den Berg, die eerder een van de tegenstanders
is geweest van een categoriaal bestuurder, verklaart nu niet te willen
wijken voor de druk van Geppaart. Decaan Konijnenbelt vreest dat
deze opstelling kan leiden tot intrekking van Geppaarts kandidatuur.
Dan zit de faculteit in een impasse en kan er zelfs worden
ingegrepen door het Stichtingsbestuur, dat een beroepsdecaan zal
aanstellen. Deze waarschuwing leidt tot aanpassing van de tekst
van de stemverklaring van Recht Vooruit. Schoordijk en Koekkoek
pleiten voor Geppaart, al wijst Koekkoek er ook op dat avondrector
Van Kalmthout zijn bestuursperiode van twee jaar volgens het
reglement van de Hogeschool kan volmaken. Aan Geppaarts eis kan
dus niet worden tegemoetgekomen. Geppaart wordt gebeld en trekt,
gehoord de gewijzigde situatie, zijn kandidatuur in. Ook over Joest
´t Hart als pro-decaan en Nico van Eijk als studentlid volgen dan
geen stemmingen meer. De zaak ligt even stop. Achter de schermen
wordt flink gemasseerd. In de notulen van de eerstvolgende
raadsvergadering wordt dan ook keurig geschreven dat Geppaart zijn
kandidatuur in beraad heeft gehouden, maar intussen heeft laten
weten beschikbaar te zijn. De vrede is echter nog niet echt getekend.
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Bij de stemming krijgt Geppaarts kandidatuur zes stemmen voor
en zes blanco. Na de vereiste herstemming is de uitslag zeven voor
en vijf blanco, waarmee Geppaart dan aan zijn decaanschap kan
beginnen. `t Hart en Nico van Eijk krijgen meer krediet.32 ’t Hart
zal in 1987 als pro-decaan worden opgevolgd door Koekkoek en
medewerkster Franca de Koning-Klaassen en student Paul Hermans
vertegenwoordigen dan het wetenschappelijk personeel en de
studenten in het bestuur.33
Ondanks de moeilijke start zal Geppaart met zevenenhalf jaar de
langst zittende decaan van de faculteit worden. In september 1989
treden als nieuwe bestuursleden naast hem aan medewerker Paul
Wiemans en student Anton van der Plas. Dit bestuur krijgt te maken
met een bijzondere bestuurlijke situatie. Bij de verkiezingen voor
de faculteitsraad hebben slechts drie medewerkers uit de vakgroep
staats- en bestuursrecht zich kandidaat gesteld. Alle andere

Congres Themis en Europa 10 november 1988 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de faculteit. Hoogleraar Piet Gilhuis spreekt de zaal toe. Bestuursleden Bert
Hoeven, Franca de Koning-Klaassen en secretaris Sacco Toncman horen aandachtig toe.
(fotobureau Rien Siers)
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Decaan Chris Geppaart en secretaris Diny Peters-Van Gorp. (foto Joep Lennarts)

vakgroepen en individuele wetenschappelijke medewerkers is de
termijn van kandidaatstelling ontgaan of hebben geen interesse
in een lidmaatschap van de raad. En zo komt er in september
1989 een faculteitsraad met zeven studentraadsleden, een nwpraadslid en slechts drie leden uit de wetenschappelijke geleding.34
Is dit symbolisch voor de desinteresse voor de democratische
verworvenheid uit de decennia daarvoor? Of past het bij de tendens
dat er in de raad minder zaken aan de orde worden gesteld dan
voorheen of dat er minder heftig wordt gestreden voor de eigen
standpunten. Feit is dat de studenten in de raad twee jaar lang
over een meerderheid beschikken. Of het met deze samenstelling
verband houdt, is niet bekend, maar de omvang van de hoeveelheid
vergaderstukken neemt vanaf dat moment af in vergelijking met het
verleden en ook worden er meer mededelingen gedaan en minder
zaken ter beslissing voorgelegd. De notulen van de vergaderingen
bevatten bovendien veelal niet langer een volledige of uitgebreide
weergave van de gevoerde discussies, maar doen verslag van de
uitkomsten met enige algemene opmerkingen over de discussies.
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De studenten zullen overigens met hun meerderheidspositie in het
algemeen prudent omgaan.
In 1990 eindigt de tweede ambtstermijn van decaan Geppaart. Hij
verklaart zich bereid tot continuering, maar niet meer voor een hele
ambtstermijn van drie jaar. Per 1 februari 1992 wil hij aftreden. Op
deze wijze kan hij in functie afscheid nemen van zijn collega van het
eerste uur Schoordijk, die eind 1991 met emeritaat gaat. Pro-decaan
Koekkoek is beschikbaar voor een nieuwe termijn en studentlid Van
der Plas eveneens. Toch is er vrees voor bezwaren tegen dit bestuur
en hernieuwde moeilijkheden bij de verkiezing. Het bestuur laat
daarom bij voorbaat de universiteitsjurist Van Spaendonck een
uitgebreid rapport uitbrengen over de verkiezing van een kandidaat
en de rol van blanco stemmen. Het bestuur interpreteert de notitie
aldus dat als de kandidaat niet de volstrekte meerderheid van
stemmen heeft doordat er evenveel of meer blanco stemmen zijn
dan voor-stemmen er geen nieuwe stemming plaatsvindt en de
kandidaat geacht wordt niet te zijn gekozen. Dat is dus een andere
interpretatie dan in het verleden bij de verkiezing van decaan
Coopmans is gehanteerd.
Decaan Geppaart wordt zonder stemming herkozen, maar bij de
verkiezing van de pro-decaan ontstaan de voorziene moeilijkheden.
De studenten hebben bezwaar tegen Koekkoek. De stemming levert
vier voor tegen vijf blanco stemmen op. Conform de interpretatie
van het bestuur van de notitie Van Spaendonck is Koekkoek dus niet
gekozen. Dat levert dan weer onvrede op bij de overige raadsleden
jegens de blanco-stemmende studenten, en deze onvrede
werkt door bij de verkiezing van het studentlid van het bestuur.
Desondanks wordt deze met zes tegen drie blanco wel gekozen.
Het bestuur gaat vervolgens op zoek naar een nieuwe pro-decaan,
die snel wordt gevonden in de persoon van strafrechthoogleraar
Marc Groenhuijsen, met de uitdrukkelijke stelling dat deze
benoeming geen gevolgen heeft voor de verkiezing van een decaan
in de toekomst. Groenhuijsen kan er dus niet van uitgaan dat hij
automatisch zal opvolgen.35
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Vervolgens komen eind 1990 ook weer enige controverses tussen
het bestuur en de vakgroepen en tussen de studenten en de
wetenschappers in de raad tot uitbarsting. Het betreft het hooglerarenen hoofddocentenkader, in het bijzonder de labeling van de UHDplaatsen. Het bestuur komt met een plan over de verhouding
aantallen hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair
docenten en de vakgebieden waarop hoogleraren en hoofddocenten
kunnen worden aangesteld. Daartegen lopen de vakgroepvoorzitters
en de Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening te hoop. Zij
komen met een aangepast plan. In dat laatste plan komen er minder
universitair hoofddocenten en daardoor zijn er meer universitair
docent-plaatsen beschikbaar. Ook willen de vakgroepen zelf bepalen
op welke terreinen zij hoofddocenten aanstellen. Het bestuur houdt
lang vast aan het eigen gelijk en de discussie slaat diepe wonden.
Ten slotte schaart het bestuur zich dan toch maar grotendeels
achter het voorzittersplan. Dat is echter volledig tegen de zin van
de studenten. Zij krijgen daarop het verwijt van “moeilijk doen”,
maar keren de argumentatie om: waarom doen de vakgroepen
zo moeilijk over een in hun ogen klein verschil. De gemoederen
lopen hoog op en amendementen en moties vliegen de raadsleden
om de oren. Een gematigd amendement van wp-lid Adriënne de
Moor-van Vugt wordt, nadat de stemmen tot twee maal toe staken,
verworpen. De personeelsleden menen dat er een situatie wordt
gecreëerd waarin de raad niet langer kan functioneren en verklaren
hun zetels beschikbaar te zullen stellen als een amendement van
de studenten wordt aanvaard. Als dit is verworpen, kan het nieuwe
bestuursvoorstel, dus het vakgroepvoorzittersvoorstel, in stemming
worden gebracht. Met vijf tegen vier en een blanco stem wordt het
ten slotte aangenomen. De studenten zijn laaiend, maar verliezen
zo uiteindelijk de slag.
De fractie Juristen 2000 haalt in een achterhoedegevecht nog
een succesje binnen door te verlangen dat bij de labeling de
internationale component moet worden versterkt. Die internationale
component wordt kort daarop nog eens benadrukt in een motie van
februari 1991 om bij benoemingen internationale belangstelling of
ervaring te eisen of daaraan voorrang te geven. In februari 1991 gaat
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ook het debat over het in december vastgestelde Hoogleraren- en
UHD-plan verder. In december is het door alle verwikkelingen niet
mogelijk geweest de labelingskwestie af te ronden. Intussen heeft
een terugkoppeling naar de vakgroepen plaatsgevonden ten gevolge
waarvan aanvullingen en aanpassingen zijn gedaan. De VCW stemt
nu in met het voorstel, maar verklaart het wel noodzakelijk te achten
dat de faculteit komt met een nieuw beleidsplan voor onderwijs en
onderzoek. De rimpels zijn dus voorlopig gladgestreken, maar het
bestuur krijgt flink wat huiswerk te doen.36
In september 1991 krijgt decaan Geppaart weer twee nieuwe bestuurs
leden naast zich. Matton van den Berg wordt unaniem gekozen als

Gilhuis
Prof. mr. P.C. (Piet) Gilhuis is vanaf 1985 werkzaam
in Tilburg, waar hij twee jaar na zijn entree in de
faculteit tot hoogleraar staats- en bestuursrecht
wordt benoemd met inbegrip ook van het recht
van de ruimtelijke ordening en het milieurecht.
Zijn rechtsvergelijkende Leidse proefschrift over
het referendum is spraakmakend, maar in Tilburg
zal hij zich toch vooral richten op het recht van
de ruimtelijke ordening en het milieurecht. Deze
rechtsgebieden zet hij daar echt op de kaart. Met
zijn inaugurale rede ‘Het milieurecht op weg naar
de jaren negentig’ geeft hij daarvoor de voorzet en nadien publiceren
hij en zijn promovendi belangrijke studies op dit terrein. Aan zijn
milieurechtelijk werk wordt nog altijd gerefereerd. Piet Gilhuis is ook
een van de drijvende krachten achter de oprichting van het Tilburgse
Centrum voor wetgevingsvraagstukken. Binnen dit centrum wordt
vanuit verschillende juridische disciplines onderzoek gedaan. Hij doet
ook veel bestuurlijk werk. Zo is hij van 1995-1998 decaan van de faculteit,
lange tijd vakgroepvoorzitter van de vakgroep staats- en bestuursrecht
en vervult hij tal van bestuurs- en redactielidmaatschappen in binnenen buitenland. Niettemin vindt hij altijd tijd voor een rustig en betrokken
gesprek met collega’s en studenten. Veel te vroeg velt in 2005 onverwacht
een kortstondige ziekte hem, maar zijn milieurechtelijke ‘nalatenschap’
aan de faculteit is nog altijd springlevend.
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wp-lid en studente Marlies Weerts completeert het bestuur.37 In
1992 eindigt na zeven-en-een-half jaar de lange bestuursperiode van
Geppaart. In februari 1992 wordt hij opgevolgd door Groenhuijsen.
Als pro-decaan krijgt hij Piet Gilhuis naast zich. In september 1992
completeert J. Stekelenburg van de Fractie Vrijspraak het nieuwe
bestuur.38
Omdat Groenhuijsen halverwege de derde en laatste periode van
Geppaart is benoemd, moet zijn herbenoeming in september 1993
geschieden. Hij verklaart een driejarige periode te willen volmaken
vanaf zijn eerste benoeming. Dat betekent dat hij een tussentijds
terugtreden tijdens zijn tweede ambtsperiode niet uitsluit. Ook prodecaan Gilhuis wordt herbenoemd evenals student J. Stekelenburg.
De nieuwe medewerker in het bestuur wordt Erik Janse de Jonge.39

2.10 Grote operaties
De start van de bestuursperiode Groenhuijsen wordt gekenmerkt
door een voorzien tekort van 1 miljoen. Alle hens aan dek dus
om ombuigingen en bezuinigingen te realiseren, inclusief een
benoemingsstop. Dat blijkt echter vooralsnog niet nodig. De
universiteit krijgt 10 miljoen extra uit Den Haag en in alle zes de
varianten van het interne verdeelmodel van de universiteit zal de
situatie van de faculteit ten goede keren. Het College van Bestuur
zal vanaf 1993 een gewijzigd verdeelmodel, het Plaatsen Geld
Model, invoeren, waarbij de faculteit er, afhankelijk van de gekozen
modelvariant, meer dan een miljoen op vooruit gaat. Toch is
Groenhuijsen voorzichtig. De parameters studenteninstroom en
studierendement spelen een belangrijke rol in het model en kunnen
daarom de situatie van de faculteit sterk beïnvloeden. Het model
gaat bijvoorbeeld uit van een instroom van 400 studenten, maar die
wordt niet gehaald en dus is er minder geld beschikbaar. Bovendien
wordt het vf-geld voortaan voor 60 % eveneens modelmatig verdeeld.
Het faculteitsbestuur moet ook nog zijn mening geven over het
meerjarenbeleid van de universiteit. In een extra vergadering neemt
de raad vervolgens kennis van de voorlopige bestuursstandpunten,
zodat het bestuur deze met het College van Bestuur kan
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gaan bespreken. Het College stelt wel vragen bij de facultaire
beleidsprioriteiten, maar deze kunnen worden gepareerd.40
Vooral de parameter studierendement leidt tot zorgrimpels bij de
faculteitsbestuurders. Dat is overigens al begonnen in het laatste jaar
van de bestuursperiode-Geppaart, wanneer al wordt vooruitgelopen
op de verandering van het financieringsmodel. In de Tilburgse
verhoudingen heeft de faculteit een relatief laag rendement. Dat
gaat dus nadelig uitpakken voor de faculteit. De rendementen lopen
Hirsch Ballin
E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin is tot drie maal toe
hoogleraar aan de Tilburgse faculteit. Zijn eerste
leeropdracht in 1981 is staatsrecht en administratief
recht, in het bijzonder het constitutionele en
vergelijkende administratief recht. Hij legt in deze
eerste Tilburgse periode de basis voor de instelling van
de juridisch bestuurswetenschappelijke studierichting.
Hij verruilt de faculteit in 1989 voor politiek Den Haag
wanneer hij wordt geroepen tot het ambt van Minister
van Justitie. Daarna is hij in 1994-1995 nog korte tijd
lid van de Tweede Kamer. In 1994 keert hij terug als
hoogleraar internationaal recht. Van 1996-1998 is hij tevens hoogleraar
wetgevingsvraagstukken. Hij is tegelijkertijd van 1996-2000 lid van de
Eerste Kamer en van 2000-2006 lid van de Raad van State. In 2006
wordt opnieuw vanuit de politiek een beroep op hem gedaan en gaat
hij nogmaals het hoge ambt van minister bekleden. Voor de derde keer
komt hij in 2011 zijn krachten geven aan de faculteit, nu als hoogleraar
Nederlands en Europees constitutioneel recht. Aan de Universiteit van
Amsterdam wordt hij tevens deeltijdhoogleraar Rechten van de mens.
Hij draagt zijn kennis en opvattingen ook uit via lezingen die hij houdt in
wetenschappelijke kringen, maar daarnaast bij allerlei maatschappelijke
bijeenkomsten tot op het Lowlands festival toe.
De Tilburgse studenten krijgen door de verschillende leerstoelen die hij
bekleedt op verschillende vakgebieden van hem college. Op al deze door
hem gedoceerde terreinen maken zij kennis met zijn scherpe geest en
zijn zeer zorgvuldige redeneringen. Niemand die hem kan betrappen op
slordigheid of onzuiverheid, altijd is hij bereid tot discussie en getuigt
hij van grote eruditie en betrokkenheid.
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echter wel in de pas met die van andere juridische faculteiten.
Men vindt bovendien dat aan veel van de oorzaken voor de lagere
rendementen weinig kan worden gedaan, omdat deze buiten de
faculteit zijn gelegen en daarom de faculteit niet mogen worden
aangerekend. Er gaat dan ook een brief naar het College van Bestuur
om de rendementen niet als maatstaf voor de financiering aan te
nemen.41
Aangezien de rendementen nu toch ter discussie staan, wordt een
rendementsverbetering stuurgroep De Koning-Klaassen met een
ruime taakomschrijving in het leven geroepen naast een al eerder
gevormde rendementscommissie Essers, die voor het cijfermateriaal
heeft gezorgd. Ook het onderwijsvisitatierapport dat halverwege het
jaar uitkomt leidt tot een reactie aan het College van Bestuur waarin
onder andere de rendementsverbetering uitgebreid aan de orde
komt.
De stuurgroep rendementsverbetering gaat voortvarend te werk. In
september 1991 ligt er al een eerste interim-rapport: Ontwerp van
een nieuwe propedeuse dagopleiding in Tilburg met alle reacties van
vakgroepen, AIO’s, studierichtingscommissies en een uitgebreide
beleidsnotitie van de faculteitssecretaris bij de raad. In deze laatste
notitie onderscheidt het bestuur zes niveaus waarover gesproken
moet worden: de formulering van eindtermen in het algemeen,
de opzet van de studie (studieduur basisdoctoraal, semestertrimestersysteem), de inhoud van het curriculum van propedeuse
en doctoraal met de knelpunten daarin, onderwijsvormen (invoering
van SGO, Student Gericht Onderwijs, later gewijzigd in Studie
Gericht Onderwijs), personeel en vergroting van de instroom. De
problematiek leeft binnen de faculteit, zo veel is duidelijk uit de
talrijke reacties. Voor de meest vergaande voorstellen is echter geen
draagvlak te vinden, maar de hoofdvakken in de propedeuse kunnen
in elk geval starten met het SGO.42 De eerstejaarsvakken gaan volgens
hetzelfde model met takenboeken in plaats van syllabi werken, de
onderdelen van de stof worden in hapklare brokken verdeeld en er
komen tussentoetsen. In het collegejaar 1993-1994 wordt SGO ook
ingevoerd in het doctoraal. Studenten krijgen dan de keuze voor een
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intensieve of extensieve onderwijsopzet. De hoge verwachtingen
van het SGO voor de rendementsverbetering komen niet uit, al
doet zich wel enige verbetering voor. Het faculteitsbestuur probeert
het daarom nog wel positief in te zien, maar de studenten en vele
docenten uiten kritiek. De laatsten vinden SGO ‘niet academisch’.
Een jaar later, in 1995, oordeelt men iets positiever. Dan wil het
faculteitsbestuur het tutoraat herinvoeren. Dit heeft bestaan in 19851986 en vanaf 1989 tot de invoering van het SGO in 1992. Het SGO
heeft volgens het voorstel weliswaar veel problemen van de overgang
van het VWO naar de universiteit opgelost, de studenten gaan door
dit systeem eerder aan de slag en het rendement is toegenomen,
maar er blijven geluiden dat er behoefte is aan meer contacturen
en meer oefening. Daarom doet het bestuur het voorstel om weer
ouderejaarsstudenten met goede studieresultaten in te zetten als
tutoren. Ondanks kritiek op het plan wordt het door een meerderheid

Essers
Prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers is een echte breed
onderlegde Tilburgse fiscalist. Hij studeert fiscale
economie aan de Katholieke Hogeschool, werkt
daarna enige jaren bij de Belastingdienst, maar komt
dan terug naar zijn alma mater om belastingrecht
te doceren en te promoveren op een proefschrift
over de Fiscale aspecten van de voorperiode van de
BV. In 1991 wordt hij tot hoogleraar belastingrecht
benoemd. Hij wordt regelmatig gevraagd voor
commissies of andere bestuurlijke taken binnen de
faculteit en van 1998-2001 leidt hij de faculteit als
decaan. Daarna richt hij zich weer op onderzoek en onderwijs, maar vanaf
2003 is hij ook actief in Den Haag als senator voor het CDA. Zijn fiscale
deskundigheid is bij het wetgevingsproces onontbeerlijk. Dat belet hem
echter niet colleges te geven, verschillende redactielidmaatschappen op
zich te nemen en publicaties het licht te doen zien op fiscaalrechtelijk
terrein. Ook de geschiedenis heeft zijn bijzondere aandacht. In 2013
verschijnt van zijn hand de omvangrijke studie Belast verleden over het
Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime.
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Aanbieding in 1996 van de bundel Na
twintig jaar boek 2 BW door professor
Theo Raaymakers aan professor
Herman Schoordijk.

van de faculteitsraad aanvaard.43 Op den duur vervliegt ten slotte
de speciale aandacht voor het SGO, zeker na de invoering van de
bachelor-master structuur. Het SGO is voor een deel zo geïntegreerd
dat men het niet meer als onderwijsvernieuwing herkent; andere
elementen zijn vanwege de starheid en schoolsheid als niet passend
in de academische opleiding verdwenen.
In 1996 krijgt de faculteit in het kader van het door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het leven geroepen
project Kwaliteit en Studeerbaarheidsfonds alweer een nieuwe

Trix Jacobs is op 20 juni 1986 de
eerste vrouwelijke promovendus van de
faculteit.
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mogelijkheid om onderwijsverbeteringen en -vernieuwingen te
realiseren. Dit fonds is ingesteld als resultaat van onderhandelingen
met studenten in verband met de collegegeldverhoging en de
tempobeursverzwaring. De faculteit moet een eigen prioritering
aanbrengen in de plannen, een universitaire stuurgroep doet dat
vervolgens eveneens met alle voorstellen van de verschillende
faculteiten en hetzelfde gebeurt ten slotte in Den Haag met de
voorstellen van alle instellingen. Vooral de prioritering levert
meningsverschillen en heftige discussies op. Als de lucht is
geklaard, zijn behalve het eerste en laatste project over stages en
telecolleges er zeven van plaats verschoven. Opvallend is dat de idee
om een master class op te zetten aanzienlijk is gedaald. Dat plan
verdwijnt op universiteitsniveau zelfs helemaal uit de voorstellen.44
De tijd is kennelijk nog niet rijp voor een dergelijk plan. Pas ruim
tien jaar later zal een eerste lichting van 20 studenten beginnen met
de topklas, een speciaal programma voor uitmuntende studenten
bovenop het reguliere programma.

2.11	Natuur- en milieustudies en Europeesrechtelijke
studierichting
In 1992 is er een eerste aanzet naar natuur- en milieustudies aan de
universiteit. In een notitie wordt een samenwerking voorgesteld van
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Economische
Wetenschappen en de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Faculteitsoverschrijdende samenwerking is niet vanzelfsprekend. De
economen en sociologen reageren vooralsnog terughoudend. Er is
zowel sprake van een onderwijs- als van een onderzoekscomponent
in de plannen. De rechtenfaculteit is bereid een afstudeerrichting
op te zetten binnen Nederlands recht en in samenwerking met
de andere faculteiten een multidisciplinaire onderzoekslijn tot
ontwikkeling te brengen. Binnen de rechtenfaculteit is hoogleraar
staats- en bestuursrecht Piet Gilhuis degene die zich in het
bijzonder met het milieurecht bezighoudt. Voor de uitvoering van
het plan is echter een extra hoogleraarsplaats nodig. Die hoogleraar
Europees en internationaal milieurecht wordt Chris Backes, die in
1999 zal worden opgevolgd door de dan al als medewerker bij het
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programma betrokken Jonathan Verschuuren. De afstudeerrichting
gaat in het studiejaar 1995-1996 van start. Gilhuis wordt juist
dan voor drie jaar decaan van de faculteit.45 De milieurechtelijke
afstudeerrichting wordt later een master milieustudies en daarna
weer een zogenoemd accent Recht en duurzaamheid binnen
de master Rechtsgeleerdheid. Op onderzoeksterrein vindt wel
samenwerking plaats, maar noch met de andere faculteiten binnen
de universiteit, noch met de Technische Universiteit in Eindhoven
leidt dat tot een structurele gezamenlijke onderzoekslijn. Pas met
het in 2009 opgerichte onderzoekscentrum Tilburg Sustainability
Center zal die structurele samenwerking er komen.
De internationalisering krijgt gestalte in het besluit in september
1993 tot de opzet en inrichting van een Europeesrechtelijke
opleiding. De gedachte om het onderwijsaanbod met een dergelijke
opleiding uit te breiden wordt voor het eerst geopperd tijdens de
strategiedagen in december 1991. Daarna begint de faculteit met
de uitwerking van dit idee. Om het te kunnen realiseren moet er
echter toestemming komen vanuit Den Haag. Dat is een moeilijk te
nemen horde. De minister en staatssecretaris van Onderwijs geven
namelijk de voorkeur aan integratie van Europeesrechtelijke vakken
in de basisopleiding Nederlands recht. Het faculteitsbestuur en het
College van Bestuur blijven echter pleiten voor een afzonderlijke
opleiding en dus wordt deze opleiding in 1994 aangemeld bij
het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) brengt echter een
negatief advies uit over de inschrijving bij het CROHO en de
aanvraag wordt afgewezen. Tilburg gaat tegen deze beschikking
van de Kroon in beroep en probeert het, terwijl dit beroep nog
loopt, intussen voor het studiejaar 1995-1996 opnieuw. Het
discipline-overlegorgaan Rechtsgeleerdheid van de Vereniging
van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft
geadviseerd dat drie aparte Europeesrechtelijke opleidingen uit
macro-doelmatigheidsoogpunt geen beletsel vormen voor het
uiteindelijk streven om de Europeesrechtelijke componenten in de
opleiding Nederlands recht te integreren. Dat betekent dat er voor
een afzonderlijke Tilburgse opleiding plaats moet zijn. De ACO
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neemt dit advies nu wel mee in de beoordeling, maar adviseert
desondanks nog steeds negatief. Decaan Groenhuijsen noemt
de manier waarop de ACO de macrodoelmatigheid heeft getoetst
onjuist. Op die manier bereikt de wet volgens hem niet de beoogde
decentralisatie. Dit tweede ongunstige advies van de ACO geeft
weinig vertrouwen in de kans op inschrijving bij het CROHO. Het
bestuur blijft er echter bij dat de pagina’s vol argumenten vóór een
aparte Europees-juridische opleiding in Tilburg nog steeds van
kracht zijn en wil daarom onverminderd blijven proberen deze
‘waardevolle aanvulling van het onderwijsaanbod’ te realiseren. Het
zet de werving van een hoogleraar Europees recht dan ook in gang en
gaat voorlopig verder met de ontwikkeling van een curriculum voor
een Europees-juridische opleidingsvariant die onder de paraplu van
Nederlands recht kan worden aangeboden. Daarvoor zal het bestuur
proberen toestemming te krijgen van het College van Bestuur en via
de Universiteitsraad de nodige financiering voor een periode van
vier jaren op basis van matched funding te bewerkstelligen. Voor
de ontwikkeling van deze variant worden Willem van Genugten
en Anton van Kalmthout als coördinatoren benoemd. Samen met
de Rijksuniversiteit Limburg probeert Tilburg een gesprek met de
minister te krijgen, waarover de verwachtingen echter niet al te
hoog zijn gespannen. Maar men blijft om tijdverlies te voorkomen
voorlopig een tweesporenbeleid volgen. Enerzijds probeert men
officiële erkenning te verwerven en anderzijds probeert men een

Het bureau van de faculteit in de jaren ‘80.
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variant te maken binnen Nederlands recht. Mede door de bijzondere
inzet van de twee coördinatoren, ondersteund door Harry Claassens
en Karel Hermans van het faculteitsbureau, lukt het de Europeesjuridische opleiding alsnog in het CROHO opgenomen te krijgen.
Het verzet tegen de afwijzing en het weigeren de plannen op te
geven heeft derhalve succes gehad.46
In 1995-1996 kan de Europees-juridische opleiding van start gaan,
gevolgd door ook een in internationaalrechtelijke afstudeerrichting
binnen het differentiatieprogramma Nederlands recht vanaf 19971998. Zo wordt het tweesporenbeleid, waarop noodgedwongen is
ingezet, volledig geïmplementeerd. 47

2.12 Automatisering
In de jaren tachtig doet de computer voorzichtig zijn intrede
in de faculteit. Uit de opgave van het faculteitsbestuur over de
stand van zaken betreffende de onderzoeksverslagen 1981 en
de onderzoeksprogramma’s 1982 blijkt dat voor de ambtelijke
verwerking van de individuele opgaven besloten is gebruik te maken
van een tekstverwerker. Maar zonder veel resultaat. De verwerking
duurt veel langer dan gebruikelijk. “De vertraging is veroorzaakt door
het feit dat dit apparaat zijn naamgeving te veel eer heeft aangedaan:
telkens bleken grote stukken ingebrachte tekst verdwenen te zijn of
op een volkomen verkeerde plaats terecht te zijn gekomen. Dit heeft
tot gevolg gehad dat de ambtelijke verwerking nog maar nauwelijks
afgerond is.”, zo luidt de verklaring van het bestuur.48
Daarna gebeurt er weinig. Slechts een enkeling heeft al
belangstelling voor de nieuwe ontwikkeling. In de loop van 1985
ontstaat dan toch breder het besef dat automatisering van onderwijs,
onderzoek en bestuur en beheer nodig is. Er komt een commissie
automatiseringsbeleid onder voorzitterschap van hoogleraar Arie de
Wild, en vakgroepen kunnen aanvragen doen voor computers en
software. Ook wordt informatie uitgewisseld met zusterfaculteiten.
Het bestuur besluit vervolgens om tien computers en vijf printers
aan te schaffen plus enige software pakketten. Iedereen kan van de
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apparatuur gebruik maken in de speciaal daarvoor ingerichte aparte
computerkamer op de achtste verdieping van gebouw B. Enige
vakgroepen hebben meer concrete aanvragen gedaan en krijgen
daarom een van de computers geoormerkt om bij voorrang te
gebruiken. Twee stuks zullen op het faculteitsbureau komen te staan.
De eerste aanschaf bestaat ten slotte uit zes apparaten: vijf in kamer
B 814, één voor het bureau. In de computerkamer komen overigens
nog niet veel medewerkers werk verrichten. Men ziet er vooral de
student-assistenten. Zij zijn degenen die de nieuwe technologische
ontwikkeling omarmen.49 Een van de eerste voorbeelden van het
gebruik komt van de vakgroep rechtsgeschiedenis. De rechtshistorici
ontwerpen een databestand voor procesdossiers uit de zeventiende
en achttiende eeuw, dat nationaal en internationaal belangstelling
krijgt. Collega-rechtshistorici en historici komen kijken en de
Tilburgers spreken en publiceren erover.50
In 1985 treedt ook de eerste facultaire automatiseringsmedewerker
in dienst, Jos Kaethoven, vooralsnog overigens deeltijds en via
detachering vanuit de Economische faculteit, die al verder is op dit
terrein. Dat is de start van een ontwikkeling die razend snel zal gaan.
Ruim twee decennia later functioneert er geen docent of onderzoeker
meer zonder computer met internet en streeft het bestuur naar een
papierloze administratie. De ene automatiseringsmedewerker is
een hele afdeling van het faculteitsbureau geworden.
Eind 1986 komt het eerste verzoek om uitbreiding. Ed van Hees en
Sjaak Nouwt pleiten voor computerfaciliteiten voor studenten en voor
het inzetten van computers bij het onderwijs. Het faculteitsbestuur
wil wel meegaan met deze ontwikkeling, maar houdt een slag om
de arm. Eerst moet duidelijk zijn hoeveel geld daarvoor beschikbaar
is.51 De eerste pc’s voor individuele medewerkers komen er in deze
periode ook. Wim Voermans blikt er in een weblog van 29 september
2008 op terug. Hij is het proefkonijn binnen zijn vakgroep staats- en
bestuursrecht, die mag proberen met een Olivetti M24 om te gaan.
Hij verhaalt hoe tureluurs hij wordt van het steeds moeten wisselen
van floppy’s en hoe ergens in een ander gebouw op de campus bij
het Rekencentrum zijn teksten worden geprint.
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Olivetti M24
'De computer is er,'' zei de vakgroepvoorzitter met een geheimzinnige glimlach rond
de lippen. Het was nog maar mijn tweede dag, na een eerste dag vol ongemakkelijke
kennismakingsgesprekken, daar op dat grote kantoor op de 8ste verdieping van de
KUB. Midden maart, midden jaren '80. Personal computers waren nog ongebruikelijk
op kantoren. Ja, je had wel hele, hele grote computers, lijkend op drukpersen,
waarmee ponskaarten werden verwerkt of gegevens van banden zo groot als
filmspoelen werden gelezen. Maar een machientje waarmee je gewoon zelf een
stukje tekst kon editen en printen, nee dat nog nauwelijks. Voor het schrijven van
brieven, rekeningen en andere schriftelijke stukken werd nog de typemachine
gebuikt. Zo rond 1985 meestal al wel een elektrische schrijfmachine met - een hele
opluchting - een correctielint. Teksten maken met een computer bestond eigenlijk
nog nauwelijks. Dat was voorbehouden aan jongens die op Bill Gates leken. Die
klooiden tot diep in de nacht met hun Commodore 64's of in Engeland bestelde
moederborden, membraantoetsenborden en cassettebandjes die een half uur
moesten draaien voor er 3 stippen op een mini beeldscherm verschenen. Je moest
minstens handig zijn met een soldeerbout en een instapcursus informatica hebben
gevolgd om zo'n hobbyapparaat aan de praat te krijgen. Printen ging eigenlijk
helemaal niet.
En nu was er dan die personal computer en ik was de eerste van de vakgroep naast
de voorzitter – die had er een thuis – die zo’n ding zou gaan gebruiken. Een
omstreden apparaat, want – dat merkte ik later pas – de wat oudere medewerkers
wilden er eigenlijk niet van weten. Die waren bang - terecht achteraf - dat hun
vertrouwde wijze van werken (kladje schrijven en afgeven aan de mevrouwen van de
typekamer, hapje gaan eten, tekst corrigeren en voor de borrel weer de zaak
droppen bij de nijvere bijtjes van diezelfde tikhal) op de tocht zou komen staan. En
stel je dat toch eens voor zeg, de deconfiture van zelf tikken!
Had ik ervaring met computers?, wilde collega B. (pijprokend en met iets van een
schaakaandoening) weten. Samen met enkele anderen ving hij me die ochtend van
de computeraankomst op voor mijn deur. Hij keek me onderzoekend aan. Toen ik zei
dat dat niet het geval was, lachte hij een beetje schamper en knipoogde naar de rest
van het ontvangstcomité. Ze hadden mij tot computerproefkonijn gemaakt en de
kansen op mislukking schenen voorshands geruststellend groot. Daarmee zou het
straks voor eens en altijd uit zijn met die malligheid van die computers.
Met een zwaai gooide een andere collega de deur van mijn eigen kantoor voor me
open en daar stond die dan, DE COMPUTER. Twee grote dozen met de pakbon er
nog op midden op mijn stalen bureautafel. Van aansluiten wist niemand iets af. Een
dag of wat ben ik bezig geweest om de Olivetti M24 in elkaar te zetten. De
gebruiksonvriendelijke handleiding hielp maar weinig. Maar op een gegeven
moment lukte het toch. Het ding startte op en je kon zowaar met een slappe 5.25
inch floppydisk met daarop het eigen operating systeem van Olivetti een paar letters
op het scherm krijgen. Ze waren wel vergeten er andere software bij te bestellen,
maar die kwam gelukkig enkele weken later ook aan. Het programma Framework
van Ashton Tate (een soort proto-windows). En daar kon je warempel al een beetje
tekst mee verwerken, al was het eigenlijk voornamelijk een spreadsheetprogramma
en een personal databasemanager. Veel stelde het allemaal niet voor, maar het was
een ware gebeurtenis.
De Olivetti M24 was een soort kloon van de in 1981 gelanceerde, succesvolle IBM
Personal computer, maar dan wel op zijn Italiaans. Strak gestileerd, jaren tachtig
vierkant, zwart en grijs. Het had een geheugen kleiner dan dat van een demente
eendagsvlieg (128k) een processor waarvan je de transistorpoortjes open en dicht
hoorde slaan elke keer als er een bit werd doorgelaten (8086-16 bit) en je werd
volstrekt tureluurs van het gewissel van de software floppies van Framework (twee
stuks) en de opslag floppy. Er was in mijn machine maar een diskette station (en
geen harde schijf) waardoor je voor elke bewerking een van de twee
programmaschijven (naargelang de bewerking) er uit moest halen, dan opslagschijf
er weer in, iets opslaan, opslagschijf eruit, programmaschijf er weer in voor een
instructie, opslagschijf er weer in voor je gegevens, enz. Maar het was niets meer of
minder dan een technisch mirakel. Zelfs de printbeperkingen konden de pret niet
drukken. Om iets wat je had gemaakt af te drukken, moest je namelijk een afspraak
maken met een speciale 'operator' – een mijnheer in een witte stofjas – in het
Rekencentrum in een ander gebouw. Een paar meter brede naaldprinter raasde dan
als een soort breimachine over een grote rol papier met tractor gaatjes aan de
zijkant. Het resultaat was slecht leesbaar maar dat deerde niet: je had een machine
zover gekregen dat tekst werd opgeslagen en oneindig kon worden gereproduceerd.
Bij het maken van die tekst mocht je best fouten maken (dat was zo te corrigeren) en
die tekst was ook – in theorie – oneindig te verveelvoudigen. Dat was nog eens wat.
Na het eind van de jaren tachtig tuimelden de digitale ontwikkelingen over elkaar
heen. Harde schijven, daisywheel printers (eigenlijk elektrische typemachines die je
aan kon sluiten op een personal computer), de opkomst van de fax, pc privé, printers,
Word Perfect, MS Windows, email, kleurenschermen, internet, pentium, usb sticks,
noem maar op. Mijn harde schijf zit vol met 20-jaar junk-dna van de digitale revolutie.
Ik heb nog dozenvol stekkertjes, kabels, disks die getuigen van het brandende spoor
dat de 'roaring ICT years’ hebben getrokken.
Wat is het blijvende gevolg van die revolutie? De geschiedenis zal het leren. In ieder
geval kunnen we veel makkelijker en sneller communiceren en aan de andere kant
hoeven we daarvoor niet meer bij letterlijk bij elkaar op schoot te zitten. Daarmee is
alles wel anders geworden. Beter, wie weet.
© september 2008 Wim Voermans
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De facultaire studiegids 1988-1989 maakt voor het eerst melding
van het bestaan van computerfaciliteiten voor studenten. Met
uitzondering van de tijdstippen waarop het Practicum Rechtsinformatica plaatsvindt, dat een verplicht onderdeel is geworden
van het studieprogramma, kunnen de studenten voor het schrijven
van scripties en werkstukken gebruik maken van de acht computers
die intussen in de computerruimte staan en Juridische Databanken
raadplegen.52 De vakgroep strafrecht heeft zelfs al een Computer
Ondersteund Onderwijsprogramma over dwangmiddelen in het
strafrecht beschikbaar, dat daar kan worden doorlopen. Naast
het practicum komt er ook een vak Rechtsinformatica, waarin de
rechtstheoretische aspecten van de informatie- en communicatietechnologie aan de orde komen. Later komen er vakken als Recht en
informatisering en Juridische informatica.
In de daaropvolgende jaren verschijnt het computerdienstverleningsplan 1988-1992, al voor het einde van deze periode gevolgd
door Voorzien en vernieuwen. Beleidsnotitie over computerdienstverlening
in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 1990-1993. Er moet worden
ingezet op de snelle ontwikkeling van de automatisering.
In het nieuwe millennium zal de faculteit een elektronische
nieuwsvoorziening voor alle rechtenstudenten in het leven roepen, de
Tilburg Rechten On Line Mailing-List, kortweg TROM-L genoemd. Het
internet wordt een steeds belangrijker informatiebron en de faculteit
wil de studenten stimuleren daarvan gebruik te maken. TROM-L
wordt tot begin 2012 via e-mail verspreid en bevat een selectie van
nieuwsberichten, die nuttig kunnen zijn voor de studie, meldingen
van stageplaatsen, berichten van studieverenigingen en informatie
over ICT-mogelijkheden. Redacteuren zijn Leonidas Pakos en docent
Thomas Oudejans. Ook dit medium wordt weer ingehaald door de
vooruitgang; websites van de faculteit en de studentenverenigingen,
Blackboard voor de studiegerelateerde informatie en social media
worden nog snellere communicatiemiddelen.53
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Studiereis 1995 naar New York, Boston en Washington in de Verenigde Staten. Na
het college van Prof. Roger Fisher van het Harvard Negotiation Project samen met
hem (onderste rij, 4de van rechts) op de foto.

2.13 Nieuwe studentenverenigingen en –organisaties
In de jaren tachtig en negentig ontstaan er diverse nieuwe
studentenverenigingen. Men organiseert zich per studierichting,
doelgroep of belangstelling voor een bepaald rechtsgebied of een
bepaalde juridische vaardigheid. De activiteiten liggen meestal in
elkaars verlengde. Borrels, excursies, studiereizen en dergelijke. Een
aparte studentenorganisatie regelt de gezamenlijke boekeninkoop.54
Eerste Juridische Avondstudentenvereniging “Tot Persistit”
Terwijl avondstudente Alice Pillot zich vanaf 1982 in de faculteitsraad voor de avondstudenten sterk maakt, gaat een groepje van
zes eerstejaars studenten in 1984 over tot de oprichting van een
juridische avondstudentenvereniging onder de naam Tot Persistit,
welke zich tot doel stelt de onderlinge contacten en uitwisseling
van kennis te stimuleren met medestudenten. Ook excursies en
ontspanning behoren tot de doelstelling. Contacten onderhouden is
uiteraard voor de druk bezette, overdag werkende en in de avonduren
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colleges volgende, studenten niet zo eenvoudig. De vereniging wil
onder andere repetitieavonden organiseren en de belangen van de
avondstudenten behartigen richting de faculteit, onder andere door
deel te nemen aan de commissie avondopleiding. Het initiatief is
geen lang leven bezworen. Na enkele jaren verdwijnt de vereniging
weer.
Juribes
De studenten van de juridisch bestuurswetenschappelijke studie
richting verenigen zich in 1983 in de vereniging Juribes. Zij verzorgt
lezingen, excursies en andere activiteiten en wil spreekbuis zijn
naar de faculteit om tekortkomingen in de nieuwe studierichting
te signaleren en op te lossen. Docenten kunnen ook lid worden. De
vereniging gaat een eigen blad uitgeven onder de naam PANACEIA
over actuele thema’s in het openbaar bestuur.
Stichting CEBOJUF (Centrale Boekeninkoop Juridische Faculteit)
Vanaf juni 1985 bestaat de Stichting Centrale Boekeninkoop
Juridische Faculteit. Zij is ontstaan uit een initiatief van het
mentoraat, dat al enige jaren op beperkte schaal centraal boeken is
gaan inkopen. De Stichting bedingt kortingen voor de studenten die
via haar hun studieboeken bestellen.
VITE en ELSA
In 1981 richt een aantal studenten de vereniging VITE op. De
vereniging is gericht op internationale betrekkingen op economisch,
juridisch en politiek gebied. Hoewel de vereniging bedoeld is voor
internationale Tilburgse economen en juristen, laat de afkorting
zien dat het toch vooral een initiatief is van de economen.
ELSA, de European Law Students’ Association, krijgt eind jaren
tachtig een Tilburgse afdeling. Deze vereniging richt zich vooral
op de rechtenstudenten met belangstelling voor rechtsvergelijking,
internationaal recht en internationaal privaatrecht. Zij is
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aangesloten bij ELSA Europa en heeft daarmee contacten met de
zusterverenigingen in vele andere universiteitssteden. ELSA gaat
samen met JST in rechte in 1999 de Juridische bedrijvendagen Tilburg
organiseren, een grootscheepse activiteit, bedoeld om werkgevers en
aanstaande afgestudeerden met elkaar te laten kennismaken. Het
evenement wordt in de daaropvolgende jaren een activiteit van de
koepelvereniging Magister.
Vereniging voor Strafrecht Peter Noll
Studenten met specifieke belangstelling voor het strafrecht kunnen
vanaf 1987 terecht bij een vereniging genoemd naar de Zwitserse
strafrechtjurist Peter Noll. Ook deze vereniging organiseert allerlei
activiteiten en laat behalve studenten ook alumni, docenten,
praktijkjuristen en andere belangstellenden toe. Zij start tevens met
een eigen tijdschrift Penose.
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DiCiT
Door de omvorming en het verdwijnen van de vereniging Rigting
mist Tilburg een pleitgezelschap zoals deze elders in het land
bestaan. Professor Jaap Spier initieert daarom in 1989 een nieuwe
pleitvereniging, DiCiT, Dispuut voor Civilisten in Tilburg met als
doel de kennis van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht bij
de studenten te vergroten. Het middel daartoe zijn de pleitzittingen.
DiCiT neemt ook deel aan pleitwedstrijden met andere disputen en
organiseert excursies en lezingen met een privaatrechtelijke inhoud.
Cedant Arma Togae
In de tweede helft van de jaren negentig ontstaan weer enige
nieuwe verenigingen. Een daarvan is Cedant Arma Togae, een
dispuut voor internationaal en Europees recht. De studenten met
bijzondere belangstelling voor deze vakgebieden treffen elkaar in
deze vereniging, gaan op excursie in binnen- en buitenland en doen
mee aan pleitwedstrijden, waaronder de Philip Jessup Moot Court.
De hoogleraren internationaal en Europees recht worden vanwege
hun bijdragen als ere-voorzitter aan de vereniging verbonden. De
vereniging zal echter maar korte tijd bestaan.
Juridische Studievereniging Tilburg in rechte (JST in rechte)
Na het ter ziele gaan van de Juridische faculteitsvereniging en het
tot algemene vereniging omgevormde pleitgezelschap Rigting,
kent de faculteit geruime tijd geen algemene studievereniging voor
de studenten Nederlands recht meer. Daar komt verandering in
met de oprichting van JST in rechte. Studenten Joost de Rooy en
Michiel Verbruggen stappen op 2 april 1996 naar de notaris voor de
oprichting, waarna op 25 april een eerste ledenbijeenkomst wordt
gehouden, waar 40 mensen aanwezig zijn. De verwachting is dat
het ledental snel zal toenemen. De activiteiten van deze vereniging
zijn weer gericht op diverse rechtsgebieden en beperken zich niet
tot alleen straf- of privaatrecht.
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De Machtigingswet inschrijving studenten uit 1972, die telkens werd
verlengd, maakte het mogelijk voor bepaalde studierichtingen het aantal
toe te laten studenten te beperken. De universiteit moest opgave doen van
de beschikbare onderwijscapaciteit en vroeg uiteraard deze gegevens aan
de faculteiten. Veraghtert, Vanden Oord en Bijsterveld, Universiteit van
Tilburg, deel III, 84-87. Archief FRW, Doos 232, Notulen Faculteitsraad 16
april 1981. Archief College van Bestuur, Doos 1894, nr. 4765, Vergadering
College van Bestuur 2 juni 1981.
Het ORC was een centrale dienst voor onderwijsontwikkeling. Het Centrum
deed onderwijskundig onderzoek en adviseerde het College van Bestuur en
de faculteiten, maar verzorgde ook talrijke docenttrainingen.
Archief FRW, Doos 113, Notulen Faculteitsraad 19 december 1978, 15
maart 1979; Doos 114, Notulen Faculteitsraad 18 oktober 1979; Doos 114a,
Notulen Faculteitsraad 8 mei 1980, 2 oktober 1980; Doos 232, Notulen
Faculteitsraad 16 april, 21 mei, 19 november, 17 december 1981; Doos 233,
Notulen Faculteitsraad 4 maart, 1 april, 11 juni, 26 augustus 1982.
Archief FRW, Doos 234, Notulen Faculteitsraad 3 december, 23 december
1982; Doos 235, Notulen Faculteitsraad 20 januari, 3 maart, 1 juni, 1 juli, 8
september 1983.
Archief FRW, Doos 493, Notulen Faculteitsraad 19 januari 1984, Doos 494,
Notulen Faculteitsraad 29 augustus, 5 september, 26 september , 31 oktober
1985. A.M. van Kalmthout, Een jaar avondrectoraat aan de juridische faculteit:
overzicht van de periode 1 februari 1983 -15 januari 1984 (Tilburg 1984). In
1987 acht men een avondrector niet langer nodig. Archief FRW, Doos 496,
Notulen Faculteitsraad 3 september 1987
Archief FRW, Doos 495, Notulen Faculteitsraad 27 maart 1986.
Archief FRW, Doos 233, Notulen Faculteitsraad 22 april, 27 mei, 11 juni, 26
augustus 1982; Doos 234, Notulen Faculteitsraad 20 januari, 3 maart, 14
april, 28 april, 1 juni 1983; Doos 498, Notulen Faculteitsraad 1 mei 1986.
Archief FRW, Doos 233, Notulen Faculteitsraad 23 december 1982; Doos
234, Notulen Faculteitsraad 3 maart, 14 april 1983.
Archief FRW, Doos 232, Notulen Faculteitsraad 19 november 1981; Doos
233, Notulen Faculteitsraad 4 maart 1982.
Archief FRW, Doos 233, Notulen Faculteitsraad 3 maart. 11 juni, 25 augustus,
21 december 1983.
Archief FRW, Doos 499, Notulen Faculteitsraad 11 januari, 14 juni 1990,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Met recht bestuurskunde. Zelfstudie van de
Opleiding Bestuurskunde in Tilburg, 1996-2003 (Tilburg 2003).
B.S. Markesinis e.a., red., The Cambridge-Tilburg Law Lectures (Deventer
1978-1986), serie 1-5 (1978-1982), voortgezet als B.S. Markesinis en J.H.M.
Willems, red., Lectures on the Common Law.
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14 Voor de commissie TIBER zie hierna 2.8.
15 Archief FRW, Doos 494, Notulen Faculteitsraad 11 januari, 27 juni, 31
oktober, 19 december 1985; Doos 495, Notulen Faculteitsraad 1 mei, 13
november 1986; Doos 497, Notulen Faculteitsraad 7 juli, 15 december 1988;
Doos 498, Notulen Faculteitsraad 9 maart, 8 juni 1989; Doos 499, Notulen
Faculteitsraad 13 december 1990; Doos 500, Notulen Faculteitsraad 8 mei
1991.
16 Archief FRW, Doos 113, Notulen Faculteitsraad 15 februari 1979.
17 Archief FRW, Doos 232, Notulen Faculteitsraad 27 augustus 1981. M.J.H.A.
Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch 1530-1811
(Assen-Maastricht 1987).
18 ZWO werd opgericht in 1950 ter bevordering van het wetenschappelijk
onderzoek en de financiering daarvan. (tweedegeldstroomfinanciering).
In 1988 werd ZWO de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek NWO. Zie voor een historisch overzicht en evaluatie van de
invoering van het Plaatsen Geld Model en de voorwaardelijke financiering
Ben Jongbloed en Carlo Salerno, Achtergrondstudie voor de AWT (Universiteit
Twente, Enschede 2003).
19 Archief FRW, Doos 493, Notulen 15 maart 1984.
20 Archief FRW, Doos 496, Notulen 24 september 1987.
21 De leden waren decaan prof. mr. Ch.A.P. Geppaart als voorzitter, mr. M.P.F.
Borgman, mr. J.H.M. van Erp, prof. mr. E.H.M. Hirsch Ballin, mr. J. Zeijen,
mr. W. van Genugten en drs. A. van Kalmthout.
22 Archief FRW, Doos 497, Notulen Faculteitsraad 9 februari 1989.
23 M.S. Groenhuijsen en J.A.F. Peters, Rechtsontwikkeling door wetgeving
(Zwolle 1990).
24 Archief FRW, Doos 499, Notulen Faculteitsraad 14 december 1989, 8 maart
1990, 13 december 1990.
25 Archief FRW, Doos 499, Notulen Faculteitsraad 14 juni, 30 augustus, 13
december 1990.
26 Archief FRW, doos 500, Notulen Faculteitsraad 12 juni 1991.
27 Schoordijk Instituut voor Grondslagenonderzoek en rechtsvergelijking,
Aanvraag KNAW-erkenning (Katholieke Universiteit Brabant, december
1997) 1-2.
28 Archief FRW, Doos 747, Notulen Faculteitsraad 12 maart 1992.
29 Archief FRW, Doos 747, Notulen Faculteitsraad 9 april, 14 mei, 8 juli, 10
december 1992.
30 Schoordijk Instituut voor Grondslagenonderzoek en Rechtsvergelijking.
Aanvraag KNAW-erkenning (Katholieke Universiteit Brabant, December
1997). Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken. Aanvraag KNAWerkenning (Katholieke Universiteit Brabant, december 1999). Onderzoekschool
voor Wetgevingsvraagstukken, Aanvraag KNAW-vervolgerkenning (Universiteit
van Tilburg, december 2004).
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Archief FRW, Doos 233, Notulen Faculteitsraad 30 juni 1982
Archief FRW, Doos 493, Notulen Faculteitsraad 13 september 1984.
Archief FRW, Doos 496, Notulen Faculteitsraad 3 september 1987.
Archief FRW, Doos 498, Notulen Faculteitsraad 7 september1989.
Archief FRW, Doos 499, Notulen Faculteitsraad 30 augustus, 6 september,
11 oktober 1990.
Archief FRW, Doos 499, Notulen Faculteitsraad 11 oktober, 8 november, 13
december 1990; Doos 500, Notulen Faculteitsraad 21 februari 1991.
Archief FRW, Doos 500, Notulen Faculteitsraad 29 augustus 1991.
Archief FRW, Doos 747, Notulen Faculteitsraad 13 februari, 10 september
1992.
Archief FRW, Doos 748, Notulen Faculteitsraad 9 september 1993.
Archief FRW, Doos 747, Notulen Faculteitsraad 9 april, 14 mei, 25 mei
1992.
Archief FRW, Doos 500, Notulen Faculteitsraad 14 maart 1991.
Archief FRW, Doos 500, 11 april, 8 mei, 12 september 1991. In December
1991 schrijft onderwijskundige Karel Hermans speciaal voor de juristen
een notitie over gebruiksmogelijkheden van didactische werkvormen.
K.A.H. Hermans, Didactische werkvormen en leeractiviteiten (ORC-brochure
7, december 1991). Deze notitie wordt gebruikt bij de discussies over hoe
het student gericht onderwijs eruit moet gaan zien.
Archief FRW, Doos 747, Notulen Faculteitsraad 12 maart, 8 juli, 10
september, 8 oktober 1992; Doos 749, Notulen Faculteitsraad 13 januari,
10 februari, 10 maart, 16 juni 15 september 1994; Doos 1639, Notulen
Faculteitsraad 9 november, 14 december 1995.
Archief FRW, Doos 1639, Notulen Faculteitsraad 8 februari, 11 april, 12
september 1996.
Archief FRW, Doos 749, Notulen Faculteitsraad 11 november 1993. Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant, Studiegids 19951996, 123-124.
Archief FRW, Doos 748, Notulen Faculteitsraad 9 september 1993; Doos
749, Notulen Faculteitsraad 10 februari, 10 maart, 21 april, 11 mei, 16 juni,
15 september 1994.
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant, Studiegids
1995-1996, 113-121. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit
Brabant, Studiegids 1997-1998, 143.
Archief FRW, Doos 233, Notulen Faculteitsraad 30 juni 1982.
Archief FRW, Doos 494, Notulen Faculteitsraad 19 december 1985.
J.P.A. Coopmans en E.J.M.F.C. Broers, ‘Het onderzoek naar de Staatse Raad
van Brabant en Landen van Overmaze’, in: J.M.I. Koster-Van Dijk en A.
Wijffels, red., Miscellanea Forensia Historica. Ter gelegenheid van het afscheid
van Prof. mr. J.Th. de Smidt (Amsterdam 1988) 49-78. H. de Schepper,
R.W.G. Lombarts, G. Dolezalek en E.J.M.F.C. Broers, ‘Prolegomena voor
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onderzoek van rechtspraak en bestuur in de Oude Nederlanden’, in: J.M.I.
Koster-Van Dijk en A. Wijffels, red., Miscellanea Forensia Historica. Ter
gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. J.Th. de Smidt (Amsterdam 1988)
263-294. E.J.M.F.C. Broers, ‘Het gebruik van de computer bij het onderzoek
naar de Staatse Raad van Brabant’, in: Th.E.A. Bosman e.a., red., De Staatse
Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium
gehouden te Tilburg, 7 april 1988 (Assen Maastricht 1989) 51-62.
Archief FRW, Doos 495, Notulen Faculteitsraad 13 november 1986.
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Studiegids 1988-1989, 184-185.
Een andere ontwikkeling uit de jaren negentig, TILL, Tilburg Internet Law
Library, groeit uit tot een samenwerkingsverband tussen universiteiten
portill.nl, dat een internetbibliotheek aanbiedt voor het juridisch
wetenschappelijk domein, primair gericht op Nederlands recht en secundair
op Europees en internationaal recht. Daarnaast is TILL een voorbeeld voor
andere internetdatabanken.
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Hogeschool Tilburg,
Studiegidsen 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-198, 1985-1986. Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant, Studiegidsen 19861987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 19931994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000.
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Hoofdstuk 3

FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN –
TILBURG LAW SCHOOL
De jaren 2000: de blik naar buiten internationaal en interdisciplinair

3.1

Studierichting Recht en Management

Na de uitbreidingen met nieuwe opleidingen in de jaren negentig
wordt in 2001 nog een nieuwe studierichting aan de bestaande
richtingen toegevoegd, de opleiding Recht en Management.
Studenten met bijzondere belangstelling voor het bedrijfsleven
en voor organisatievraagstukken krijgen hierdoor een gerichte
studiemogelijkheid. De faculteit wil deze studenten verschillende
mogelijkheden bieden om in aanraking te komen met vakken die hen
meer economische bagage bezorgen opdat zij toegerust zijn om na
hun studie managementfuncties te kunnen bekleden. Vanwege dit
perspectief wordt de opleiding Recht en Management genoemd. Bij
de voorbereiding is samengewerkt met de economische en de sociale
faculteit en met de bestuurkunde-opleiding, aangezien de studenten
ook vakken uit deze faculteiten zullen gaan volgen. Een externe
commissie Kist brengt een positief advies uit over de plannen. Er
komen twee varianten: een variant recht en bedrijfsmanagement en
een variant recht en overheidsmanagement. De invoering van deze
nieuwe programma’s wordt een jaar later gevolgd door de invoering
van de bachelor-master structuur. Daardoor wordt de opleiding
een bachelor- en een masteropleiding Recht en Management. Na
verloop van tijd worden dit een bachelor Ondernemingsrecht en
de masteropleiding Ondernemingsrecht en International Business
Law.1
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3.2

De bachelor-master structuur

In 1999 ondertekenen 26 Europese ministers van Onderwijs
in Bologna een verklaring, waarin zij aangeven het hoger en
wetenschappelijk onderwijs overal te willen opzetten volgens een
tweecyclimodel met een bachelor (undergraduate) en een master
(graduate) programma. Deze verklaring is voor Nederland aanleiding
om spoedig te starten met het opzetten van deze bachelor-master
structuur. Men heeft tot 2009 hiervoor de tijd, maar in Nederland
komt de hiervoor benodigde wijziging van de Wet op het Hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek al in 2002 tot stand en in
september van dat jaar gaan ook al de eerste opleidingen in de nieuwe
structuur van start. De Tilburgse rechtenfaculteit blijft niet achter.
Tijdens de decaanperiodes van Peter Essers (1999-2001) en Willem
van Genugten (2002-2004) wordt er voortvarend aan de slag gegaan
met deze ingrijpende hervorming van de onderwijsprogramma’s. Er
wordt een Stuurgroep bacheloropleidingen in het leven geroepen,
die eindtermen formuleert voor vier bachelorprogramma’s: Nederlands recht, Europees en internationaal recht, Fiscaal recht en Recht
en Management.2 De stuurgroep kiest bewust niet voor het in de
onderwijswereld intussen in zwang geraakte begrip competentie.
Dat benadrukt volgens de commissie dat kennis, vaardigheden en
houding niet los van elkaar kunnen worden gezien en dat deze
betrekking moeten hebben op de (beroeps)praktijk waarvoor wordt
opgeleid. Men blijft hier echter werken met het begrip eindtermen
om aan te geven welke kennis, vaardigheden en houding een
Tilburgse jurist zich moet hebben eigen gemaakt. Competenties
vormen volgens de stuurgroep een afgeleide van deze eindtermen.3
Ook de bestuurskundigen kiezen, zoals eerder is aangegeven, voor
een bachelor- en masteropleiding bestuurskunde. De eigen bachelor
bestuurskunde, zonder een algemeen eerste jaar met andere
bachelors, gaat in 2003 van start.4
Na het gebruikelijke traject langs het Onderwijsbestuur en de
Opleidingscommissies, het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad,
kan met ingang van het collegejaar 2002-2003 met het eerste bachelorjaar worden begonnen. In 2003-2004 worden tegelijkertijd de jaren
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Decaan prof. dr. P. Eijlander spreekt de aanwezigen toe bij gelegenheid van de opening
van het Montesquieu-gebouw in 2005.

twee en drie van de bachelor ingevoerd. Na de bachelor kunnen
de studenten kiezen uit een scala aan masterprogramma’s. Er zijn
plannen voor Nederlands recht, Nederlands strafrecht in Europa,
Sociaal recht en sociale politiek, Milieurecht, International and
European busisness law, Constitutional principles of international
and European law, Overheidsmanagement en wetgeving, Recht
en bedrijfsmanagement, Fiscaal recht, Bestuurskunde en voor een
Onderzoeksmaster Rechtsgeleerdheid. Voor de onderzoeksmaster
Public Administration and Organisational Science (Bestuurskunde)
wordt een samenwerking aangegaan met Utrecht en Rotterdam.5
Sommige programma’s zullen na verloop van tijd verdwijnen en
andere, vooral Engelstalige, programma’s worden ingevoerd. Zo
worden de masters Nederlands strafrecht en Milieurecht na enkele
jaren opgeheven. In plaats van de laatste komt er een traject ‘Recht
en duurzaamheid’ in de master Rechtsgeleerdheid. De master
Constitutional Principles krijgt al snel de naam International
and European Public Law. De masters Overheidsmanagement en
Wetgeving en Recht en Bedrijfsmanagement komen terecht onder
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de hoed van één master, Recht en Management, na enige jaren
herdoopt tot Ondernemingsrecht – net zoals de bachelor Recht en
Management overigens. Tijdens de BaMa-hervorming wordt alsnog
het besluit genomen een master Law and Technology in te voeren.
In 2012 volgt de master Victimology and Global Justice van het
victimologisch onderzoeksinstituut INTERVICT en in 2013 gaat
de master International Business Tax Law van het Fiscaal Instituut
Tilburg van start.
Met het opzetten van Engelstalige masters wordt beoogd de
Europese en internationale component van de opleiding en de
komst van uitwisselingsstudenten te vergroten. In 2013-2014
bestaat de keuzemogelijkheid voor de studenten daarmee uit 11
masters: Bestuurskunde, Fiscaal recht, International Business
Law, International and European Public Law, Law and Technology,
Rechtsgeleerdheid (met daarbinnen vijf accentprogramma’s:
privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, recht en
duurzaamheid, arbeidsrecht), Ondernemingsrecht, Research in
Public Administration and Organizational Science, Research Master
in Law, Victimology and Criminal Justice, International Business
Taxation, track International Business Tax Law. Sinds 2008-2009
ligt de instroom van buitenlandse studenten die een volledige
master volgen in Tilburg constant rond de 100.

3.3	Internationalisering en interdisciplinariteit als
speerpunten
Hoewel al vroeg rechtsvergelijking hoog in het vaandel staat,
komt het internationaliseringproces maar moeizaam op gang.
Als in de jaren zeventig Alphons Timmermans een voorstel doet
om privaatrechtsvergelijking en internationaal privaatrecht op
te nemen als verplicht vak in het afstudeerpakket wordt dit door
het faculteitsbestuur nog afgewezen met als argument dat dit de
keuzevrijheid van de studenten verkleint in plaats van vergroot, zoals in
de herprogrammering is voorgesteld.6 Langzaam maar zeker is echter
de internationalisering van het recht in vakken, in studierichtingen,
in bachelors en masters, met andere woorden in het gehele onderwijs-
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Diesrede 17 november 2005 Prof. mr. W.J.M. van Genugten.

curriculum ingebed geraakt. Uitwisselingsprogramma’s als het
Europese Erasmusprogramma, dat sinds 1987 bestaat, brengen
buitenlandse studenten in Tilburg en Tilburgse studenten naar
andere Europese universiteiten. In het nieuwe millennium wordt
steeds sterker ingezet op al deze vormen van internationalisering.
Ook het juridisch onderzoek richt zich steeds meer op internationale
en internationaalrechtelijke projecten. Daarbij en daarnaast is er
bijzondere aandacht voor interdisciplinariteit en de methoden
van het rechtswetenschappelijk onderzoek. De faculteit zal dit in
2009 tot uiting brengen in de naamsverandering naar Faculteit
Rechtswetenschappen.

3.4

Rankings en evaluaties

Een betrekkelijk nieuw fenomeen bij het onderwijs en onderzoek
zijn de vergelijkende kwaliteitslijstjes die nationaal en internationaal
opgeld doen.
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In de meeste wereldwijde universitaire rankings komt de
Tilburgse universiteit wegens haar geringe omvang niet voor en
rechtenfaculteiten kennen ook niet of nauwelijks de voor sommige
daarvan vereiste citatie-indexen of peer review. Wel doen de Tilburgse
juristen het erg goed bij het Amerikaanse Social Science Research
Network (SSRN) dat een ranking heeft waarbij in kaart wordt
gebracht hoeveel artikelen van juristen uit diverse rechtenfaculteiten
wereldwijd worden gedownload. Sinds 2009 staat Tilburg constant
op de eerste plaats gerankt bij de niet-Amerikaanse universiteiten
en rond plaats tien wereldwijd. Eenmaal wordt zelfs de zesde plaats
bereikt.
Voor het onderwijs zijn er in Nederland sinds 1994 de jaarlijkse
enquête van het Weekblad Elsevier onder studenten, hoogleraren
en hoofddocenten die studierichtingen met elkaar vergelijkt, en
de lijst van de Keuzegids Universiteiten, samengesteld door het
Centrum Hoger Onderwijs op basis van verschillende onderzoeken
onder studenten en universitaire professionals, waarin eveneens
opleidingen naast elkaar worden geplaatst. Bij beide prijken de
Tilburgse faculteit of opleidingen van de faculteit vaak hoog op de
ranglijst. Vooral het oordeel van de hoogleraren en hoofddocenten
over Tilburg is positief. Studenten zijn wat meer wisselend tevreden
of ontevreden. Het Duitse blad Der Spiegel kwalificeert op basis van
de opvattingen van studenten en hoogleraren in 1998 de Tilburgse
rechtenfaculteit al eens helemaal bovenaan in Europa.
Ondanks de steevaste nuancering dat het ‘maar lijstjes’ zijn, wordt
bij dergelijke successen toch de ijscoman besteld, de champagnefles
ontkurkt of op andere bescheiden wijze het succes gevierd. Vooral in
de p.r. kunnen de rankings werken, maar of aankomende studenten
werkelijk hun keuze daarvan laten afhangen, is maar de vraag.
De rechtenfaculteit trekt evenals de meeste zusterfaculteiten toch
nog altijd een groot deel van haar eerstejaars uit de regio. Voor het
aantrekken van buitenlandse studenten voor de Engelstalige masters
en het nieuwe global law bachelor programma valt van dergelijke
rankings meer te verwachten.
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Rechtenfaculteit Tilburg nr. 1 in Europa.
Der Spiegel Special juni 1998.

Binnen de faculteit organiseren de studenten vanaf het collegejaar 19931994 jaarlijks een ‘beste docent verkiezing’. Ook over deze ranking
wordt genuanceerd gedacht, maar de faculteit verleent ondersteuning
bij de verwerking van de gegevens en docenten geven bij de presentatie
acte de présence. Genomineerde docenten zijn in het algemeen toch
wel gestreeld in hun docenteneer. Sommigen worden jaar na jaar
gekozen. Zo is de rechtshistoricus Erik-Jan Broers in de periode 19972010 er tien keer met de winnaarsbeker vandoor gegaan.
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Deze verkiezingen staan los van wat de faculteit zelf aan onderzoek
doet naar de kwaliteit van het onderwijs. In de kleine faculteit uit
de beginjaren is bezinning op het onderwijs nog een zaak van de
hoogleraren. De gebeurtenissen in jaren zestig laten echter zien dat
studenten en medewerkers mee willen praten over onderwijsinhoud
en onderwijsmethoden. In de studieraad en faculteitsraad roeren de
studenten zich hierover dan ook. Toch duurt het nog lang voordat
er op een meer systematische wijze naar het gegeven onderwijs zal
worden gekeken. Dat komt met de invoering van de zogenoemde
standaardcursusevaluatie in 1987. Zoals het woord zegt, is het de
bedoeling om alle vakken regelmatig op dezelfde wijze te evalueren.
Het Onderwijs Research Centrum heeft hierover een nota uitgebracht
en voor deze evaluatie een vragenlijst ontwikkeld. De besluitvorming
over de invoering van het systeem leidt echter tot een conflict waar zelfs
het College van Bestuur aan te pas moet komen. De studenten menen
dat alle resultaten openbaar moeten worden gemaakt. Docenten achten
bij sommige vragen hun privacy geschonden en willen dat bij deze
persoonsgebonden vragen alleen wordt teruggekoppeld naar de docent
zelf, de vakgroepvoorzitter en het faculteitsbestuur. In de faculteitsraad
komt het tot diverse schorsingen en een vinnige clash tussen de
raadsleden Schoordijk en De Brouwer van de Fractie Recht Vooruit, welke
laatste vindt dat de studenten ten onrechte door Schoordijk worden
gekapitteld. Het College van Bestuur wordt ten slotte ingeschakeld om
een antwoord te geven op de vraag of de faculteitsraad mag worden
gekend in de persoonsgebonden gegevens. De reactie van het College
is voorzichtig en het faculteitsbestuur houdt vast aan zijn standpunt
dat de persoonsgebonden gegevens niet openbaar mogen worden. De
studenten blijven echter bij openbaarmaking, in elk geval aan de raad,
en dienen een daartoe strekkend amendement in dat met zeven tegen
vier stemmen wordt aangenomen. Daarop draagt voorzitter Geppaart
het besluit ter vernietiging voor aan het College van Bestuur. Dit vraagt
eerst advies aan de Commissie Begeleiding van de uitvoering van de
WWO. De studenten verliezen hun zaak. Het College vernietigt enige
tijd later het raadsbesluit voor zover het betreft het overleggen aan de
raad van persoonsgebonden gegevens. Voor het overige blijft het besluit
in stand, zodat het Onderwijs Research Centrum nu de uitvoering ter
hand kan nemen.7
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De eerste evaluaties komen daarna niet zonder slag of stoot door de
raad. De studenten willen uiteraard de onderste steen bovenhalen.
De raad ‘gaat erover’ en moet er dus iets van zeggen. Vakgroepen en
docenten moeten aan het systeem wennen. Zij beloven bij klachten
verandering, maar zeggen soms ook dat zij zich in de uitkomsten
niet herkennen. Daarnaast blijft er discussie over vragen en
uitkomsten die betrekking hebben op buiten de docenten gelegen
factoren die het onderwijs en de tijdsbesteding van de studenten
beïnvloeden. Toch wordt het evalueren van het onderwijs een
standaardprocedure. De cursusevaluaties worden in de loop der
tijd bovendien geautomatiseerd en verder geprofessionaliseerd. Zij
worden daarom een vaste bron van informatie over het onderwijs
voor iedereen die bij het onderwijsproces betrokken is en zij zijn in
de hedendaagse faculteit niet meer weg te denken als instrument
voor terugkoppeling naar de docenten voor verbetering van het
onderwijs, voor toezicht door het onderwijsbestuur en in het kader
van het personeelsbeleid.8

Economen en juristen van het Fiscaal Instituut Tilburg gezamenlijk op stap in 2003.
(foto Jan van der Geld)
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3.5

Onderzoekbeleid

In de jaren zeventig en tachtig wordt onderzoekskwaliteit
nagestreefd op basis van individuele onderzoeksprestaties. Het
vormen van onderzoeksgroepen is nog niet zo gebruikelijk en door
de geringe omvang van de faculteit ook nog niet zo goed mogelijk.
Tilburg zit dan nog in een traditioneel vaarwater. Het Rapport van de
Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid uit 1987 karakteriseert
het facultaire onderzoekbeleid met drie kenmerken. Ten eerste
ligt de nadruk op, wat de commissie aanduidt als zuiver juridisch
onderzoek. In de tweede plaats is er een strategische keuze gemaakt
voor grondslagenonderzoek en rechtsvergelijking. Deze accentuering
van het rechtsgeleerde onderzoek zet het beleid voort dat stamt uit
de periode dat de faculteit is opgericht. En ten derde probeert men te
zorgen voor een hoogwaardige onderzoekskwaliteit.9
In de jaren negentig komt er, zoals hiervoor in hoofdstuk 2 al is
aangegeven, verandering in de organisatie van het onderzoek. In 1991
komt er een facultair Instituut voor grondslagen en rechtsvergelijking.
Dit Schoordijk Instituut krijgt een tweeledige functie. Het fungeert
als onderzoeksinstituut en als onderzoekschool. De beide functies
zijn nauw met elkaar verweven. Als onderzoeksinstituut moet het
de twee belangrijkste onderzoeklijnen profileren en intensiveren.
Als onderzoekschool is het instituut verantwoordelijk voor een
opleidingsprogramma voor de assistenten en onderzoekers in
opleiding.
Er komt onderzoekbeleid dat wordt gericht op het bevorderen van
concentratie van onderzoek op de terreinen van de onderzoekcentra
van het Schoordijk Instituut. De individuele onderzoeker wordt niet
in de ban gedaan, maar men kiest voor een geleidelijke ontwikkeling
naar meer samenwerking en samenhang. Dat gaat niet zonder slag
of stoot. Samenhangende programma’s en daarbij inhoudelijke
keuzes maken, die het onderzoek beperken en daaraan vasthouden,
is niet iets wat zomaar lukt. De Commissie Polak, die op verzoek van
de faculteit het onderzoek over de periode 1989-1993 beoordeelt,
constateert dat dan ook, maar ziet wel een omslag en een streven naar

140

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

een nieuwe onderzoekscultuur waarbij vooral naar die samenhang
en naar gemeenschappelijke projecten wordt gestreefd.10
Binnen het Instituut functioneren aanvankelijk vijf centra,
die de belangrijkste werkeenheden worden voor onderzoek en
onderzoekers. Deze centra zijn het Centrum voor wetgevingsvraagstukken, het Center for Company Law, het Centrum voor
Recht en informatisering, het Centrum voor procesrecht en het
Centrum voor aansprakelijkheidsrecht. Als zesde centrum komt

Van Genugten
Prof. mr. W.J.M. (Willem) van Genugten studeert
rechten en filosofie in Nijmegen en promoveert daar op
een proefschrift over overeenkomsten en verschillen
in mensenrechtenopvattingen van Oost en West.
Hij komt in 1985 naar Tilburg als universitair docent
inleiding recht en rechtstheorie. Hij wordt vervolgens
in 1991 eerst tot universitair hoofddocent en daarna
in 1996 tot hoogleraar internationaal recht benoemd.
In Nijmegen is hij intussen al vanaf 1991 bijzonder
hoogleraar mensenrechten. Hij vervult binnen en
buiten de faculteit vele bestuurs- en adviesfuncties.
Van 2002-2004 is hij decaan en in 2010 en 2011 neemt hij wegens ziekte
van decaan Randall Lesaffer nogmaals enige tijd deze functie op zich.
De studenten waarderen zijn onderwijs zeer. Zo valt hij een aantal keren in
de prijzen bij de beste docent-verkiezing.
Naast zijn werk in Tilburg is hij in 2011-2012 dean van het in 2011 opgerichte
The Hague Institute for Global Justice, een expertisecentrum voor kennis
van recht en rechtvaardigheid als de basis van en in relatie tot vrede,
veiligheid en sociale en economische ontwikkeling. Ook vervult hij vele
advies- en bestuurstaken op internationaalrechtelijk terrein.
Hij is een veelgevraagd spreker op talloze bijeenkomsten in binnen- en
buitenland en doet vele boeken en andere publikaties het licht zien. In 2005
houdt hij de dies-rede van de universiteit: Mensenrechten te belangrijk om
louter aan juristen over te laten.
In 2012 ontvangt hij een eredoctoraat van de North-West University in
Potschefstroom, Zuid-Afrika, waar hij ook sinds 2008 bijzonder hoogleraar
is.
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daar weldra het Center voor Transboundary Legal Development nog
bij. Op de specifieke, vakgroepoverstijgende gebieden van de centra
moet het onderzoek zich gaan concentreren. Bovendien moeten alle
voorwaardelijk gefinancierde programma’s bij het instituut worden
ondergebracht. De voorwaardelijke financiering dateert van vóór de
oprichting van het instituut en kent programma’s van vijf jaar met
meestal een vakgroepkarakter. Het is niet zomaar mogelijk deze
in de nieuwe structuur in te passen, maar op den duur zal dat wel
moeten gebeuren. Door de programma’s bij het instituut onder te
brengen zal die overgang geleidelijk kunnen plaatsvinden. Nieuwe
benoemingen van de buitenlandse hoogleraren Pierre Legrand en
Franco Ferrari moeten een impuls geven aan het rechtsvergelijkende
onderzoek.
Ook van de instelling van de Europeesrechtelijke studierichting in 1994
en de vestiging van de leerstoel Europees recht, waarop Sacha Prechal
wordt benoemd, gaat een impuls voor de internationalisering van het
onderzoek uit. Het gevoerde onderzoekbeleid zal zo zijn vruchten
gaan afwerpen en het profiel van grondslagen en rechtsvergelijking
blijft in de tweede helft van de jaren negentig dan ook behouden.
Het onderzoekbeleid wordt positief beïnvloed door processen
en oordelen van buitenaf, zoals de KNAW-erkenning van de
onderzoekschool in 2000 en de oordeelsvorming van visitatiecommissies.11
De faculteit krijgt in 2002 complimenten van de landelijke
visitatiecommissie Ten Kate, die het facultaire onderzoek tegen
het licht houdt, over haar organisatie en de programmering en
bewaking van het onderzoek.12 Vooral de onderzoekschool en de
opleidingscomponent worden gewaardeerd. De onderzoeksinzet
van de faculteit groeit in de periode 1995-2000 van 38 fte naar 71
fte. Deze groei is vooral te danken aan een toename van de tweede
en derde geldstroom. In het verwerven daarvan is de faculteit
zeer succesvol. NWO honoreert bijvoorbeeld in 1996 het Pionierprogramma ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek’ en
in 1997 ‘De veranderende positie van de staat als bron en kader voor
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rechtsschepping en rechtshandhaving’. Ook diverse persoonsgerichte
postdocsubsidies gaan naar Tilburgse onderzoekers. De groei van
het onderzoek is mede te zien in het toenemend aantal promoties in
deze en de daaropvolgende periode.
De visitatiecommissie waarschuwt overigens de Nederlandse
faculteiten in het algemeen dat er ook voor niet-geprogrammeerd
onderzoek ruimte moet blijven bestaan, aangezien anders bepaalde
terreinen geheel uit beeld dreigen te verdwijnen. In de strakke
Eijlander
Prof. dr. P. (Philip) Eijlander studeert bestuurskunde
aan de universiteit Twente en wordt, na eerst aan
deze universiteit wetenschappelijk medewerker te
zijn geweest, in 1986 universitair docent staats- en
bestuursrecht in Tilburg. Daarna is hij meer dan tien
jaar werkzaam op het Ministerie van Justitie en het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
in Den Haag, maar de band met Tilburg blijft
behouden doordat hij een dag in de week aan de
faculteit verbonden blijft. In 1993 promoveert hij
op het proefschrift De wet stellen. Beschouwingen
over onderwerpen van wetgeving. In 1997 keert hij volledig terug naar de
universiteit en hij wordt vervolgens in 1999 benoemd tot hoogleraar
wetgevingsvraagstukken. Op dat terrein kan hij met zijn expertise
binnen de faculteit, die sinds 1990 een speciaal onderzoekscentrum
voor wetgevingsvraagstukken kent, iets extra’s betekenen. Hij wordt
programmaleider voor het onderzoek binnen dit centrum en haalt talrijke
onderzoeksprojecten op het terrein van de wetgeving binnen.
Hij onderwijst niet alleen de rechtenstudenten in het bestuursrecht,
de wetgevingsleer en de wetgevingspraktijk, maar doceert ook in
verschillenden post-academische opleidingen via PAO, bij Tias/Nimbas,
bij de Academie voor Wetgeving, en in het buitenland.
Bij zijn aantreden als hoogleraar wordt hij onmiddellijk ook aangesteld tot
directeur van het Schoordijk Instituut, het facultaire onderzoeksinstituut
waar het centrum voor wetgevingsvraagstukken deel van uitmaakt. Hij
laat het besturen daarna niet meer los of het bestuur laat hem niet meer
los, want van 2005-2008 is hij decaan van de faculteit en vanaf 2008 is
hij als rector magnificus bestuurder van de gehele Tilburgse universiteit.
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en succesvolle Tilburgse organisatie is individueel onderzoek
niet uitgesloten, zo meent de commissie. Toch is ook hier wel een
spanningsveld aanwezig. Om nog succesvol te zijn, is samenwerking
binnen of buiten de faculteit nagenoeg altijd noodzakelijk en de
faculteit zet daar dan ook sterk op in. De stem van instituutsnaamgever
Schoordijk, die zich in 1987 nog kritisch uitsprak over programmering
van onderzoek, wordt niet echt meer gehoord.13
Hoewel er veel te doen is over wat juridisch onderzoek nu eigenlijk is of
moet zijn, is een landelijke ontwikkeling in het eerste decennium van
de eenentwintigste eeuw de verandering van rechtsgeleerd onderzoek
naar rechtswetenschappelijk onderzoek.14 De Tilburgse faculteit maakt
duidelijk ook deze transitie door en loopt daarbij zelfs voorop.

Overzicht van de onderzoeks-formatie per
rechtenfaculteit in Nederland 2006-2008.
Bron: Kwaliteit en Diversiteit. Rapport van de
Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk
Onder-zoek 2009, p. 394.

Overzicht van de promoties in de
rechten-faculteit Tilburg 1 september
1963-31 augustus 2013.
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Decaanwisseling in 2008 tussen
prof. dr. Philip Eijlander en
prof. dr. Randall Lesaffer.

Tijdens de bestuursperiodes van de decanen Philip Eijlander
(2005-2008) en Randall Lesaffer (2008-2013) wordt deze omslag,
die al eerder is ingezet, stelselmatig doorgezet. In het strategisch
plan 2009-2013 wordt de omslag geduid als de optelsom van
drie fundamentele veranderingen in de studie van het recht:
internationalisering, interdisciplinareit met de focus op interactie
tussen recht en samenleving, en methodologisch pluralisme.
Daarbij wordt internationalisering steeds nadrukkelijker ingezet als
globalisering in plaats van Europeanisering.15
Deze keuzes worden tot uiting gebracht in 2009 in de
naamsverandering van de faculteit. Op instigatie van het
faculteitsbestuur wordt de naam Faculteit Rechtsgeleerdheid
gewijzigd in Faculteit Rechtswetenschappen. Vreemd genoeg
hanteerde de faculteit voordien al de afkorting FRW in plaats van het
meer toepasselijke FRG. Kort daarna wordt deze verandering alweer
achterhaald door de op centraal universiteitsniveau verordonneerde
verengelsing van de universiteit, waardoor de faculteit verder door
het leven zal gaan als Tilburg Law School.
Dit alles sluit aan bij de traditionele Tilburgse keuze voor
rechtsvergelijking en grondslagen. De beslissing om te starten met een
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bachelor Global Law vormt een uitvloeisel van deze ontwikkelingen
en moet op termijn ook bijdragen tot het onderzoekspotentieeel.
Het facultaire onderzoek vindt echter niet langer plaats binnen het
Schoordijk Instituut. Bij de bestuurshervorming die onder Philip
Eijlander in 2008 is doorgevoerd is het Instituut opgeheven en is
de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor en het toezicht op
het onderzoekbeleid in handen gelegd van het faculteitsbestuur. De
verschillende onderzoekcentra zijn verantwoordelijk voor hun eigen
programma of programma’s. Enige centra van het eerste uur worden
ook opgeheven. Het Centrum voor procesrecht en het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken houden respectievelijk in 2008 en 2009
op te bestaan. Voortaan dragen de vakgroepen Strafrecht en de
nieuwe vakgroep Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
de verantwoordelijkheid voor hun eigen onderzoeksprogramma’s.
Ook het Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek, waarvan
de onderzoekers eerst bij het CTLD zijn aangesloten, ontwikkelt
na 2010 zijn eigen programma. Centra die onderzoekprogramma’s
blijven uitvoeren zijn het Center for Company Law (CCL) , het Center
for Transboundary Legal Development (CTLD) en het Centrum voor
Aansprakelijkheidsrecht, dat is omgevormd tot Tilburg Institute
for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution
(TISCO).

Afscheidscollege 20 september
2013 van Prof. mr. J.B.M.
Vranken.
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Naast de centra uit het voormalige Schoordijk Instituut wordt
onderzoek verricht binnen het al uit 1968 stammende Fiscaal
Instituut Tilburg (FIT), de Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur (TSPB) en het Competence Centre for Pension Research
(CCP), welke laatste binnen het Centre for Company Law een eigen
plaats heeft gekregen. De aio-opleiding is na het opheffen van het
Schoordijk Instituut opgegaan in de Tilburg Graduate Law School.
Daarnaast zijn er nog enkele andere onderzoeksgroepen. Het meest
recent is er de onderzoeksgroep rond Statelessness bijgekomen.
In 2013 stapt de sectie Rechtsfilosofie over van de Tilburg School
of Humanities naar de rechtenfaculteit. De rechtsfilosofen maken
overigens al jaren deel uit van het CTLD.
Bijzondere groepen zijn verder nog de Research Group for
Methodology of Law and Legal Research onder leiding van Jan
Vranken (2007) en het Tilburg Institute for Comparative and
Transnational Law (TICOM, 2008), waarmee de traditionele
accenten op grondslagen en rechtsvergelijking weer flink worden
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opgepoetst. TICOM gaat met het vertrek van de hoogleraren Jan
Smits en Monica Claes en enige jonge onderzoekers naar Maastricht
evenwel al snel weer ter ziele.
In deze periode begint de faculteit, al dan niet in samenwerking
met andere faculteiten, ook met de oprichting van instituten voor
interdisciplinair onderzoek. De eerste instituten die het levenslicht
zien zijn het Tilburg Institute for Law and Economics (TILEC, 2003)
and het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT,
2005).16 Daarna volgen nog het International Victimology Institute

Strategiedag Tilburg Institute for Law and Technology (TILT) 2010.

Symposium bij gelegenheid van de start van het Research Institute for Flexicurity,
Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) 2009.
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Tilburg (INTERVICT, 2005) en het Research Institute for Flexicurity,
Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT, 2008).
TILEC, INTERVICT en ReflecT zijn interfacultaire organisaties.
INTERVICT heeft in 2011 zelfs het universitair keurmerk ‘centre of
excellence’ gekregen.
Bovenop dit alles participeert Tilburg Law School nog in drie andere
interfacultaire onderzoeksinstituten, gehuisvest bij andere faculteiten:
het European Banking Center, het Centrum voor Justitiepastoraat en
het Tilburg Sustainability Center. Grote thema’s waaraan door de
onderzoekers van dit laatste centrum een bijdrage wordt geleverd zijn
klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op 23 november 2010 is het openingssymposium van dit centrum
gehouden met Nobelprijswinnaar en voormalig vice-president van
de Verenigde Staten Al Gore als hoofdspreker. Al Gore ontvangt ook
een ere-doctoraat van de Tilburgse universiteit.
Dit alles levert intussen een erg complexe onderzoeksorganisatie
op, maar getuigt tegelijk van de grote onderzoeksdynamiek in de

Prof. mr. Jonathan Verschuuren in gesprek met voormalig vice-president van de
Verenigde Staten Al Gore op 23 november 2010.
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De laatste afgestudeerden van de eerste vijftig jaar: Research master studenten
Branislav Hock, Ellen van Gessel, Jurgen Braspenning en Jan Broulik.

faculteit. Ook in de moeilijke crisisjaren na 2008 blijft het bestuur
initiatieven van onderop zo veel mogelijk steunen, al klinkt er de
laatste jaren steeds meer de roep om vereenvoudiging en het (her)
bundelen van de krachten.
De sterke onderzoekspositie uit zich vooral in een grote
onderzoekscapaciteit. Ook in de eerste decennia van de twintigste
eeuw groeit die nog steeds, nu tot 105 fte. Die capaciteit komt voor een
belangrijk deel uit de tweede, derde, vierde en vijfde geldstroom. Dit
zijn geldstromen voor onderzoek bovenop de de basisfinanciering
door het Rijk, de eerste geldstroom.17 In het verwerven van deze
externe financiering is een aantal leidende Tilburgse onderzoekers
zeer succesvol, waardoor een groot aantal jonge onderzoekers,
tijdelijk, kan worden aangesteld.
Deze jonge onderzoekers komen voor een deel voort uit de eigen
Onderzoeksmaster-opleiding. Deze tweejarige, of voor sommige
studenten tot een jaar verkorte, onderzoeksmaster voor eigen en
andere binnenlandse en buitenlandse studenten bestaat sinds
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2004. Een deel van de afgestudeerden krijgt de kans daarna door
te stromen naar de onderzoekschool voor een promotieonderzoek.
Deze onderzoeksmaster wordt door Tilburg met de Katholieke
Universiteit Leuven aangeboden. Een vergelijkbare researchmaster
kent sinds 2006 de bestuurskunde-opleiding. Deze figureert onder
de naam PAOS, Research in Public Administration and Organization,
en is een samenwerkingsverband met de universiteiten in Utrecht
en Rotterdam, waarbij Utrecht de leiding heeft.

Researchdag in het Willem II stadion 2010.
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Huisvesting
Bij de start van de faculteit in 1963 staat er nog maar één Hogeschoolgebouw
in de Warande, het huidige Cobbenhagengebouw. Al spoedig wordt dit
gebouw te klein om alle medewerkers van de Hogeschool te huisvesten.
De hoogleraren mogen in hun fraaie kamers blijven, maar een aantal
medewerkers en student-assistenten van de juridische faculteit krijgt een
werkplek in een deel van de daartoe verbouwde fietsenkelder. Uitzicht is er
alleen via kleine bovenramen op een schuine grashelling. Op een zekere
winterdag ontlokt dat de dame die de koffie rondbrengt de uitspraak, dat het
“net Oostenrijk is met zo’n sneeuwhelling”.
Enige tijd bezet de faculteit ook een deel van de kamers in het gebouw aan
de spoorlijn, waar thans het Prisma-gebouw staat. In de wandeling spreekt
hoogleraar Deelen hierover ook wel als “de bakkerij”. Het gebouw heeft
als groot voordeel dat er een centrale koffiekamer is, waar de medewerkers
elkaar gemakkelijk ontmoeten.
Bij het gereedkomen van de hoogbouw in 1971 verhuizen de juristen naar de
elfde verdieping van dit gebouw B. De faculteit poogt vergeefs ook nog een
deel van de tiende verdieping te claimen. Bij de overkomst van de theologen
in 1973 naar de elfde verdieping krijgen de juristen de negende en een deel
van die tiende verdieping. De facultaire voorwaarden om akkoord te gaan
met deze spoedige nieuwe verhuizing zijn: meer kamers, financiering door
het College van Bestuur van bibliotheekruimten op deze verdiepingen
en een toegangsverbod voor niet-juristen voor de juridische leeszalen.
De afzonderlijke locatie voor de juridische bibliotheek zal na verloop van
tijd overigens verdwijnen. De bibliotheek wordt organisatorisch en qua
locatie gecentraliseerd. De bibliothecaris en de bibliotheek verhuizen en de
bibliotheekruimten worden verbouwd tot extra werkkamers.
Ook op de achtste verdieping komen op een gegeven moment nog juristen
te zitten.
In 1982 wordt er weer grootscheeps verhuisd. De juridische faculteit daalt
verder naar beneden en krijgt nu een deel van de negende verdieping,
de achtste verdieping en enige kamers op de zevende verdieping ter
beschikking.
Het Fiscaal Instituut Tilburg vestigt zich in 1968 aanvankelijk officieel aan de
Bredaseweg, maar de medewerkers zitten op de campus in het toenmalige
gebouw E, dat inmiddels is afgebroken.
In 1994 volgt dan de verhuizing naar gebouw Y, thans het Dante-gebouw. Dit
gebouw met zijn fraaie collegezalen is oorspronkelijk bestemd voor het Tilburg
Institute of Advanced Studies (TIAS), maar het TIAS zal maar een deel van
de kantoorruimten op de eerste verdieping in beslag nemen. De juridische
faculteit komt echter al snel weer ruimten te kort. TIAS krijgt vervolgens
alsnog een geheel eigen gebouw en de faculteit krijgt de vrijkomende
kantoren in Y erbij. Toch lost dat niet alle ruimtenood op. In afwachting van
het gereedkomen van het TIAS-gebouw komt de vakgroep Recht, bestuur
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en informatisering
(RBI)
samen met de Pionier-groep
terecht in een noodgebouw
op het grote parkeerterrein
van de universiteit. Als dan
de nieuwbouw gereed is
trekt RBI daar naartoe en de
Pioniers komen terug naar
gebouw Y. Toch lost dat op
termijn het ruimtegebrek
onvoldoende op. Er rijzen
plannen om Y uit te breiden
en er komt een voorstel om
de juristen voor een deel in
Verhuizing naar het Montesquieu-gebouw in
het Landbouwhuis, thans
2005. Prof. mr. Willem Witteveen is er klaar voor.
het Simon-gebouw onder
te brengen. Intussen is er
een nieuw gebouw in aanbouw, het Dante-gebouw. Daarin komen naast
werkkamers voor medewerkers en collegeruimten ook twee verdiepingen
met hotelkamers voor de TIAS-studenten en voor gasten van de universiteit,
vergader- en sportfaciliteiten en een restaurant. Het gebouw krijgt de
naam Dante-gebouw, omdat de werkkamers bedoeld zijn voor de faculteit
Geestenwetenschappen. TIAS ziet echter af van de hotelvoorziening en de
universiteit krijgt de exploitatie daarvan niet rond. De oplossing voor dit
probleem en voor de ruimteproblemen van rechtenfaculteit en de faculteit
Geesteswetenschappen wordt ten slotte gevonden in een nieuw plan. De
hotelkamers worden omgebouwd tot werkkamers, de begane grond wordt
een e-learning centre, en de rechtenfaculteit verhuist naar dit nieuwe
gebouw. Geesteswetenschappen komt in het intussen Montesquieu-gebouw
geheten verblijf van de juristen, dat daarmee Dante gaat heten. De juristen
nemen de naam Montesquieu mee naar hun nieuwe locatie. In januari
2005 valt dit besluit en al halverwege 2005 kan de faculteit de verhuisdozen
pakken. Ook het intussen in bestuurskunde en TILT opgesplitste RBI
worden in het Montesquieu-gebouw gehuisvest. Dat de gehele faculteit
op een gezamenlijke locatie zit, zal niet lang duren. De vakgroep sociaal
recht en sociale politiek en ReflecT komen enige jaren later wegens nieuw
ruimtegebrek alsnog in het Simon-gebouw terecht. In 2013 ontstaat er door
inkrimping van het personeelsbestand en herschikking van ruimten weer
wat lucht. De naar de faculteit terugkerende rechtsfilosofen kunnen daarmee
naar het Montesquieu-gebouw verhuizen. Binnen het gebouw verhuizen
vele medewerkers in deze nieuwe verhuisronde naar andere verdiepingen
en kamers. De blauwe verhuisbakken voor boeken, papieren en computers
blijven zo een regelmatig terugkerend verschijnsel.
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3.6

Herziening bestuursstructuur: portefeuilleverdeling

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW
1992) en de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie
(MUB 1997) brengen een fundamentele herziening van de
universitaire bestuursstructuur. Op facultair niveau veranderen de
posities van decaan, faculteitsbestuur en faculteitsraad. De decaan,
die door het College van Bestuur wordt benoemd, is voortaan
belast met de algemene leiding van de faculteit.18 De bevoegdheden
van de faculteitsraad zijn weliswaar beperkt ten opzichte van het
verleden, maar de invloed van de raad blijft groot. De raad heeft
onder andere instemmingsrecht aangaande het faculteitsreglement
en de examenregelingen. Daarnaast heeft de raad adviesrecht over
aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken
binnen de faculteit betreffen, over de facultaire begroting en over een
aantal andere zaken, waaronder het onderwijs- en onderzoeksplan
en de procedure voor benoeming van hoogleraren.19
De decaan kan in de steeds complexer geworden organisatie, waar
onderwijs en onderzoek eigen, deels afzonderlijk gefinancierde
werkzaamheden zijn, niet alles zelf doen. Waar in het verleden van de

Laatste Faculteitsraadvergadering van het jaar 2012-2013.
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faculteit ooit fel is gestreden is om de positie van de avonddecaan in het
faculteitsbestuur en er geen sprake kon zijn van portefeuilleverdeling,
is het nu geen punt om eerst een vice-decaan onderwijs en, bij een
hervorming van de structuren in 2008, een vice-decaan onderzoek
met specifieke portefeuilles aan te stellen. De bestuurlijke praktijk
wordt ook verder gestroomlijnd. Naast de wekelijkse bijeenkomst van
het faculteitsbestuur is er een wekelijks overleg over het onderwijs
met de vice-decaan onderwijs, de faculteitsdirecteur, het hoofd van
de afdeling onderwijs in het faculteitsbureau en de student-adviseur
onderwijs. Vanaf 2008 komt er ook een dergelijk overleg voor het
onderzoek met de vice-decaan onderzoek, de faculteitsdirecteur en
het hoofd van de onderzoeksafdeling. Dit laatste overleg komt in
feite in de plaats van het bestuur van het Schoordijk Instituut dat
vooral uit hoogleraren bestond. Voor de uitvoering van de onderwijsen examenregelingen en de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs
komen er opleidingscoördinatoren.
Het College van Bestuur ziet bij de hervorming graag dat de
faculteitsdirecteur in het bestuur wordt opgenomen en het
faculteitsbestuur gaat hier aanvankelijk in mee. De faculteitsraad
gaat met deze rol van de directeur echter niet akkoord en de
faculteitsdirecteur blijft slechts adviseur van het bestuur. In
de oorspronkelijke plannen wordt de vice-decaan onderwijs
geadviseerd door een student-adviseur onderwijs, maar is er niet
voorzien in een studentadviseur voor het gehele faculteitsbestuur.
De invloed en inspraak van studenten wordt daarmee vooral
geconcentreerd op het terrein van het onderwijs. Wel houden de
studenten hun positie in de faculteitsraad. Na commentaar van
de studenten en de faculteitsraad worden de plannen enigszins
teruggedraaid en wordt alsnog voorzien in een student-adviseur
van het faculteitsbestuur.20 Na deze wat controversiële start gaat
het nieuwe systeem goed werken. In de praktijk spelen de studentadviseur van het faculteitsbestuur en de student-adviseur onderwijs
een volwaardige rol bij de beraadslagingen in de bestuurlijke gremia
en heeft de Tilburgse rechtenfaculteit daarmee de traditie van de
medezeggenschap voortgezet. Een bestuurlijk gestroomlijnde
organisatie met bestuursagenda en halfjaarlijkse bestuursrapportage
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aan de faculteitsraad en het College van Bestuur is de uitkomst van
alle veranderingen.

3.7

Stimulering activerend onderwijs

Gebrek aan motivatie en lage studierendementen, zeker in het
eerste jaar, zijn voor rechtenfaculteiten in het algemeen, en voor de
Tilburgse faculteit zeker ook, voortdurend op de agenda terugkerende
zaken. Ondanks alle pogingen daar iets aan te doen, zijn deze op
langere termijn meestal niet succesvol. Telkens opnieuw komen er
dan commissies die plannen maken voor onderwijsverbetering.
Soms loopt de uitvoering daarvan vast op de beschikbare middelen
of personen, soms kan er aan de plannen uitvoering worden gegeven.
Na de invoering van het Bindend Studieadvies is er weer eens extra
aandacht voor de uitval in het eerste studiejaar. Onder impuls van
decaan Eijlander komen er in 2007 plannen van de grond onder de
benaming ‘stimulering activerend onderwijs’, een pakket maatregelen
waar de faculteit extra gelden voor weet te verwerven, bedoeld om de
te trage start van veel studenten tegen te gaan, de uitval te beperken en
om de beste studenten te kunnen selecteren voor het extra programma
Topklas, dat zij bovenop het reguliere programma mogen volgen.21
Naast initiatieven in het voorstel als het verkleinen van groepen,
het benoemen van docentmentoren, studentcoaching en het vaker
en eerder toetsen, springt bij de docenten toch vooral het onderdeel

College voor de Topklas in 2013.
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Naambordjes van docenten

‘naambordjes’ in het oog. Onder het motto ‘Tilburgse studenten
zijn geen nummer, maar hebben een naam’, krijgen de studenten
een naambordje uitgereikt, dat zij verplicht moeten gebruiken in de
werkcolleges. Ook de docenten krijgen zo’n bordje. Het begint al met
aanloopproblemen. Niet iedereen krijgt er een, niet alle bordjes zijn
correct, en het zijn dan wel mooi uitgevoerde luxe bordjes, maar ze
zijn door de kleurstelling van enige afstand in een collegezaal slecht te
lezen. De decaan zegt in november nog dat 80% van de naambordjes
inmiddels goed is en dat het de volgende keer beter zal gaan. Maar het
is wishfull thinking. Het naambordjesproject wordt geen succes. Een
naam hebben Tilburgse studenten wel, maar de naambordjes zijn
binnen de kortste keren nergens meer te bekennen en ze zullen twee
jaar later ook niet meer terugkeren.

3.8

Academisering, intensivering, redesign

Het algemene plan ‘stimulering activerend onderwijs’ zal een
belangrijk vervolg kennen in het grotere project ‘Academisering
en Intensivering’ dat in de bestuursperiode van volgende decaan,
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Lesaffer, wordt gelanceerd. Dit programma zet in op een koers
wijziging ten aanzien van het universitair onderwijs die zich in heel
Nederland aftekent en ook door de hele Tilburgse universiteit wordt
omarmd. Waar sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw vooral
het paradigma van kwaliteit en studeerbaarheid met een soepele
overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit heeft
gegolden, kiest men nu voor de aanpak om studenten te activeren
door het onderwijs academischer en uitdagender te maken. Naast
maatregelen om het onderwijs intensiever – met meer contacturen –
en interactiever te maken, bijvoorbeeld door dialoogcolleges, behelst
dit ook inhoudelijke veranderingen. Voorop staan een meer reflexieve
benadering van de stof, meer aandacht voor methoden van recht en
rechtswetenschappelijk onderzoek en inter- en multidisciplariteit.
Hiermee wil de Tilburgse rechtenfaculteit de winsten van het
onderzoek ook naar het onderwijs vertalen. De faculteit loopt met
een aantal maatregelen voorop bij landelijke ontwikkelingen. In
2012 besluit de Nederlandse regering tot een Hoofdlijnenakkoord
met de instellingen van hoger onderwijs waarbij per universiteit
prestatie-afspraken worden gemaakt. Deze betreffen onder meer de
onderwijsrendementen. Tegen de achtergrond van de veranderende
sfeer wordt in 2013 een numerus fixus voor rechten ingevoerd. De
Tilburgse rechtenfaculteit plaatst de stop op 400 studenten, ruim

Studenten pleiten bij de oefenrechtbank.
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Lesaffer
In 1999 wordt de Bruggeling dr. R.C.H. (Randall)
Lesaffer in Tilburg benoemd tot ordinarius in de
rechtsgeschiedenis. Hij heeft in Gent en Leuven
geschiedenis, rechten en filosofie gestudeerd en is
het jaar daarvoor in Leuven gepromoveerd op het
proefschrift Europa: een zoektocht naar vrede ? Het
klassieke statensysteem in vredes- en alliantieverdragen
(1453-1763 en 1945-1997). Hij is breed onderlegd in
de geschiedenis en rechtsgeschiedenis, maar zijn
grote belangstelling gaat uit naar de geschiedenis
van het internationale recht en de politieke en
diplomatieke geschiedenis. Op dat terrein zet hij in Tilburg dan ook
een aantal nieuwe vakken op, zoals onder andere History and Theory of
International Law en International Relations in Historical Perspective.
Daarmee geeft hij de opmaat voor de uitbouw van de faculteit die hij
in zijn periode als decaan (2008-2013) zal realiseren. Er komt, ondanks
dat hij met grote financiële problemen wordt geconfronteerd, een
bachelor Global Law en een wereldwijd samenwerkingsverband met
andere rechtenfaculteiten, de Law Schools Global League, tot stand.
In Leuven, waar hij een dag in de week blijft doceren, geeft hij
naast rechtsgeschiedenis ook cultuurgeschiedenis. Daar is hij sinds
2008 ook buitengewoon hoogleraar internationale en Europese
rechtsgeschiedenis.
Buiten zijn wetenschappelijk werk is hij in zijn woonplaats Brugge
politiek en bestuurlijk actief. Hij zetelt onder andere in de gemeenteraad
en in het Havenbestuur van Brugge-Zeebrugge.
De eerstejaarsstudenten, die het vak Europese rechtsgeschiedenis
volgen, krijgen een snelle, beweeglijke docent voor zich, die niet
graag aan een spreekgestoelte of een microfoonsnoer vastzit. Met een
zendertje kan hij veel beter, al rondwandelend, zijn boeiende en met
klassieke anekdotes doorspekte verhalen vertellen, in een tempo dat
meestal wel wat verzuchtingen uit de zaal oplevert. Dat hoge tempo in
denken, spreken en doen is iets wat hem uitermate kenmerkt. En zo
komt er onder hem veel tot stand.
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80 % van de normale instroom. Daarmee wil men de grote uitval in
het eerste jaar tegengaan.22
Tegelijk met het project ‘Academisering en Intensivering’, dat vanaf
2011-2012 over de drie bachelorjaren wordt uitgerold, wordt ook een
beperkte programmahervorming doorgevoerd. De bedoeling is, naast
een sterker accent op internationalisering, interdisciplinariteit en
methoden, het generalistisch karakter van de vier juridische bacheloropleidingen te versterken en deze dichter tot elkaar brengen. Het
faculteitsbestuur wil daarmee, mede in het licht van de toenemende
beroepsmobiliteit en de behoefte aan flexibiliteit, de nadelen van te
vroege specialisatie terugdringen. Een deel van de drie jaren wordt
gemeenschappelijk gemaakt en de keuze voor een richting hoeven de
studenten pas na drie semesters te maken. Tegen dit plan rijst stevig
verzet, zowel vanuit de diverse opleidingen als van de studenten.
Vanuit de opleidingen ziet men de veranderingen als een aantasting
van de autonomie. De studenten vinden het plan een ingreep in de
door hen gekoesterde keuzevrijheid. Het faculteitsbestuur zet de
‘redesign van de bachelor’ echter door. De drie bachelors die civiel
effect geven zonder extra vakken, Rechtsgeleerdheid, Internationaal
en Europees Recht en Ondernemingsrecht worden per september
2013 ondergebracht onder de bachelor Rechtsgeleerdheid, die nu
drie trajecten krijgt. De bachelor Fiscaal Recht blijft een aparte
opleiding.23 Met deze operatie sluit de faculteit aan bij de wensen
van de overheid om minder en meer algemene bacheloropleidingen
aan te bieden.

3.9

Fusie van studentenverenigingen

Eind jaren negentig is er een tiental studentenverenigingen en
-organisaties actief. Dat zijn Juribes, de vereniging voor studenten
bestuurswetenschappen, DiCiT, het Dispuut Civilisten Tilburg,
ELSA, de European Law Student Asssociation, JST in Rechte, een
algemene vereniging voor de rechtenstudenten, Peter Noll, een
vereniging voor studenten gericht op het strafrecht, en de TFV de
Smeetskring voor fiscaal juristen en economen. Verder is er CeBoJuf,
de Centrale Boeken inkoop Juridische Faculteit, een organisatie die
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Vranken
Prof.mr. J.B.M (Jan) Vranken studeert in Nijmegen
en Tübingen. Hij start zijn wetenschappelijke
loopbaan in Nijmegen, waar hij in 1978 cum laude
promoveert op het proefschrift Kritiek en methode in
de rechtsvinding: een onderzoek naar de betekenis van
de hermeneutiek van H.G. Gadamer voor de analyse
van het rechterlijk beslissingsgebeuren. Daarna is hij
werkzaam als cassatie-advocaat. In 1983 wordt hij
hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
in Tilburg. Van 1992-1997 is hij advocaat-generaal
bij de Hoge Raad, maar hij blijft in deeltijd aan de
faculteit verbonden. In 1997 keert hij volledig terug in de wetenschap, nu
als hoogleraar methodologie van het privaatrecht. In 2005 ontvangt hij
een eredoctoraat van de Universiteit Leiden.
Hij is betrokken bij vele benoemings- en adviescommissies binnen
en buiten de universiteit. Hij is ook wetenschappelijk directeur van de
onderzoekschool voor wetgevingsvraagstukken en onderzoeksdirecteur
van het Schoordijk Instituut. Hij staat in 2007 aan de basis van de Research Group for Methodology of Law and Legal Research.
Belangrijk advieswerk doet hij onder andere voor de regeringen van
Eritrea en Macedonië voor de herziening van de Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Hij vervult verder redactielidmaatschappen bij verschillende tijdschriften
en boekenseries.
Bij gelegenheid van zijn emeritaat in 2013 verschijnt Cirkels. Een rondgang
door het werk van Jan Vranken, waarin een biografie, een bibliografie en
een selectie uit zijn wetenschappelijke artikelen en zijn conclusies en
annotaties is opgenomen. Uit de vele boeken en andere publicaties mag
een werk hier niet ongenoemd blijven: Asser-Vranken, Jan Vrankens
versie van het Algemeen Deel van de beroemde Asser Serie, waarvan nog
in 2013 het deel Synthese verschijnt.
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zorgt voor studieboeken met korting. De studenten verzorgen ook
twee tijdschriften: SecJure, het Juridisch Faculteitsblad, gestart in
1988 en de Tilburg Foreign Law Review, gestart in 1991. En ten slotte
is er de Vereniging Fractie Vrijspraak, de na de fusie met Juristen
2000 enig overgebleven vereniging die zich richt op de inspraak en
medezeggenschap van de studenten in de faculteit.
De faculteit hecht eraan dat er wat meer samenhang en samenwerking
ontstaat tussen de verenigingen en dat er niet nog meer kleine
organisaties bijkomen. Vooral faculteitsdirecteur Hugo Backx en
student-bestuurder Roel Lauwerier maken zich hiervoor sterk. In
de zomer van 1999 wordt daarom door de verenigingen besloten
de Juridische Faculteitsvereniging Factor op te richten als koepel
van alle bestaande organisaties. De idee is om een overlegorgaan
te creëren tussen de verenigingen en te komen tot gezamenlijke
belangenbehartiging naar de universiteit toe. Daarnaast kunnen
via Factor activiteiten worden georganiseerd waar de verenigingen
afzonderlijk te klein voor zijn. Zo zullen vanaf april 2000 de
Juridische Bedrijvendagen Tilburg gestalte krijgen onder de vlag
van Factor. In de koepelorganisatie komen de voorzitters van de tien
verenigingen samen. Studenten kunnen er niet rechtstreeks lid van
worden. De eerste voorzitter is Jeroen Heerkens.
Niet alle verenigingen staan te springen bij dit nieuwe model. Zo
blijft de redactie van SecJure onafhankelijk, maar Factor gaat wel alle
sponsoracquisitie doen, ook voor SecJure. Gezamenlijk ontwikkelt
men namelijk voor het eerst een beleid voor sponsoring en gaat
men niet bij elke activiteit of vereniging op pad voor bijdragen
en subsidies. Zo groeien door deze constructie de verenigingen
langzaam meer naar elkaar toe en staat men minder op de eigenheid.
Bovendien rijst voor veel verenigingen het probleem dat er een
terugloop is in het aantal actieve leden. De redenen daarvan worden
gezocht in structurele zaken als de studiefinanciering, bijbaantjes,
en de tendens naar individualisering, maar er is ook weinig actieve
werving in deze periode onder de beginnende studenten. De
werking van Factor en de terugval in aantal actieve leden die bereid
zijn bestuursfuncties te vervullen, dragen bij aan de bereidheid na
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te denken over verdergaande samenwerking. Dat gaat overigens
in eerste instantie gepaard met een pijnlijk incident. In het najaar
van 2000 is tijdens de jaarlijkse besturendag met het College van
Bestuur door collegevoorzitter Yvonne van Rooy aan een aantal
studenten gesuggereerd om Factor
om te vormen naar een vereniging
met direct lidmaatschap en
boekenkorting. Kort daarna wordt
deze suggestie op de beleidsdag
van Factor voorgelegd zonder dat
het bestuur daarover tevoren is
ingelicht. Deze ‘overval’ moet wel tot onenigheid leiden. Er wordt
zelfs door sommigen een complot verondersteld. Het idee gaat
vooralsnog dan ook in de la. Na anderhalf jaar wordt het er voorzichtig
weer uit gehaald, als de bestuursleden uit de oprichtingstijd van
Factor grotendeels zijn afgestudeerd en opvolgers moeilijk zijn te
vinden. Op de beleidsdag van Factor in het voorjaar van 2002 geeft
Hugo Backx een aanzet om er over te spreken. Erik de Ridder, de
student-adviseur van het faculteitsbestuur, wordt de voorzitter
van een werkgroep, verder bestaande uit Christoph van der Maat,
Miriam Goudzwaard, Jacqueline Reijnen en Raymond Kubben als
afgevaardigde bestuurders van de verenigingen, die zich over de

Facultetsdirecteur mr. Hugo Backx.
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hechtere samenwerking van de vereniging buigen. Ondanks dat er
ook tegenstand is, vooral bij Juribes, komt de Werkgroep De Ridder
al snel met een plan: er zal één faculteitsvereniging komen waar
studenten lid van kunnen zijn, maar wel in een federale constructie,
met andere woorden de bestaande verenigingen blijven nog bestaan.
De federatie biedt de studenten boekenkorting. Het plan wordt
echter niet onmiddellijk naar buiten gebracht om te voorkomen
dat de verenigingen denken dat er sprake is van doorgestoken
kaart. De leden van de werkgroep maken bovendien nog een rondje
langs de verenigingen om hun plan uiteen te zetten. ELSA heeft
moeite met het plan, de anderen zeggen niet onmiddellijk nee, met
uitzondering van de Tilburg Foreign Law Review en de Smeetskring,
die buiten de samenwerking willen blijven, maar zich niet tegen het
plan als zodanig verzetten. In november 2002 worden op de nieuwe
beleidsdag de plannen gepresenteerd en wordt groen licht gevraagd
om deze verder uit te werken. CeboJuf wordt overtuigd dat iedereen
bereid is de autonomie op te geven. ELSA haakt uiteindelijk af, na
nog een vergeefse poging te hebben gedaan om zelf de vereniging te
worden die alle andere zal opnemen. Daarmee zijn de kaarten geschud
en wordt het principebesluit tot fusie genomen. De Werkgroep De
Ridder kan als Commissie De Ridder de verdere uitwerking op zich
nemen. Iedereen is welkom bij de commissievergaderingen om
mee te praten en mee te werken. Intussen zijn studenten bij TILT
juist bezig met de oprichting van een nieuwe vereniging: E-Law.
Zij worden bij de fusiegesprekken betrokken, maar besluiten toch
te komen tot een zelfstandige vereniging. In mei 2003 wordt dan
ten slotte het eindrapport van de commissie onder de titel Eenheid
in Verscheidenheid aan de ledenvergadering van Factor aangeboden.
De negen nog bestaande verenigingen – JST in Rechte is intussen
ter ziele gegaan – nemen het aan. Zo kan
de nieuwe vereniging worden opgericht.
Streefdatum is september 2003, maar dat
wordt formeel niet gehaald. De nieuwe
verenigingsnaam wordt Magister Juridische
Faculteitsvereniging Tilburg. De vereniging
gaat met de toestemming van alle
Algemene Ledenvergaderingen ondanks
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Het bestuur 2012-2013 van studentenvereniging Magister. V.l.n.r. Casper de Bont
(vice-voorzitter), Rik Klompen (penningmeester), Ellen Kranen (secretaris), Jaimy
Rademakers (commissaris PR), Martin Slaats (voorzitter).

het ontbreken van een notariële grondslag toch van start. In de
vereiste juridische formaliteiten wordt daarna wel voorzien. De
oude verenigingen en ook nieuwe verenigingen worden ‘Kamers’
binnen Magister. Sommige worden na verloop van tijd opgeheven,
zoals het oude Peter Noll, dat intussen Confessio is gaan heten.24
DiCiT wordt omgevormd tot een pleitdispuut en is niet langer meer
uitsluitend een civilistenvereniging. Livius is een nieuwe Kamer
voor Rechtsgeleerdheid. De studenten Recht en Management die
aanvankelijk onderdak hadden gevonden bij Juribes, de Kamer voor
bestuurskunde, krijgen hun eigen vereniging Ad R&M, Kamer voor
ondernemingsrecht. InterAct is vanaf 2004 de Kamer voor studenten
Internationaal en Europees recht.
Na enige tijd roert het buiten de fusie gebleven ELSA zich opnieuw.
De vereniging tekent bezwaar aan tegen de regeling dat alleen
Magisterleden boeken met korting kunnen kopen. Zij vinden
gehoor bij de nieuwe faculteitsdirecteur Mat Van Essen, waarop
het faculteitsbestuur aandringt op een gesprek tussen de beide
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verenigingen. Ondanks hoog oplopende spanningen lukt het een
compromis te bereiken. ELSA wordt een Kamer, maar met behoud
van de eigen rechtspersoonlijkheid, zoals ook bij Juribes aanvankelijk
het geval was. De leden van ELSA stemmen het compromis echter
af, waardoor de oplossing niet doorgaat.
De politieke Kamer van Magister, Vereniging Fractie Vrijspraak, verliest
door de nieuwe constructie haar eigen leden, maar in de praktijk
levert dat geen problemen op bij de positie van de studentleden van
de opleidingscommissies en de faculteitsraad. Om de bestuurlijke
continuïteit te waarborgen wordt vanaf 2009 het gebruik ingevoerd
dat de door Vrijspraak voorgedragen student-adviseur eerst een jaar
in het Onderwijsberaad zitting neemt en het daaropvolgende jaar
student-adviseur wordt van het faculteitsbestuur, in plaats van het
vroegere systeem van een tweejarige bestuursperiode.
Voor de faculteit wordt door de fusie het contact en de samenwerking
met de studenten gemakkelijker. Dat komt tot uiting in het feit dat
het mentoraat, dat jarenlang binnen de faculteit heeft gefunctioneerd
voortaan door Magister wordt verzorgd. Ook het facultaire
introductiekamp, dat op bevel van het College van Bestuur niet meer

166

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

mag plaatsvinden vanwege de centralisatie van alle introducties,
wordt na een jaar afwezigheid opgepakt door Magister. En ten
slotte wordt het facultaire tutoraat in de vorm van studiecoaching
voortgezet door de Magister JFT/Onderwijsgroep.25
Ondanks deze clustering van verenigingen, zijn er toch ook al weer
de eerste nieuwe initiatieven buiten Magister om. Masterstudenten
Staats- en Bestuursrecht richten in januari 2013 voor hun doelgroep
een eigen Vereniging Studentennetwerk SBR op.

3.10 De alumni
Toenemend belang wordt in de faculteit gehecht aan een goede
relatie met de alumni. In de vroege jaren van de faculteit kunnen
de afgestudeerden die daar belangstelling voor hebben alleen bij
een algemene vereniging voor de gehele Hogeschool terecht, de
TAEK. Deze sedert 1934 bestaande vereniging heeft echter een hoog
‘economen-gehalte’ en spreekt lang niet alle juristen aan. Weliswaar
is binnen deze vereniging, die in 1974 is omgezet in de Stichting
Professor Cobbenhagenfonds-TAEK, in de jaren zestig en zeventig
wel gesproken over differentiatie, maar deze is niet van de grond
gekomen.26
In de jaren tachtig komt daar verandering in. Op 9 mei 1986 richten
Roland de Moor, Adriënne van Vugt, Ryan van der Aa, Henny
Vermeulen en Petra Geurts de Juristen Vereniging voor Afgestudeerden
in Tilburg, kortweg JUVAT, op. Het doel is het onderhouden en
versterken van contacten tussen afgestudeerden onderling en
tussen de alumni en de faculteit. Jaarlijks wordt er in elk geval een
themadag gehouden. Het eerste thema is de vraag of ‘De Tilburgse
School’ bestaat, dat wil zeggen of de Tilburgse juridische opleiding
zich van andere opleidingen onderscheidt wat betreft de houding die
men aanleert ten opzichte van het recht.27 Een tweede studiemiddag
handelt over ontwikkelingen in het informaticarecht.28 Lezingen in
de avonduren door Tilburgse docenten of alumni worden eveneens
op het programma gezet. JUVAT spreekt tot de verbeelding. Een jaar
na de oprichting zijn er al 300 leden en deze groei zet door. In 2000
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zijn er circa 700 leden, in 2013 is dit aantal gegroeid tot bijna 1000
leden.29 In 1988 start de vereniging met de lezingencyclus Nieuwe
gezichten, waar nieuw benoemde hoogleraren van de faculteit zich
presenteren. Er komt in 1994 ook een JUVAT-bulletin waarmee de
alumni drie maal per jaar op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen op de juridische faculteit. In de jaren 2000 is de
vereniging een vast aanspreekpunt voor de faculteit geworden.
De afgestudeerde fiscalisten en bestuurskundigen kennen hun eigen
alumni-verenigingen, de Tiende Penning en NOSO (Non Ostento Sed
Ostendo, “wij blaten niet, wij leggen het uit”). De laatste vereniging is
in 2001 ontstaan naar eigen zeggen “vanuit het eigenwijze karakter
dat bestuurskundigen zichzelf toedichten, de kleinschaligheid van
de opleiding en de behoefte aan een gerichter gevormd netwerk.”
Zowel de Tiende Penning als NOSO onderhouden banden met de
studentenverenigingen op hun vakgebied, de Smeetskring en Juribes.
Jongste loot van de alumniverenigingen is Gister, een vereniging
waarin de afgestudeerde actieve leden van Magister zich hebben
verenigd, die zowel de band met de faculteit, maar meer nog de band
met hun medebestuurs- en commissieleden willen aanhouden.

Oprichters van de alumnivereniging JUVAT, Roland de Moor en Adriënne de Moorvan Vugt.
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De faculteit steunt de komst van deze verenigingen. Zij heeft er
belang bij een goede band met de alumni te behouden. Bij deze
groep ligt een potentieel voor post-academisch onderwijs. Dit is in
Tilburg, afgezien van de programma’s bij de fiscalisten, die hier
traditioneel sterk in zijn, nooit echt goed van de grond gekomen.
Diverse pogingen tot het systematisch opzetten en uitbouwen van
PAO-programma’s zijn telkens mislukt.
In de jongste jaren koestert de faculteit de alumni steeds meer, mede
om bij hen sponsorgeld voor beurzen voor binnenlandse en vooral
buitenlandse studenten te werven en om op deze groep een beroep
te doen om de huidige studenten de beroepspraktijk van juristen te
laten zien. De faculteit put ook mede uit de eigen alumni voor de
samenstelling van de Maatschappelijke Adviesraad, die het bestuur
adviseert over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding
van het onderwijs en onderzoek.

3.11

Global Law

Vanaf zijn aantreden in 2008 zet decaan Randall Lesaffer de
globalisering hoog op de agenda van het faculteitsbestuur. In het
verleden is internationalisering in eerste plaats als Europeanisering
ingezet. Nu wordt internationalisering breder verstaan. De gedachte
en de daaruit voorvloeiende plannen worden in het begin vaak
sceptisch onthaald, maar zullen toch hun uitwerkingen krijgen.
Een belangrijke uitwerking is het Engelstalige bachelorprogramma
Global Law, dat in het collegejaar 2013-2104 van start gaat. Dit onderwijs
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programma speelt in op de veranderende
wereld van het recht in het kader van de
globalisering van de maatschappij. Het
is de bedoeling met interdisciplinaire en
vergelijkende vakken en thema’s Nederlandse
en buitenlandse studenten gezamenlijk
klaar te stomen voor een toekomst in deze
geglobaliseerde juridische wereld. Het
programma omvat een vakkenpakket gericht
op het leren werken in grote, multinationale
organisaties in zowel de publieke als de
private sector. Bovendien wordt een serie met
onderwijsboeken rond Global Law opgezet.
Met dit programma wil de faculteit ook haar
internationale onderzoekspositie vertalen
naar het onderwijs.30
Intussen is er een samenwerkings-verband aangegaan met
andere rechtenfaculteiten in de wereld die voor een vergelijkbaar
profiel kiezen als Tilburg en bijzondere aandacht hebben voor
globalisering: de Law Schools Global League. De League wordt in
2012 opgericht in Tilburg. Oscar Vilhena Vieria, decaan van de Law
School van de Fundaçao Getulio Vargas in Saõ Paulo en de Tilburgse
decaan Randall Lesaffer fungeren als stichters en eerste voorzitters.
Het doel van de League is een werkelijk mondiaal forum uit te
bouwen voor een academisch debat over recht en globalisering.
De partners binnen de League willen gezamenlijke onderzoeks- en
onderwijsprogramma’s ontwikkelen en uitwisseling van studenten
en docenten stimuleren. Dat biedt voor
de studenten interessante mogelijkheden
de wereld buiten de Tilburgse campus
te bekijken en voor anderen om juist te
zien wat Tilburg te bieden heeft. Het is
de bedoeling dat ook docenten over en
weer contacten aangaan en gezamenlijke
onderwijsprogramma’s verzorgen, om te
beginnen tijdens zomercursussen, maar
ook in de reguliere programma’s.31
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Oprichting van de Law Schools Global League in Tilburg in juni 2013.

3.12 Quo vadis schola iuris ?
Steeds weer stelde in de afgelopen vijftig jaren de faculteit zich de
vraag: waar moet het heen met het onderwijs en het onderzoek?
Uit het voorgaande blijkt dat de faculteit zichzelf redelijk trouw is
gebleven. Een klassieke juridische ‘generalisten’-opleiding is steeds
de basis blijven vormen. Wat niet wil zeggen dat deze niet af en toe
grondig hervormd en bij de tijd gebracht is. Deze basis is in de
loop der jaren omringd en versterkt door nieuwe opleidingen, met
als jongste loot de Engelstalige bacheloropleiding Global Law. De
faculteit is meegegaan met en heeft ook voorop gelopen bij nationale
en internationale veranderingen in onderwijs en onderzoek:
Engelstalige opleidingen, multi- en interdisciplinaire vakken
en onderzoeksprogramma’s, aandacht voor methodologische
vraagstukken. Het Tilburg Institute for Law, Technology, and
Society (TILT), een multidisciplinair instituut voor onderzoek
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naar de juridische en maatschappelijke implicaties van nieuwe
technologie evenals het eerste universitaire centre of excellence, het
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) zijn daar
duidelijke voorbeelden van, maar ook andere onderzoeksgroepen
en instituten doen daar niet bij onder. Met deze ontwikkelingen
is er natuurlijk wel van een kleine, hechte faculteit met een
beperkt aantal vakgebieden een grotere, veel meer diverse faculteit
ontstaan, waaraan positieve, maar ook negatieve kanten zitten.
De uitdaging voor de in 2013 aangetreden nieuwe decaan Corien
Prins voor de toekomst is dan ook weer verbindingen te leggen,
de samenhang en de saamhorigheid te behouden of te herstellen.
In de op dit moment ter discussie staande Hoofdlijnennotitie
Strategisch Plan 2014-2018 worden aanzetten daarvoor gegeven.
In deze notitie wordt gesproken over verbindingen tussen
onderzoek en onderwijs, tussen medewerkers en groepen, tussen
klassieke en nieuwe onderwijsvormen en over het sterker dan
voorheen zoeken naar verbinding met de omgeving binnen de
universiteit en met andere partners in binnen- en buitenland,
en verder door valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten.

Inaugurele rede van hoogleraar arbeidsrecht prof. mr. M.S. Houwerzijl op 28 juni 2013.
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Prins
De decaan onder wier gezag het vijftigjarig bestaan
van de faculteit wordt gevierd is prof. mr. J.E.J.
(Corien) Prins. Zij is de eerste vrouwelijke decaan
na dertien mannelijke voorgangers.
Na een studie Slavisch taal- en letterkunde heeft
zij rechten gestudeerd in Leiden en is daar in
1991 gepromoveerd op het proefschrift Computer
program protection in the USSR: A new era for socialist
copyright law. Na nog een aantal jaren bij de Leidse
rechtenfaculteit werkzaam te zijn geweest, wordt zij
in 1994 in Tilburg benoemd tot hoogleraar recht en
informatisering.
Zij richt het Tilburg Institute for Law and Technology (TILT) op, waarvan
ze tot 2008 directeur is. Tevens is ze een aantal jaren director of studies
van de Research Master in Law. Vanaf 2008 zet zij haar deskundigheid
in als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR). In de loop van 2013 treedt zij aan als decaan en ontvouwt met
de andere facultaire bestuurders in de notitie Strategisch Beleid 20142018 nieuwe plannen voor haar bestuursperiode. Het bestuur kondigt
hierin aan in de intussen omvangrijke en complexe faculteitsorganisatie
naar verbindingen te zoeken en uiteraard ontbreken ook ideeën over het
gebruik van moderne technologie in het onderwijs niet.
Zij publiceert onder andere over cybercrime, privacytoezicht en
overheidsdigitalisering, en als lid van de hoofdredactie van het
Nederlands Juristenblad geeft zij in haar redactionele Vooraf-bijdragen
allerlei bespiegelingen en waarschuwingen over de juridische actualiteit.

Voor het onderzoek blijft het voorgestelde profiel vasthouden aan
de reeds ingeslagen weg: contextueel, inter- en multidisciplinair,
internationaal en methodisch. Maar ook op onderzoeksterrein
hebben de decentralisatie en diversiteit hun grenzen bereikt.
Flexibiliteit, slagvaardigheid en slagkracht zijn in het geding
gekomen. Het faculteitsbestuur wil daarom meer verbanden, meer
samenwerking en minder beheerseenheden met allemaal hun
eigen cultuur en organisatie. Voor het onderwijs wordt gezocht
naar consolidatie van de met de intensivering en academisering,
de vernieuwing van de opleidingen Rechtsgeleerdheid en
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Bestuurskunde in respectievelijk 2011 en 2012, en de start van
Global Law in 2013, ingeslagen route. Een organisatie heeft ook
wel eens rust nodig, al is dat in het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek een zeldzaam voorkomend verschijnsel.32 Eén
ding is zeker. De moderne technologieën zullen zeker een groter
rol gaan spelen in het onderwijs met een decaan die Recht en
informatisering als leeropdracht heeft. Of de uitgesproken ambities
gedeeld worden in de faculteitsgemeenschap en of alle plannen
kunnen worden gerealiseerd, moeten de discussies hierover en de
uitkomsten en implementering daarvan in een volgende periode
van de Tilburgse rechtenfaculteit uitwijzen. Er zal nog wel wat
water door de Voorste Stroom vloeien en wat wind door de Warande
waaien voordat een gemeenschap van wetenschapsprofessionals
eenzelfde koers gaat varen, maar de 50 jaren die de faculteit bestaat
hebben uitgewezen dat er altijd wel gelaveerd kan worden tussen
verandering en continuïteit, tussen de klassieke juridische traditie
en de multi- en interdisciplinaire wetenschapsopvatting en tussen
theorie en methode en voorbereiding op de rechtspraktijk, tussen
rechtsgeleerdheid en rechtswetenschap, tussen legal scholarship
en legal science. Het faculteitsschip is robuust genoeg om de
volgende 50 jaar met vertrouwen binnen te varen.
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Lijst van geïnterviewde personen en personen die mondeling of
schriftelijk informatie en illustratiemateriaal hebben verschaft
Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg

Prof. dr. A.C.M. Meuwese

Mr. C.L. van Blom

Prof. mr. A. de Moor-van Vugt

Drs. Y. van der Boon

M.A.M. Mutsaers

Mr. A. Cats

Drs. M. Noordermeer

Mr. H.F. Claassens

Dr. C.A.W. van Opdorp

Prof. mr. J.P.A. Coopmans

H.A.J. van Overdijk

Mr. H.H.C. Coppes

Mr. L.B.T. Pakos

Drs. L. Derikx

Mr. G.M.D. Peters-van Gorp

Mr. R. Dielissen

Dr. A. Prechal

Mr. drs. D.D. Dielissen-Breukers

Mr. A.C.M. van der Put

Dr. S.F. van den Driest

Mr. C.J.R.M. Roovers

Prof. dr. P. Eijlander

Mr. K. Scheepens

Drs. M.P.M. van Essen

Prof. mr. H.C.F. Schoordijk

Prof. dr. P.H.J. Essers

Mr. L. Straatman

Dr. S.K. Gabriël-Breukers

Prof. mr. P.J.P. Tak

Prof. dr. P.H.A. Frissen

Dr. H.E.B. Tijssen

Prof. dr. J.A.G. van der Geld

Mr. M. Verbruggen

Prof. mr. M.S. Groenhuijsen

Prof. mr. J.M. Verschuuren

Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Prof. mr I.J.F.A. van Vijfeijken

Prof. mr. M.S. Houwerzijl

Mr. F.M.C. Vlemminx

Dr. M.G. IJzermans

Prof. mr. W.J.M. Voermans

Prof. mr. A.T.J.M. Jacobs

Prof. mr. J.B.M. Vranken

Prof. dr. D. Juch

P.B.J.M. van Waelsden

J. Kaethoven

J.A. Wayers

M.C.A. Karremans

Mr. F. Welten

Drs. F.F. Knoet

Prof. dr. L. Winkel

Dr. R.M.H. Kubben

Prof. dr. W.J. Witteveen

Dr. R.G.J. Lauwerier

M.M. van Woesik

Dr. G.J. Leenknegt

W.J. van der Wolf

Prof. dr. R.C.H. Lesaffer

Prof. mr. P.J.J. Zoontjes

Mr. W. van Meel
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Bijlage 1

Voorzitters/decanen
1963 – 1966

Prof. dr. J.M. Pieters

1966 – 1969

Prof. mr. H.J.M. Jeukens

1969 – 1975

Prof. mr. H.C.F. Schoordijk

1975 – 1978

Prof. mr. F.H. van der Burg

1978 – 1981

Prof. mr. J.P.A. Coopmans

1981 – 1984

Prof. mr. W. Konijnenbelt

1984 – 1992

Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart

1992 – 1995

Prof. mr. M.S. Groenhuijsen

1995 – 1998

Prof. mr. P.C. Gilhuis

1999 – 2001

Prof. dr. P.H.J. Essers

2002 – 2004

Prof. mr. W.J.M. van Genugten

2005 – 2008

Prof. dr. Ph. Eijlander

2008 – 2013

Prof. dr. R.C.H. Lesaffer

2013 – 		

Prof. mr. C. Prins
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Bijlage 2

Secretarissen/directeuren
Tot 1970 kent de faculteit nog geen ambtelijk secretaris. Een van de hoogleraren
vervult de functie van secretaris van de faculteit.
1963-1965

Prof. mr. H.J.M. Jeukens

1966-1969

Prof. mr. C. Bronkhorst

1969-1970

Prof. mr. J.P.A. Coopmans

Bij de implementatie van de WUB in 1970 wordt het Hoofd van het Bureau
benoemd tot ambtelijk secretaris.
1970-1979

Mr. A.M. Wehberg

1980-1986

Drs. R.H.A.M. Kraakman

1986-1988

Mr. S. Toncman

1988-1989

Mr. S. Toncman (waarnemend)

1989 		

H.A.J. van Overdijk (waarnemend)

1989-1995

Mr. G.M.D. Peters-van Gorp

1992-1995

H.A.J. van Overdijk (waarnemend)

1995-2002

Mr. H.A.M. Backx

In 2000 verandert met de implementatie van de MUB de functie van secretaris in
die van directeur van de faculteit.
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2002 		

H.A.J. van Overdijk (waarnemend)

2002-2012

Drs. M.P.M. van Essen

2012-2013

Drs. M. Noordermeer (waarnemend)

2013-		

Drs. M. Noordermeer
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Bijlage 3

Oraties*
14 november 1963 - Prof. mr. H.J.M. Jeukens
Nederlands staatsrecht en vergelijkend staatsrecht
De wetten zijn onschendbaar
5 maart 1964 - Prof. mr. A.L. Olde Kalter
Romeins recht
Enkele gedachten over de betekenis van en het onderwijs in het Romeinse recht
15 oktober 1964 - Prof. mr. H.C.F. Schoordijk
Burgerlijk recht en internationaal privaatrecht
De toerekeningsmomenten van de middelijke vertegenwoordiging
3 december 1964 - Prof. mr. C. Bronkhorst
Strafrecht, strafprocesrecht en criminologie
Nood en noodzaak van het strafrecht
2 december 1965 - Prof. mr. J.P.A. Coopmans
Oud-Vaderlands recht
Renaissance van oud recht
15 december 1966 - Prof. mr. J.E.J.Th. Deelen
Burgerlijk recht, handelsrecht, internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke
rechtsvergelijking
De blinddoek van Von Savigny
16 februari 1967 - Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart
Belastingrecht
Enige fiscale aspecten van de sociale rechtsstaat
13 december 1967 - Dr. A.C. Geurts
Criminologie en penitentiair recht
Criminaliteit in wording?
19 februari 1970 - Prof. mr. F.H. van der Burg
Staatsrecht en administratief recht
De overwinning van het staatsrecht
9 maart 1972 - Mw. mr. M. Rood- de Boer
Kinderrecht en kinderbescherming
Rechtsvorming en rechtsvinding in het jeugdrecht

*

In deze lijst zijn opgenomen de inaugurale redes van de hoogleraren en de openbare lessen
van de lectoren. Tevens zijn opgenomen de redes van de bezetters van wisselleerstoelen.

RECHTSGELEERDHEID - RECHTSWETENSCHAPPEN - LAW SCHOOL

191

2 november 1973 - Prof. dr. A.A.J. Smulders
Algemene economie
Inflatie en inkomensverdeling
14 februari 1974 - Prof. mr. B.S. Frenkel
Sociaal recht en sociale politiek
De spanning in het arbeidsrecht
31 oktober 1974 - Prof. dr. J.H. Wieland
Inleiding tot wijsbegeerte en de wijsbegeerte van het recht
Hermeneutiek en wetenschap
29 januari 1976 - Prof. dr. A.C. ’t Hart
Strafrecht en strafprocesrecht
Om het O.M. Een verkenning van enkele aspecten van taak en functioneren van het
Openbaar Ministerie in Nederland
14 april 1977 - Dr. J.W.H.C.M. Schneider S.J.
Volkenrecht
Een norm voor interpretatie? Beschouwingen rond artikel 31 van het Weense
Verdragenrecht
13 april 1978 - Mr. W. Konijnenbelt
Staatsrecht en administratief recht, in het bijzonder het gemeenterecht
De heerschappij van de gemeenteraad
14 september 1978 - Prof. drs. mr. W. Nieboer
Strafrecht, strafprocesrecht en forensische psychiatrie
Wetens en willens
18 december 1980 - Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis
Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
Uit de ban van hier en nu. Ontwikkelingen op het gebied van de overdracht van roerende
zaken bevattende tevens enige beschouwingen omtrent de status van overgangsvormen in
het privaatrecht
4 december 1981 - Prof. mr. P.C.M. van Seters
Rechtssociologie
Ander recht
2 april 1982 - Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
Staatsrecht en administratief recht, in het bijzonder het constitutionele en
vergelijkende administratief recht
Vertrouwen op het recht. Over de plaats van de wet in de rechtsorde
15 oktober 1982 - Prof. mr. A.K. Koekkoek
Staatsrecht en administratief recht, in het bijzonder de beginselen en het
vergelijkende staatsrecht
Bijdrage tot een christen-democratische staatsleer
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2 december 1983 - Prof. mr. J.B.M. Vranken
Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
Een vreemde bepaling. Enige beschouwingen omtrent artikel 6.1.10.12 sub b NBW
7 september 1984 - Prof. dr. H.P. Bull
Cobbenhagenleerstoel
Informaticarecht en vergelijkend staatsrecht en administratief recht
De fundamentele problemen van het informatierecht
1 november 1984 - Prof. mr. H.D. Tjeenk Willink
Cobbenhagenleerstoel
Leer der politieke en bureaucratische besluitvorming
De mythe van het samenhangend overheidsbeleid
6 februari 1987 - Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
Privaatrecht, in het bijzonder het ondernemingsrecht
Rechtspersonen tussen contract en instituut
4 september 1987 - Prof. mr. dr. I.T.H.M. Snellen
Bestuurskunde
Boeiend en geboeid. Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde
11 September 1987 - Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Arbeidsrecht
Ali en het arbeidsrecht
18 september 1987 - Prof. mr. D. Juch
Belastingrecht
Vermogensbelasting. Een boete op een bestedingsreserve
6 november 1987 - Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
Strafrecht en strafprocesrecht
Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het
hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen
18 november 1988 - Prof. mr. P.C. Gilhuis
Staatsrecht en bestuursrecht, met inbegrip van het recht van de ruimtelijke
ordening en het milieurecht
Milieurecht op weg naar de jaren negentig
2 november 1989 - Prof. mr. W.A.H. Hoyng
Privaatrecht, in het bijzonder het recht van de industriële eigendom
Bescherming(somvang) anno 1989
21 september 1990 - Prof. mr. J. Spier
Burgerlijk recht
Sluipende schade
19 oktober 1990 - Prof. mr. M.V. Polak
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht voor het forum van de Hoge Raad
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25 januari 1991 - Prof. dr. P.H.A. Frissen
Bestuurskunde
De versplinterde staat. Over informatisering, bureaucratie en technocratie voorbij de
politiek
15 februari 1991 - Prof. dr. W.J. Witteveen
Encyclopedie der rechtswetenschap
Evenwicht van machten
25 oktober 1991 - Prof. mr. D.B. Bijl
Belastingrecht
Is er toekomst voor de BTW in een Europa zonder grenzen?
11 december 1991 - Prof. mr. J.H van Kreveld
Staatsrecht en bestuursrecht, in het bijzonder wetgevingsleer
In de ban van de wet
10 april 1992 - Prof. mr. P.L. Nève
Rechtsgeschiedenis
Driewerf Rome
12 juni 1992 - Prof. dr. P.H.J. Essers
Belastingrecht
Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen
22 januari 1993 - Prof. mr. J. De Hullu
Strafrecht en strafprocesrecht
Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?
28 mei 1993 - Prof. mr. R.D. Vriesendorp
Privaatrecht
Zekerheid door wetenschap. Stil pandrecht en de toepassing van art. 3:12 BW
28 mei 1993 - Prof. mr. J.M. Barendrecht
Privaatrecht
Zekerheid door wetenschap. Stil pandrecht en de toepassing van art. 3:12 BW
15 oktober 1993 - Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
Bouwrecht
Ondanks nauwlettend toezicht
4 februari 1992 - Prof. mr. B.P. Vermeulen
Onderwijsrecht
De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO): Terugdringen werkloosheid
door aantasting onderwijsvrijheid?
2 november 1994 - Prof. mr. B.W.N. de Waard
Staatsrecht en bestuursrecht
Samenwerkende machten
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11 november 1994 - Prof. mr. R.C.J. Galle
Coöperatierecht
De coöperatie in eigentijds perspectief
3 februari 1995 - Prof. mr. J.E.J. Prins
Recht en informatisering
Overtollig recht inzake informatietechnologie
10 februari 1995 - Prof. dr. T.I. Oei
Forensische psychiatrie
Feit en Fictie. De psychiater in het strafproces
3 maart 1995 - Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Internationaal recht
Wereldburgers: personen in het internationale recht
10 maart 1995 - Prof. dr. P.W. Tops
Bestuurskunde, in het bijzonder lokaal bestuur
Het politieke moment in het lokaal bestuur
20 oktober 1995 - Prof. dr. P. Legrand
Rechtscultuurvergelijking
Comparatists - @ - Law and the Contrarian Challenge
1 november 1996 - Prof. dr. Ch.W. Backes LL.M.
Europees en internationaal milieurecht
Van Den Bosch naar Basel en terug - enkele opmerkingen over het juridisch kader voor
grensoverschrijdend afvalstoffenvervoer
17 januari 1997 - Prof. dr. G.J.B. Dietvorst
Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen
De jaren tellen
7 maart 1997 - Prof. dr. P.C. van Duyne
Empirische aspecten van strafrechtspleging
Empirische strafrechtswetenschappen
6 juni 1997 - Prof. mr. W.J.M. van Genugten
Volkenrecht
WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid
14 november 1997 - Prof. mr. N. Keijzer
Internationaal strafrecht
Hoop en wanhoop om het oorlogsstrafrecht
18 september 1998 - Prof. mr. A. Prechal
Europees recht
Rede, later gepubliceerd onder de titel: Does direct effect still matter?
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2 oktober 1998 - Prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Familierecht en jeugdrecht
Ouder worden, Ouder blijven
18 juni 1999 - Prof. mr. R.H. Happé
Belastingrecht
Schuivende machten. Over trias politica en belastingrecht
12 november 1999 - Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Rechtsgeschiedenis
Moet vrede rechtvaardig zijn? Het vredesconcept in de historische ontwikkeling van het
internationaal recht
14 januari 2000 - Prof. mr. J.M. Verschuuren
Europees en internationaal milieurecht
De laatste wilde hamster in Nederland en de grondslagen van het Europees en
internationaal milieurecht
26 mei 2000 - Prof. mr. I.J.F.A. Vijfeijken
Fiscale aspecten van het huwelijksvermogens- en erfrecht
Krachtens erfrecht
16 juni 2000 - Prof. dr. A. Verbeke
Privaatrecht, in het bijzonder rechtsvergelijking
De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!
23 juni 2000 - Prof. dr. Ph. Eijlander
Wetgevingsvraagstukken
De verbindende wetgever. Over de verhouding tussen staat, markt en samenleving
3 november 2000 - Prof. mr. A.J.C. de Moor- van Vugt
Bestuurlijk handhavingsrecht
Toezicht achter matglas. Over de betekenis van transparantie voor toezicht op naleving
van regelgeving
16 februari 2001 - Prof. dr. C. Fijnaut
Rechtsvergelijking
De Europese Unie: een lusthof voor rechtsvergelijking
30 maart 2001 - Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Maatschappelijke bestuurskunde
De gedragen gemeenschap. Over katholiek maatschappelijk organiseren de ontzuiling
voorbij
19 juni 2001 - L.A. Bebchuk
Anton Philips wisselleerstoel
Legal Rules and Corporate Ownership
5 oktober 2001 - Prof. mr. P.C.E. van Wijmen
Natuurbeschermingsrecht
Recht doen aan de Natuur
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7 december 2001 - Prof. dr. mr. W. van der Burg
Metajuridica
Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving
25 januari 2002 - Prof. mr. M. van der Stoel
Internationaal recht en Europees recht
Conflictpreventie – de lessen van Kosovo en Macedonië
17 mei 2002 - Prof. mr. drs. C. Stuurman
Normering van informatietechnologie
Digitale ruimte, analoge regels? Over juridische normen en vormen in de
informatiemaatschappij
6 september 2002 - Prof. dr. K.J. Hopt
Anton Philips wisselleerstoel
Modern Company and Capital Market Problems
22 november 2002 - Prof. mr. drs. C.M. Grundmann- van de Kol
Effectenrecht
Het effectenrecht tussen publiek- en privaatrecht
14 februari 2003 - Prof. dr. J.A. McCahery
International Business Law
Corporate Governance and European Takeover Regulation
14 maart 2003 - Prof. mr. W.H. van Boom
Privaatrecht
Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht
25 april 2003 - Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren
Internationaal belastingrecht
E-business en vaste inrichtingen: paniekvoetbal
2 mei 2003 - Prof. mr. P.J.J. Zoontjens
Onderwijsrecht
Het beweeglijke recht op onderwijs. Op zoek naar ankerpunten in een permanente
ontwikkeling
10 oktober 2003 - Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
Belastingrecht
Misbruik van recht in de omzetbelasting
30 oktober 2003 - Prof. dr. R.H. Kraakman
Anton Philips wisselleerstoel
Legal Entities, Asset Partitioning and the Evolution of Organizations
14 november 2003 - Prof. dr. P. Larouche
Mededingingsrecht
The Role of the Market in Economic Regulation

RECHTSGELEERDHEID - RECHTSWETENSCHAPPEN - LAW SCHOOL

197

28 november 2003 - Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen
Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt
De overgankelijke arbeidsmarkt en het (on)overgankelijke sociaal recht
17 september 2004 - Prof. mr. F.J.L. Pennings
Internationaal sociaal zekerheidsrecht
Nederland gidsland? Over de doorwerking van internationale normen in de sociale
zekerheid
5 november 2004 - Prof. dr. W. Schön
Anton Philips wisselleerstoel
Playing different games? Regulatory Competition in Tax and Company Law Compared
16 september 2005 - Prof. J. Coffee jr.
Anton Philips wisselleerstoel
Why Securities Violations Are Under-Deterred? The Problematic Search for an Optimal
Defendant
30 september 2005 - Prof. dr. F. Hendriks
Vergelijkende bestuurskunde
Bestuurlijke vernieuwing als rituele reiniging: over de zin van hervorming en de waarde
van vergelijking
28 oktober 2005 - Prof. mr. Th.A. de Roos
Strafrecht en strafprocesrecht
Het strafrecht doet van zich spreken. Spreken over strafrecht door leken en deskundigen
3 februari 2006 - Prof mr. E.P.M. Vermeulen
Recht en Management
Making Sense of Corporate Governance: The Case of Non-Listed Companies
10 maart 2006 - Prof. mr. L.A.J. Senden
Europees recht
Over idealen en ideale rechtsvorming in de Europese Unie
23 juni 2006 - Prof. dr. C. van der Elst
Recht en Management
Agency and ownership in the financial services industry
29 september 2006 - Prof. dr. G.J.M. van den Brink
Maatschappelijke bestuurskunde
Dynamiek, Complexiteit en Ordening. Uitgangspunten voor een moderne bestuurskunde
13 oktober 2006 - Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels
Bestuursrecht, in het bijzonder handhavingsrecht
Houdbaar handhavingsrecht
3 november 2006 - Prof. dr. D. Geradin
Competition Law and Economics
Twenty years of liberalization of network industries in Europe: Where do we go now?
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10 november 2006 - Prof. dr. B.J. Koops
Regulering van technologie
Twee honden en een kalf. Over tendensen in opsporing en technologie
10 november 2006 - Prof. dr. H. Somsen
Regulering en technologie
Regulering in het neo-eugenetische tijdperk
24 november 2006 - Prof. dr. J.J.M. van Dijk
Pieter van Vollenhoven leerstoel Victimology, Human Security and Safety
Het Abelsteken; over de etikettering van slachtoffers van criminaliteit
20 april 2007 - Prof. J. Freedman
Anton Philips wisselleerstoel
Innovation and interaction: small business legal structures and tax system design
5 oktober 2007 - Prof. M.J. Roe
Anton Philips wisselleerstoel
Political Instability and Financial Development
17 oktober 2007 - Prof. dr. mr. F.W. Winkel
Victimologie, in het bijzonder de psychologische aspecten
Post traumatic anger. Missing link in the wheel of misfortune
22 februari 2008 - Prof. dr. mr. S. Zouridis
Bestuurskunde, in het bijzonder recht en bestuur in strategisch perspectief
Dialectische disciplinering. Over het contrapunt van bestuur en recht
14 maart 2008 - Prof. dr. C.J. van Montfort
Goed bestuur bij publiek-private arrangementen
Besturen van het onbekende. Goed bestuur bij publiek-private arrangementen
20 juni 2008 - Prof. mr. R.A.J. van Gestel
Theorie en methode van wetgeving
Wetgeven is vooruitzien
5 september 2008 - Prof. mr. B.C.M. van Erp- Jacobs
Oud-Vaderlands recht
Ius patrium en ius commune. Twee zijden van een medaille
23 september 2008 - Prof. G. Cooper
PricewaterhouseCoopers International and European Tax Chair
The Design and Structure of Anti-Avoidance Rules
3 oktober 2008 - Prof. mr. I.N. Tzankova
Collectieve rechtspleging en rechtsvergelijking
Massaschade: een meerjarenplan voor Europa
28 november 2008 - Prof. mr. dr. M. Adams
Encyclopedie van het Recht
Over methoden van rechtsvergelijking: “A guide for the perplexed”
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12 december 2008 - Prof. dr. R.G. Römkens
Interpersoonlijk geweld, in het bijzonder geweld in de privésfeer
Met recht een zorg? Overdenkingen bij wet- en regelgeving over geweld in de privésfeer
9 januari 2009 - Prof. mr. A.C. van Schaick
Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking
Het burgerlijk recht de baas? Over de verwevenheid van burgerlijk recht en burgerlijk
procesrecht
6 februari 2009 - Prof. mr. W. Sauter
Marktordening gezondheidszorg
Marktwerking in de zorg. Toezicht: met het oog op de consument
13 februari 2009 - Prof. A. Pietrancosta
Anton Philips wisselleerstoel
Enforcement of Corporate Governance Codes
22 januari 2010 - Prof. mr. M. van Hoecke
Methodologie van de rechtsvergelijking
Is de rechtswetenschap een empirische wetenschap?
5 februari 2010 - Prof. dr. J.M. Smits
European Private Law and Comparative Law
Civil Codes and Constitutions beyond the State: Law as a Product
26 februari 2010 - Prof. W.W. Bratton
Anton Philips wisselleerstoel
The Case Against Shareholder Enpowerment
26 maart 2010 - Prof. dr. C.J. Bastmeijer
Natuurbeschermings- en waterrecht
‘Ieder voor zich en de natuur voor ons allen’. Over de relatie tussen mens en natuur en de
toekomst van het natuurbeschermingsrecht
16 april 2010 - Prof. dr. R.E. Leenes
Regulering door technologie
Harde lessen – apologie van technologie als reguleringsinstrument
20 oktober 2010 - Prof. B. Arnold
PricewaterhouseCoopers International and European Tax
Taxing Income from Services under Tax Treaties: Cleaning Up The Mess
3 december 2010 - Prof. G. Ferrarini
Anton Philips wisselleerstoel
Economics, Politics and the International Principles for Sound Compenation
Practices. An Analysis of Executive Pay at European Banks
21 januari 2011 - Prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai
Privaatrecht
Over de grenzen van het privaatrecht
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21 januari 2011 - Prof. mr. R.M. Wibier
Privaatrecht, in het bijzonder internationaal en financieel recht
De kredietcrisis en privaatrecht
18 maart 2011 - Prof. mr. T. Kooijmans
Strafrecht en strafprocesrecht
Dat is mijn zaak!
2 september 2011 - Prof. dr. F.H.R. Hendrickx
European Labour Law
Labour Law for the United States of Europe
16 september 2011 - Prof. J.G. Sidak
Law and Economics
Is Harm Ever Irreparable?
4 november 2011 - Prof. L.E. Strine
Anton Philips wisselleerstoel
The Logical, but often Overlooked, Consequences of Corporate Governance Reform and
Prior Judicial Decicions for Current Corporate Law Litigation
27 januari 2012 - Prof. mr. dr. A.T. Marseille
Empirische bestudering van het bestuursrecht
Voor- en nazorg door de bestuursrechter
10 februari 2012 - Prof. dr. R. Letschert
Victimologie en internationaal recht
Tussen Recht en Realiteit: Duurzaam herstel na massa victimisatie
27 april 2012 - Prof. dr. A. Smeulders
Internationale criminologie
In opdracht van de staat: Gezagsgetrouwe criminelen en internationale misdrijven
28 september 2012 - Prof. dr. A.C.M. Spapens
Criminologie
Netwerken op niveau
23 november 2012 - Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Belastingrecht, in het bijzonder methodologie van het belastingrecht
Vertrouwen, legitimiteit en belastingen
25 januari 2013 - Prof. dr. G. Meynen
Forensische psychiatrie
Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie
24 april 2013 - Prof. mr. dr. M. Adams
Democratie en rechtsstaat
Constitutionele cultuur in de democratische rechtsstaat
28 juni 2013 - Prof. mr. M.S. Houwerzijl
Arbeidsrecht
Sociale concurrentie. De achilleshiel van het arbeidsrecht
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Bijlage 4

Afscheidsredes
7 september 1972 - Prof. dr. P.P. van Berkum
Algemene leer en geschiedenis van de economie
Wetenschapsontwikkeling en sociale waarde
21 september 1972 - Prof. dr. F.J.H.M. van der Ven
Sociaal recht en sociale politiek
Over de aard van de arbeidsovereenkomst
27 september 1973 - Prof. mr. dr. J.J. Loeff
Inleiding tot de wijsbegeerte en wijsbegeerte van het recht
Het recht is de hoeder van de Ander
24 april 1975 - Prof. mr. W.J.I. van Wijmen
Burgerlijk procesrecht en onteigeningsrecht
De wetgever en het onteigeningsrecht
2 oktober 1975 - Prof. mr. C. Bronkhorst
Strafrecht, strafprocesrecht en criminologie
De derde rechtsingang. Enkele aspecten van de voorziening in cassatie van strafzaken
30 oktober 1980 - Prof. mr. H.J.M Jeukens
Nederlands staatsrecht en vergelijkend staatsrecht
Grondwetsherziening
11 december 1981 - Prof. dr. A.C. Geurts
Criminologie en penitentiair recht
De rechtspositie van de gevangene
21 oktober 1983 - Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn
Burgerlijk recht, handelsrecht en het privaatrecht van de Scandinavische landen
Rechtspersoon, rechtspersonen, rechtspersonenrecht (Overpeinzingen bij de Voetangel)
23 januari 1986 - Prof. mr. W. Konijnenbelt
Staatsrecht en administratief recht, in het bijzonder het administratieve recht en
het provincie- en gemeenterecht
De grondwet als rechtsnorm voor provinciale en gemeentelijke autonomie
21 februari 1986 - Prof. mr. B.S. Frenkel
Sociaal recht en sociale politiek
Scholing en vakopleiding als sociaal recht
10 oktober 1986 - Prof. mr. W.L. Snijders
Mededingingsrecht
Eenzijdig of overeengekomen? Toepassing van Artikel 85, lid 1, EEG-verdrag op
gedragingen van een contractspartij, die niet in de overeenkomst zijn voorzien
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29 januari 1987 - Prof. mr. H.D. Tjeenk Willink
Politieke en bureaucratische besluitvorming
Kunnen politici veranderen?
30 juni 1989 - Prof. mr. M. Rood- de Boer
Jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdbeleid
De toekomst van het personen-, familie- en jeugdrecht (deel II)
6 oktober 1989 - Prof. mr. J.E.J.Th. Deelen
Burgerlijk recht, handelsrecht, internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke
rechtsvergelijking
Van blinddoek tot bril
23 maart 1990 - Prof. dr. A.A.J. Smulders
Algemene economie
De conjunctuurpolitiek van Amerika in de jaren tachtig
6 april 1990 - Prof. dr. J.W.H.C.M. Schneider S.J.
Volkenrecht
Van Volkenrecht naar Wereldrecht?
26 oktober 1990 - Prof. mr. J.P.A. Coopmans
Nederlandse rechtsgeschiedenis
Verzet en opstand als factoren in de vorming van het constitutiebegrip
6 december 1991 - Prof. mr. H.C.F. Schoordijk
Burgerlijk recht en handelsrecht
Rechtsverwerking
20 mei 1992 - Prof. mr. B. Wachter
Privaatrecht, in het bijzonder het handelsrecht
Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past
17 september 1993 - Prof. mr. F. Molenaar
Bankrecht, burgerlijk recht en handelsrecht
De autonomie van het bankrecht
11 december 1996 - Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart
Belastingrecht
Fiscale rechtsvinding in het kader van de Europese Unie
20 november 1998 - Prof. mr. P.L. Nève
Rechtsgeschiedenis
Toetsing als toetssteen? Enkele rechtshistorische opmerkingen over het toetsingsrecht
16 december 1998 - Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau
Recht der internationale organisaties
Sporen van de Twintigste eeuw. Prolegomena
12 februari 1999 - Prof. F. Ferrari
Privaatrechtelijke rechtsvergelijking
The System of Legal Systems and its Dangers for Practising Lawyers
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31 maart 2000 - Prof. mr. N. Keijzer
Internationaal strafrecht
Contempt of Court
21 september 2001 - Prof. mr. D.B. Bijl
Belastingrecht
De BTW: Een Europese constructie
6 december 2002 - Prof. mr. D. Juch
Belastingrecht
Op weg naar een Europese vennootschapsbelasting?
29 augustus 2003 - Prof. mr. J. De Hullu
Strafrecht en strafprocesrecht
Recidive en straftoemeting
27 november 2009 - Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
Ondernemingsrecht
Naar een Wetboek Ondernemingsrecht?
23 april 2010 - Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
Privaatrecht, in het bijzonder bouwrecht
Van horige tot maat? Over de emancipatie van de aannemer als contractpartij
1 juli 2010 - Prof. dr. A.M. van Kalmthout
Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in het strafrecht en vreemdelingenrecht
‘Illegalen’ in detentie: minimale rechten of minimale beperkingen?
14 maart 2011 - Prof. dr. P.C. van Duyne
Empirische aspecten van strafrechtpleging
(Transnational) Organised Crime, Laundering, and the Congregation of the Gullible
16 mei 2011 - Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Sociaal recht en sociale politiek
Wetenschappelijkheid en Creativiteit door Rechtsvergelijking
20 mei 2011 - Prof. mr. R.H. Happé
Belastingrecht
Over belastingrecht en de geest van de wet
9 september 2011 - Prof. dr. T.I. Oei
Forensische psychiatrie
The Role of the Unconscience in Forensic Psychiatry
30 september 2011 - Prof. dr. C. Fijnaut
Rechtsvergelijking
Terugblikken en vooruitblikken op een leven in de wetenschap
7 december 2012 - Prof. dr. J.J.M. van Dijk
Pieter van Vollenhoven Leerstoel Victimology, Human Security and Safety
The International Crime Victims Survey: retrospectief en toekomstverkenning
17 mei 2013 - Prof. mr. Th. de Roos
Strafrecht en strafprocesrecht
Grimmig spiegelbeeld. Het strafrecht als weerspiegeling van de maatschappelijke ontwikkelingen
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Bijlage 5

Diesredes Hoogleraren Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
1970 - Prof. mr. H.J.M. Jeukens
Recht en politiek: enige aantekeningen bij een advies van de Hoge Raad
1972 - Prof. mr. H.C.F. Schoordijk
Oordelen en vooroordelen
1973 - Prof. mr. C. Bronkhorst
Vorm van proces
1976 - Prof. mr. J.P.A. Coopmans
Geschrift en rechtsbron
1977 - Prof. mr. H.J.M. Jeukens
De grondwetgever in pat-stelling
1978 - Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau
Beheersing van bewapening
1993 - Prof. E.M.H. Hirsch Ballin
De staat van Nederland
1999 - Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
Grondslagen voor een nieuw wetboek van strafvordering
2005 - Prof. dr. W. van Genugten
Mensenrechten te belangrijk om aan juristen over te laten
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Bijlage 6

Promoties
1 juni 1965 - J.J.G. van Roosmalen
De binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942.
Proeve ener rechts-theoretische benadering
Promotores: Prof. dr. M.J.H. Smeets en prof. dr. J.E.A.M. van Dijck
10 november 1966 - F.H.M. Grapperhaus
De besloten N.V. fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en de open N.V.
Promotor: Prof. dr. M.J.H. Smeets
22 december 1971 - H.E.L.M. Frantzen
Een algemeen stelsel van ontwikkelingspreferenties als uitzondering op de
meestbegunstigingsclausule van het G.A.T.T.
Promotor: Prof. mr. H.C.F. Schoordijk
29 maart 1973 - P.J.P. Tak
Het vervolgingsbeleid in de Duitse Bondsrepubliek. Een onderzoek naar de
uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel (par. 153 - 154 d. StPo Strafprozessordnung)
Promotor: Prof. mr. C. Bronkhorst
4 april 1974 - D. Juch
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting
Promotor: Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck
27 juni 1975 - F.C.B. van Wijmen
Het ziekenhuis: Demokratisering en bestuursstruktuur
Promotores: Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn en prof. dr. J.B. Stolte
2 september 1976 - M.J.G.C. Raaijmakers
'Joint Ventures'. Enkele beschouwingen omtrent het rechtskarakter en de
concernbetrekkingen van de gemeenschappelijke dochteronderneming (cum laude)
Promotor: Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn
Coreferent: Prof. mr. J.M.M. Maeijer (KU Nijmegen)
24 januari 1980 - W.J.P.M. Fase
Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, terugblik en perspectief (cum laude)
Promotor: Prof. mr. B.S. Frenkel
Co-referent: Prof. dr. W.H.J. Reynaerts
27 november 1980 - F.J. Ballendux
Geldlening, inflatie en goede trouw. Juridische implicaties van portefeuillevorming en
efficiënte markten (cum laude)
Promotor: Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn
Co-promotor: Prof. dr. H.W.J. Bosman
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18 juni 1981 - H. de Doelder
Terrein en beginselen van tuchtrecht
Promotores: Prof. drs. mr. W. Nieboer en prof. mr. A.C. 't Hart
21 januari 1983 - G.A.M. Strijards
Facetten van dwaling in het strafrecht (cum laude)
Promotores: Prof. drs. mr. W. Nieboer en prof. mr. A.C. 't Hart
11 februari 1983 - A.J. van Soest
De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasrting (art. 15 wet VPB '69)
Promotor: Prof. D.A.M. Meeles
Co-referent: Prof. mr. J. Verburg (RU Leiden)
11 maart 1983 - M.J.C. Koens
Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Een onderzoek naar enige aspekten van
vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het
voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
Promotores: Prof. mr. M. Rood-de Boer en prof. mr. A.H.J. Swart (RU Utrecht)
1 maart 1985 - A.J.A. van Dorst
De verjaring van het recht tot strafvordering
Promotor: Prof. drs. mr. W. Nieboer
20 september 1985 - H.M.N. Schonis
Recente ontwikkelingen in de belastingheffing van ondernemingen
Promotores: Prof. D.A.M. Meeles en prof. mr. Ch.P.A. Geppaart
18 juni 1986 - Ch.J. Langereis
Fiscale rechtsbescherming. Een onderzoek naar ontvankelijkheid en omvang van het
beroep en in belastingzaken
Promotores: Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart en prof. mr. J.P. Scheltens (RU Leiden)
20 juni 1986 - Mw. B.C.M. Jacobs
Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een
Brabantse stad
Promotor: Prof. mr. J.P.A. Coopmans
12 december 1986 - A.T.J.M. Jacobs
Het recht op collectief onderhandelen in rechtsvergelijkend en Europees perspectief (cum
laude)
Promotor: Prof. mr. B.S. Frenkel
5 juni 1987 - A.F.M. Brenninkmeijer
De toegang tot de rechter. Een onderzoek naar de reikwijdte van de taak van de rechter in
de democratische rechtsstaat
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
18 december 1987 - Mw. M.J.H.A. Lijten
Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
Promotor: Prof. mr. J.P.A. Coopmans
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29 januari 1988 - W.A. Hoyng
Repareren in het octrooirecht
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
20 mei 1988 - R.M. van Male
Rechter en bestuurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht in
rechtsvergelijkend perspectief (cum laude)
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
29 september 1988 - J.P. de Jong
Bestuursrecht van vreemde herkomst. Een onderzoek naar de bronnen en grondslagen
van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
16 december 1988 - Mw. S.C. den Dekker-van Bijsterveld
De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
22 september 1989 - P.H. Banda
Administratief Procesrecht in vergelijkend perspectief
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
15 december 1989 - P.H.J. Essers
Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV
Promotores: Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck en prof. mr. Ch.P.A. Geppaart
12 januari 1990 - J.J.M. Tromm
Juridische aspecten van het communautaire vervoerbeleid
Promotor: Prof. mr. W.L. Snijders
2 februari 1990 - M.A.M.C. van den Berg
Samenwerkingsvormen in de bouw
Promotor: Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn
23 februari 1990 - J.H.M. van Erp
Contract als rechtsbetrekking. Een rechtsvergelijkende studie
Promotores: Prof. mr. J.E.J.Th. Deelen en prof. mr. J.B.M. Vranken
9 maart 1990 - D.B. Bijl
De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed
Promotores: Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart en prof. mr. J. Reugebrink (RU Leiden)
6 april 1990 - W.A.J. Albers
Politie en jeugdigen. Naar een probleemgerichte politiezorg voor minderjarigen
Promotores: Prof. mr. M. Rood-de Boer en prof. dr. O.C. Wit (RU Utrecht)
30 augustus 1990 - C.P.J. Goorden
Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het
bevoegdhedenvraagstuk in het bestuursrecht
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
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7 september 1990 - Mw. H.L.E. van Dijck
De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
11 januari 1991 - W.E.M. Leclercq
Levensverzekering in het (nieuwe) vermogensrecht
Promotor: Prof. mr. B. Wachter
28 maart 1991 - Mw. B.W.M. Nieskens – Isphording
Het fait accompli in het recht. Een (rechtsvergelijkend)ondezoek naar een aanvullende
wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen (cum laude)
Promotor: Prof. mr. H.C.F. Schoorbijk
21 mei 1991 - A.H.M. Daniels
Issues in international partnership taxation with special reference to the United States,
Germany and The Netherlands
Promotores: Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart en prof. mr. C. van Raad (RU Leiden)
7 juni 1991 - Mw. M.J.C. Leijten
Tuchtrecht getoetst. Een onderzoek naar de betekenis van grondrechten voor de wettelijke
regeling van tuchtrecht en van de tuchtprocedure
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
19 juni 1991 - G.J. Vonk
De coördinatie van bestaansminimum uitkeringen in de Europese Gemeenschap
Promotor: Prof. dr. D.C.H.M. Pieters
1 juli 1991 - Mw. M.H. Kobussen
De vrijheid van de overheid. Een vergelijking van de privaatrechtelijke en
bestuursrechtelijke beoordelingskaders om te komen tot een beantwoording van de
vraag of, en in hoeverre het privaatrecht voor de overheid remplaçant kan zijn voor het
besstuursrecht
Promotores: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin en prof. mr. J.B.M. Vranken
1 oktober 1991 - J.H. Wiggers
Recht doen aan gelijkheid. Een beschouwing over voorkeursbehandeling en de betekenis
van het gelijkheidsbeginsel in het grensgebied van recht en sociaal-politieke ethiek
Promotores: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin en prof. dr. F.R. Heeger (RU Utrecht)
12 december 1991 - P. Vlaardingerbroek
De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak
Promotores: Prof. mr. M. Rood-de Boer en prof. mr. J.B.M. Vranken
5 juni 1992 - Mw. M.G.W.M. Peeters
Marktconform milieurecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid
van vervuilingsrechten
Promotor: Prof. mr. P.C. Gilhuis
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18 september 1992 - P.C. Piket
Common commercial policy of the European community with regard to the central and
eastern European countries
Promotores: Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau en prof. dr. K.F.E.Veraghtert
25 september 1992 - Mw. I.J.F.A. van Vijfeiken
Vruchtgebruik van privé-vermogen in de inkomstenbelasting
Promotores: Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck en prof. mr. Ch. P.A. Geppaart
6 november 1992 - D. van der Landen
Straf en maatregel. Een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het
strafrecht
Promotor: Prof. dr. M.S. Groenhuijsen
13 november 1992 - S. Zwemstra
Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
13 november 1992 - P. Osinga
Transactie in strafzaken
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
11 december 1992 - F.M.C. Vlemminx
Culturele ontplooingsrechten en moderne beeldende kunst
Promotores: Prof. mr. P.C. Gilhuis en prof. mr. A.K. Koekkoek
11 december 1992 - J.M. Barendrecht
Recht als model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over vage en scherpe normen, over
binding aan het recht en over rechtsvorming (cum laude)
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
12 maart 1993 - W.E.C.A. Valkenburg
Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en kennisgeving van verdere vervolging
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
8 april 1993 - Mw. G.F. van der Ree-Scholtens
De grensgebieden in het noordoosten van het hertogdom Brabant ca. 1200-1795.
Institutionele en juridische aspecten
Promotor: Prof. mr. J.P.A. Coopmans
28 mei 1993 - J.M. Verschuuren
Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu (cum laude)
Promotor: Prof. mr. P.C. Gilhuis
7 juni 1993 - Ph. Eijlander
De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving
Promotores: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin en prof. mr. D.W.P. Ruiter
(Universiteit Twente)
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5 juli 1993 - P.J.J. Zoontjens
De vrijheid van wetenschap
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
9 juli 1993 - R.C.J. Galle
De coöperatie
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
24 september 1993 - A.A. Franken
Voeging ad informandum in strafzaken
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
24 september 1993 - E.J. Janse de Jonge
Het budgetrecht. Rechtsvergelijkende studie naar de begrotingsbehandeling door het
parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
5 november 1993 - P.J. van den Hout
Oplichting: knooppunt van valsheid en bedrog
Promotor: Prof. mr. drs. W. Nieboer
19 november 1993 - C.R. Huiskes
De Europese vennootschap. Enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991)
voor een Europese vennootschap
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
19 november 1993 - Mw. C.P. Robben
De action directe en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Promotor: Prof. mr. B. Wachter
26 november 1993 - M. Otte
Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
13 december 1993 - N.A. Florijn
Rechtsvergelijking in het wetgevingsproces
Promotor: Prof. mr. J.H. van Kreveld
14 januari 1994 - V.J.J.M. Bekkers
Nieuwe vormen van sturing en informatisering
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
21 januari 1994 - G.M.M. Michielse
‘Thin capitalisation’ in het fiscale recht. Afbakening van vreemd vermogen ten opzicht
van eigen vermogen binnen concernverhoudingen
Promotores: Prof. mr. D. Juch en prof. mr. Ch.P.A. Geppaart
18 maart 1994 - Mw. J.M. Bonnes
Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland
Promotores: Prof. mr. J.H. van Kreveld en prof. mr. K.J.M. Mortelmans
(Universiteit Utrecht)
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31 maart 1994 - A.C. van Schaick
Contractvrijheid en nietigheid. Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en
rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak
Promotor: Prof. mr. H.C.F. Schoordijk
24 juni 1994 - C.H.W.M. Sterk
Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar
aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtuigen
Promotor: Prof. mr. J. Spier
9 september 1994 - J.J.M. Menu
De toezegging in het privaatrecht: Een intern rechtsvergelijkende analyse met de
toezegging in het bestuursrecht
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
8 december 1994 - Mw. A.A. Freriks
Juridische bescherming van beeksystemen: De grenzen verlegd
Promotor: Prof. mr. P.C. Gilhuis
8 december 1994 - R.W.F. Hendriks
De stichting in concernverband. Enkele privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke
beschouwingen Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
Co-promotores: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. dr. J.A.G. van der Geld
16 december 1994 - H.A.M. Backx
Erkend onderwijs
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
Co-promotor: Mr. H.L.C. Hermans
19 december 1994 - Mw. W. Kort-van Welzen
Christelijke kamerleden en de vrijheid van meningsuiting. Een parlementair-historisch
onderzoek
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
13 januari 1995 - Mw. A.J.C. de Moor-van Vugt
Maten en gewichten. Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
7 april 1995 - P.F.G. Depla
Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie. Vervolmaking of
vermaatschappelijking
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. P.E.W.M. Tops
30 juni 1995 - M.J.H.J. de Vries-Leemans
Artikel 140 Wetboek van Strafrecht. Een onderzoek naar de strafbaarstelling van
deelneming aan misdaadorganisaties
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
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8 september 1995 - Mw. G. Overkleeft-Verburg
De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie (cum laude)
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
25 september 1995 - W.J.M. Voermans
Sturen in de mist..., maar dan met radar. Een onderzoek naar praktisch haalbare
vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen
Promotores: Prof. mr. J.H. van Kreveld en prof. dr. A.W. Koers (Universiteit
Utrecht)
14 november 1995 - L.L.M. Prinsen
Rekenplicht en aansprakelijkheid. Over administratie, rekening en verantwoording
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
28 november 1995 - A.F. Verdam
Corporate Opportunities. Over de toeëigening door functionarissen van aan de
vennootschap toebehorende business opportunities
Promotores: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. mr. J. Spier
6 december 1995 - J.B.H.M. Simmelink
Algemeenheden in het wegenverkeersrecht
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
7 februari 1996 - Mw. M.A.B. Chao-Duivis
Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst. Een onderzoek naar de eigenlijke en
oneigenlijke dwaling
Promotor: Prof. mr. J.H.A. Lokin (RU Groningen)
1 april 1996 - L.M.M. Royakkers
Representing Legal Rules in Deontic Logic
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
Co-promotor: Dr. F.P.M. Dignum (Universiteit Utrecht)
19 april 1996 - W.G.M. Plessen
Collectief onderhandelen in de zorgsector
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
24 mei 1996 - E.J.M.F.C. Broers
Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant, 1586-1975
Promotores: Prof. mr. J.P.A. Coopmans en prof. mr. P.L. Nève
29 mei 1996 - Mw. Y.G.M. Baaijens-van Geloven
Overdracht en overname van strafvervolging
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. A.H.J. Swart (Universiteit
van Utrecht)
7 juni 1996 - Mw. J.A.F. Wallert
Schets van de ontwikkeling van de wisselbrief van 1200 tot heden
Promotores: Prof. mr. J.P.A. Coopmans en prof. mr. B. Wachter

RECHTSGELEERDHEID - RECHTSWETENSCHAPPEN - LAW SCHOOL

213

11 september 1996 - P. Albers
Met recht herzien... Een onderzoek naar de beleidsvoorbereiding en implementatie van de
eerste en tweede fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
1 oktober 1996 - G.F.M. Straten
In de beslotenheid van het openbaar bestuur. De institutionalisering van
informatietechnologie binnen de bevolkingsadministratie
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
7 oktober 1996 - M.A. Blom
Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager
Promotores: Prof. mr. R.D. Vriesendorp en prof. mr. J. Spier
10 januari 1997 - J.A.F. Peters
Publiekrechtelijke rechtspersonen
Promotores: Prof. mr. J.H. van Kreveld en prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
R.H.M.J. Offermans - Het ondernemingsbegrip in Europees perspectief
Promotores: Prof. dr. A.C. Rijkers en prof. dr. P.H.J. Essers
21 februari 1997 - W.A.J.P. van den Reek
Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht. Beschouwingen over de verhouding
tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
21 mei 1997 - J. Nouwt
Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Prins
21 mei 1997 - G.J.M.E. de Bont
De relatie tussen het fiscale winstbegrip en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in
rechtsvergelijkend perspectief
Promotor: Prof. dr. P.H.J. Essers
13 juni 1997 - Mw. M.I. Veldt
Het EVRM en de onpartijdige strafrechter
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
16 juni 1997 - Mw. M.L.P. van Houten
Meer zicht op wetgeving. Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de grondwet en
fundamentele rechtsbeginselen
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
17 juni 1997 - A.J. Akkermans
Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing van aansprakelijkheid naar
rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid (cum laude)
Promotor: Prof. mr. J. Spier
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26 september 1997 - W.B.H.J. van de Donk
De arena in schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek
inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen (cum laude)
Promotores: Prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen en prof. dr. J.A.P. Hagenaars
13 oktober 1997 - Mw. M.I. van Dooren
Recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
5 december 1997 - W.H.J. Martens
Psychopathie en narijping. Een theoretische terreinverkenning aangevuld met een
kwalitatief onderzoek naar het verschijnsel narijping
Promotores: Prof. dr. T.I. Oei en prof. mr. dr. P.C. van Duyne
15 december 1997 - G.J. Leenknegt
Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar
de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op het gebied van onderwijs in België, Duitsland,
Engeland, Frankrijk en Nederland
Promotor: Prof. mr. A.K. Koekkoek
Co-promotor: Mw. dr. S.C. van Bijsterveld
9 januari 1998 - E.P.M. Joosen
Overdracht van ondernemingen uit faillissement
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
13 januari 1998 - F.P. van Koppen
Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering
Promotor: Prof. mr. B. Wachter
16 januari 1998 - Mw. H.K. Elzinga
In beroep. Een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en
een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
13 maart 1998 - M. Thaens
De procesbenadering van ICT-evaluatie. Over de rol van evaluatie in het
besluitvormingsproces over ICT-investeringen binnen een organisatie
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
29 mei 1998 - C.E.C. Jansen
Towards a European building contract law. Defects liability: A comparative legal analysis
of English, German, French, Dutch and Belgian law
Promotor: Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
26 juni 1998 - Th.K. de Graaf
Trauma and Psychiatry: The Role of Individual and Transgenerational Traumatisation
in the Causation of Psychobiological Illness
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
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26 juni 1998 - B.M.J. van Klink
De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid (cum laude)
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
29 juni 1998 - F.M.J. Verstijlen
De faillissementscurator
Promotor: Prof. mr. R.D. Vriesendorp
8 september 1998 - F.G.C. van Montfort
Ingenieurs, scholing en onderwijscultuur. Een studie naar de betekenis van cultuur en
kwaliteit voor de opleiding en vorming van werktuigbouwkundige ingenieurs binnen
hogescholen
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. W.H.F.W. Wijnen (Universiteit
Maastricht)
30 oktober 1998 - Mw. M.M. van Toorenburg
Medeplegen
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
6 november 1998 - A.A. Sow
Le lobbying des ONG de droits de l'homme et humanitaires en vue de l'intervention des
états pour le respect des droits de l'homme. Les exemples d’Amnesty International et de
Médecins sans frontières
Promotor: Prof. dr. W.J.M. van Genugten
4 december 1998 - Mw. K.E. van Tuijn
Botsende belangen. De afweging van mobiliteit en verkeersveiligheid bij de intrekking van
de rijbevoegdheid
Promotores: Prof. mr. J. de Hullu en prof. mr. B.W.N. de Waard
6 januari 1999 - E.J. Koops
The Crypto controversy. A key conflict in the information socety
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. ir. H.C.A. van Tilborg (TU
Eindhoven)
26 maart 1999 - M.J.A. Plaisier
Het verstek in strafzaken
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
9 april 1999 - L.J. Matthijssen
Interfacing between Lawyers and Computers. An Architecture for Knowledge-based
Interfaces to Legal Databases
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. dr. P.M.E. de Bra (TU Eindhoven)
Co-promotor: Dr. W.J.M. Voermans
14 april 1999 - H.P.M. van Duivenboden
Koppeling in uitvoering. Een verkennende studie naar de betekenis van het koppelen van
persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als
cliënt van de overheid
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. mr. A.K. Koekkoek
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28 april 1999 - Mw. M.A.B.L. Wienk
Europese coördinatie van aanvullende pensioenregelingen
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
Co-promotor: Mr. dr. F.J.L. Pennings
4 juni 1999 - W.H. van Boom
Hoofdelijke verbintenissen
Promotor: Prof. mr. J. Spier
17 september 1999 - Mw. M.A.C. de Wit
Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
24 september 1999 - Mw. M.L.M. van Kempen
Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen
Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers en prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
29 oktober 1999 - Th. Peters
Sturen met ruimtelijke structuren
Promotor: Prof. mr. P.C. Gilhuis
11 februari 2000 - Mw. J.A. Klein Kranenberg
Authority and Interpretation
Promotores: Prof. dr. W.J. Witteveen en prof. dr. G.C.G.J. van Roermund
9 juni 2000 - Mw. M.E.I. Brienen
Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of
Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the
Framework of Criminal Law and Procedure
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
9 juni 2000 - Mw. E.H. Hoegen
Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of
Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the
Framework of Criminal Law and Procedure
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
19 juni 2000 - Mw. C.M. Grundmann- van de Krol
Koersen door het effectenrecht
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
15 september 2000 - S. Zouridis
Digitale disciplinering. Over ICT, organisatie, wetgeving en het automatiseren van
beschikkingen (cum laude)
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
20 september 2000 - Mw. C.M.E.P. van Lent
Internationale intra-concernmobiliteit
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
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29 september 2000 - R.A.J. van Gestel
Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven. Naar eigenverantwoordelijkheid binnen kaders
Promotores: Prof. mr. P.C. Gilhuis en prof. mr. J.M.Verschuuren
24 november 2000 - S.K. Maslen
A View from the Vanishing Point. Anti-Personnel Mines on the Battlefield under
International Humanitarian Law
Promotores: Prof. dr. W.J.M. van Genugten en prof.dr. R. Fernhout
(RU Nijmegen)
18 december 2000 - F.M. Köhne
Coordinatie van rechtspraak
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard en prof. mr. J.B.M. Vranken
19 december 2000 - A.M.L. Jansen
De redelijke termijn in het bestuursrecht
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard en prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt
20 december 2000 - Mw. H.S. Taekema
The concept of ideals in legal theory
Promotor: Prof. dr. P.C.M. van Seters
Co-promotor: Dr. mr. W. van der Burg
26 januari 2001 - I. Giesen
Bewijs en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast,
de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het
aansprakelijkheidsrecht
Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht
02 maart 2001 - Mw. C. Girot
User protection in IT contracts. A comparative study on the user against defective
performance in information technology (cum laude)
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. mr. J. Spier
9 maart 2001 - Mw. E.J.A.M. van den Akker
Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar
de zorgplichten van accountants, advocaten en notarissen ten opzichte van anderen dan
hun opdrachtgever
Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht
23 maart 2001 - M.H.M. Schellekens
Aansprakelijkheid van internetaanbieders
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. J.E.J. Prins
30 maart 2001 - J. Koers
Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
Achtergronden, grenzen en mogelijkheden
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. N. Keijzer
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18 mei 2001 - Mw. A.K. Meijknecht
Towards International Personality: The Position of Minorities and Indigenous Peoples in
International Law
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
23 mei 2001 - E. Schreuders
Data mining, de toetsing van beslisregels en privacy. Een juridische Odyssee naar een
procedure om het toepassen van beslisregels te kunnen toetsen
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. mr. J.M.A. Berkvens (RU Nijmegen)
8 juni 2001 - E.M. Vermeulen
Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard, prof. mr. A. Prechal en prof. mr. A.J.C. de
Moor-van Vugt
13 juni 2001 - Mw. G.A.F.M. van Schaaijk
Twee vermogensmodellen in het contractenrecht
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
15 juni 2001 - M.O.J. de Folter
Gedwongen tussenkomst
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
22 juni 2001 - M.J. Borgers
De ontnemingsmaatregel. Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot
oplegging van de maatregel ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
(artikel 36e Wetboek van Strafrecht) (cum laude)
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. R.D. Vriesendorp
25 juni 2001 - O.A. Haazen
Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende
kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer (cum laude)
Promotores: Prof. mr. J. Spier en prof.dr. P.C.M. van Seters
12 september 2001 - H.T.P.M. van den Hurk
Europees Gemeenschapsrecht en directe belastingen. Spanning tussen verdragsvrijheden
en het Nederlands belastingrecht
Promotores: Prof. dr. A.C. Rijkers en prof. mr. A. Prechal
15 oktober 2001 - E.C.C.M. Kemmeren
Principle of Origin in Tax Conventions. A rethinking of models
Promotores: Prof. dr. J.A.G. van der Geld en prof. mr. D. Juch
21 november 2001 - E.J.T. van Hout
Interim-management bij de rijksoverheid. Tijd en transitoriteit in beleid en organisatie
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. V.J.J.M. Bekkers (Erasmus
Universiteit Rotterdam)
17 december 2001 - J.G.A. Linssen
Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking. Een rechtsvergelijkende beschouwing
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
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19 december 2001 - A.M. van Kalmthout
Si non solvit in opere.... Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde
arbeid als strafsanctie
Promotores: Prof. mr. P.J.P. Tak en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
15 februari 2002 - Mw. M. Boot
Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International
Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes.
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. N. Keijzer
Co-promotor: Dr. A.M. van Kalmthout
5 juni 2002 - W.F.J.M. van Kordelaar
Beslissingsondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. T.I. Oei
Co-promotor: Dr. P.M.A.J. Dingemans
18 oktober 2002 - P.H. Blok
Het recht op privacy. Een onderzoek naar de betekenis van het begrip 'privacy' in het
Nederlandse en Amerikaanse recht
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Prins
Co-promotor: Dr. A.H. Vedder
15 november 2002 - Th.P. van Duuren
De joint venture-vennootschap. Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap
Promotores: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. dr. P.H.J. Essers
29 november 2002 - G.A. Biezeveld
Duurzame milieuwetgeving. Over wetgeving en bestuurlijke organisatie als instrument
voor behoud en verandering
Promotores: Prof. mr. P.C. Gilhuis en prof. mr. C. Lambers (RU Groningen)
3 december 2002 - G.J.M. Evers
Blind vertrouwen. Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de
handhaving van wettelijke voorschriften
Promotores: Prof. mr. P.C. Gilhuis en prof. dr. Ph. Eijlander
4 december 2002 - Mw. S. van der Hof
Internationale online overeenkomsten
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. dr. K.R.S.D. Boele-Woelki (Universiteit
Utrecht)
6 december 2002 - C.J. Bastmeijer
The Antarctic Environmental Protocol and its Domestic Legal Implementation
Promotores: Prof. mr. P.C. Gilhuis en prof. mr. J.M. Verschuuren
13 december 2002 - Mw. E.S.G.N.A.I. van de Griend
Hiaten in de strafrechtelijke rechtsbescherming
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
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18 december 2002 - G.Th.M.J. Raaijmakers
Garanties bij overnames. Over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bij
bedrijfsovernames
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
18 december 2002 - A.J.A. Stevens
Fiscale aspecten van de Commanditaire Vennootschap
Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers en prof. mr. D. Juch
14 februari 2003 - P.H.P.H.M.C. van Kempen
Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM. Over redres van
schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele en
bestuurszaken
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
Co-promotor: Mr. dr. W.E.C.A. Valkenburg
11 april 2003 - Mw. M.C.D. Embregts
Uitsluitsel over bewijsuitsluitsel. Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard en prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt
Co-promotor: Mr. W.E.C.A. Valkenburg
25 april 2003 - J.H. Duyvensz
De redelijkheid van de exoneratieclausule
Promotores: Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. mr. W.H. van Boom
7 mei 2003 - N. Shelkoplyas
The Application of EC Law in Arbitration Poceedings
Promotor: Prof. mr. A. Prechal
20 mei 2003 - L.A.J. Senden
Soft Law in EC Law. A Study on its Relation to Legislation
Promotor: Prof. mr. A. Prechal
2 juni 2003 - E.P.M. Vermeulen
The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture
Capital, Joint Ventures and Partnership Structures (cum laude)
Promotores: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof. dr. J.A. McCahery
2 juni 2003 - A. Ellian
Een onderzoek naar de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid Afrika
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
25 juni 2003 - R. van den Berg
Vormen van begrip van wet en wetgeving: Wetsbegrippen in de Staatsrechtsgeleerdheid in
Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw
Promotores: Prof. mr. P.L. Nève en prof. dr. R.C.H. Lesaffer
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5 september 2003 - J.C.A. de Poorter
De belanghebbende: Een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende-begrip in
het bestuurs(proces)recht
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard en prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt
10 september 2003 - S.A. Stevens
De belaste overheid
Promotor: Prof. dr. P.H.J. Essers
17 september 2003 - S.F.H. Jellinghaus
Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of overname
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
19 september 2003 - Mw. E. van Sliedregt
The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian
Law
Promotores: Prof. mr. N. Keijzer, prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. G.L.
Coolen (Universiteit van Amsterdam)
17 oktober 2003 - A.A.P. Schudelaro
Electronic Payment Systems and Money Laundering. Risks and Countermeasures in the
Post-Internet Hype Era
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. dr. ir. H.C.A. van Tilborg
Co-promotor: Dr. E.J. Koops
27 oktober 2003 - A. Pinna
The Obligations to Inform and to Advise
Promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht
7 november 2003 - Mw. C.R.J.J. Rijken
Trafficking in Persons. Prosecution from a European Perspective
Promotores: Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut en prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
17 december 2003 - M. van Dijck
Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht
Promotores: Prof. dr. mr. W. van der Burg en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
19 december 2003 - Mw. C. Bosse
Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
12 maart 2004 - Mw. H.D. Sanders
De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. A.H. Klip (Universiteit
Maastricht)
24 maart 2004 - W.C.T. Weterings
Efficiëntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims
Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht
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28 april 2004 - Mw. K.M. Lehnecke
De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie. Een
wetenschappelijke verantwoording over de mogelijke gevolgen van een symbiotische
moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
2 juni 2004 - F.P.E. Wiemans
Onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. H.W.K. Kaspersen
2 juli 2004 - Mw. N.W.M. van den Heuvel
Zekerheid en voorrang
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. R.D. Vriesendorp
17 september 2004 - Mw. C.M.K.C. Cuijpers
Privacyrecht of privaatrecht? Een privaatrechtelijk alternatief voor de implementatie van
de Europese privacyrichtlijn
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. mr. J.B.M. Vranken
Co-promotor: Mr. dr. J. Nouwt
22 oktober 2004 - B.H.M. Custers
The Power of Knowledge. Ethical, Legal, and Technological Aspects of Data Mining and
Group Profiling in Epidemiology
Promotores: Prof. mr. dr. J.E.J. Prins en prof. dr. ir. H.C.A. van Tilborg (TU Eindhoven)
Co-promotor: Dr. A.H. Vedder
17 november 2004 - F.G.H. Kristen
Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht (cum laude)
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
19 november 2004 - V.G. Kouratovsky
Evaluatie van incestdaderbehandeling
Promotores: Prof. dr. T.I. Oei en prof. dr. J. Frenken (RU Leiden)
3 december 2004 - P.A. Trepte
Regulating procurement. Understanding the Ends and Means of Public
Procurement Regulation
Promotor: Prof. dr. L. Hancher
28 januari 2005 - Mw. M.S. Houwerzijl
De Detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en implementatie van richtlijn
96/71/EG
Promotores: Prof. mr. W.J.P.M. Fase en prof. mr. F.J.L. Pennings (Universiteit
Utrecht)
3 juni 2005 - P.L.G. van Velzen
De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk 1813-1840
Promotores: Prof. mr. A.K. Koekkoek (†), prof. mr. A.H.M. Dölle (RU Groningen)
en prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
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24 juni 2005 - Mw. G. Lauwers
The Impact of the European Convention on Human Rights on the Right to Education in
Russia: 1992- 2004
Promotor: Prof. dr. J. de Groof
24 juni 2005 - R.H.J. van Bijnen
Aanvullend contractenrecht (cum laude)
Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht
2 september 2005 - M.P. Goede
Groei en fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curaçao
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
9 september 2005 - A.P. de Wit
De productketen geïnformeerd. Een onderzoek naar de regulering van de
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in
productketens
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. mr. J.M. Verschuuren
Co-promotor: Dr. ir. J.M.N. van Kasteren (TU Eindhoven)
5 oktober 2005 - G. Cardol
Ontheemd, vreemd en minderjarig. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande
minderjarige vreemdeling in (inter)nationale wet- en regelgeving
Promotores: Prof. dr. P. Vlaardingerbroek en prof. dr. A.M. van Kalmthout
21 oktober 2005 - Mw. R.M. Letschert
The Impact of Minority Rights Mechanisms.The OSCE High Commissioner on National
Minorities, the UN, Working Group on Minorities and the CoE Advisory Committee on
Minorities
Promotores: Prof. dr. W.J.M. van Genugten, prof. dr. M. van der Stoel en prof. dr.
A. Eide
31 oktober 2005 - Mw. C.A.M.J. Grijzen- Schreurs
Bestuurskunst als 'blik'opener? Procesgang rond het manifest Brabant 2050; een
onderzoek naar de interactie tussen overheid en samenleving in Brabant.
Promotor: Prof. dr. P.W. Tops
Co-promotor: Mr. dr. S. Zouridis
2 november 2005 - Mw. A.M.L.M. de Brouwer
Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence. The ICC and the Practice of the
ICTY and the ICTR
Promotores: Prof. dr. W.J.M. van Genugten en prof. dr. M.S. Groenhuijsen
21 november 2005 - W.H.J. de Been
Realism Revisited
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
28 november 2005 - R.M. Prista Patricio Cascao
Prevention and Compensation of Treatment Injury: A Roadmap for Reform
Promotores: Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. mr. M.B.M. Loos (Universiteit van
Amsterdam)

224

50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013

7 december 2005 - F.J.H. Hovens
Het civiele hoger beroep. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functies van het hoger
beroep in burgerlijke zaken
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
9 december 2005 - Mw. L. Stevens
Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht tot containerbegrip
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
Co-promotor: Dr. B.J. Koops
14 december 2005 - Mw. M.W. de Hoon
Conflictbeheersing bij opzegging
Promotores: Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. mr. dr. W.H. van Boom
18 januari 2006 - P.B. Ogbazghi
Survival on the Edge: The State, Squatters and Urban Space in Eritrea
Promotor: Prof. dr. P.E.W.M. Tops
18 januari 2006 - A.J. Wolthuis
De formele kwaliteit van een politiek debat. Het debat over juridisering in het openbaar
bestuur (1996-2000)
Promotores: Prof. dr. W.J. Witteveen, prof. mr. dr. W. van der Burg, prof. dr. M.L.M.
Hertogh (RU Groningen)
10 februari 2006 - J. Lucieer
Inzicht in het staatstoezicht op de geestelijke gezondheidszorg
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
15 februari 2006 - M. Traas
Jeugdcriminaliteit in agogisch perspectief
Promotores: Prof. dr. T.I. Oei, prof. mr. M.S. Groenhuijsen
17 februari 2006 - Mw. E.A.M. Verheijen
Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie. Naar een
beoordelingsschema ter waarborging van karateristieken van materieel strafrecht in de
Europese rechtsruimte
Promotor: Prof. mr. J. de Hullu
Co-promotor: Dr. F.G.H. Kristen (Universiteit Utrecht)
24 februari 2006 - Mw. P. Houweling
Van vergunning naar algemene regel. Een onderzoek naar de vergunningvervangende
amvb's op het terrein van het milieurecht
Promotor: Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels
28 februari 2006 - Drs. M.J. de Weger
De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht
Promotor: Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut
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3 maart 2006 - J.A. van Vliet
De TBS in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en
algemene geestelijke gezondheidszorg
Promotores: Prof. dr. T.I. Oei en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
17 maart 2006 - L.R. Baron van Harinxma thoe Slooten
Toegang tot het recht in perszaken
Promotor: Prof. mr. J.M. Barendrecht
5 april 2006 - S.J.H. Gijrath
Interconnection regulation and contract law. De regulering van interconnectie en het
verbintenissenrecht
Promotores: Prof. mr. drs. C. Stuurman en prof. mr. J.M. Smits
21 april 2006 - Mw. J.M.F. Spierings
Insurance Market Integration
Promotores: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin en prof. dr. A. Prechal (Universiteit
Utrecht)
12 mei 2006 - A.G. Croes
De herdefiniëring van het koninkrijk
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
7 juni 2006 - W. Bruins Slot
Leasing in de Vennootschapsbelasting. Een nieuwe kijk op 'economische eigendom'
Promotor: Prof. dr. P.H.J. Essers
7 juni 2006 - W.L. Tiemeijer
Het geheim van de burger. Over staat en opinieonderzoek (cum laude)
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. F.R. Ankersmit (RU Groningen)
16 juni 2006 - T.B.F.M. Brinkel
Nation Building and Pluralism; Experiences and Perspectives in State and Society in
South Africa
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
23 juni 2006 - A.H.H. Smits
Strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. E.J. Koops
13 september 2006 - M.H.M. van Oers
Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV
Promotores: Prof. dr. A.C. Rijkers en prof. mr. R.D.Vriesendorp
22 september 2006 - Mw. S.A.C.M. Lavrijssen
Onafhankelijke mededigingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen
voor good governance
Promotores: Prof. dr. Ph. Eijlander en prof. dr. I.L. Hancher
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27 september 2006 - A.C.M. Spapens
Interactie tussen criminaliteit en opsporing. De gevolgen van opsporingsactiviteiten voor
de organisatie en afscherming van XTC-productie en -handel in Nederland
Promotor: Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut
29 september 2006 - Mw. M.J. van Laarhoven
Samenhang in rechtsverhoudingen. Een beknopte studie voorbij het onderscheid tussen
contract en onrechtmatige daad
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
13 oktober 2006 - R.M. Schnitker
De handhaving van de veiligheid van de luchtvaart in de Nederlandse rechtsorde, mede in
relatie tot internationale en Europese regelgeving
Promotor: Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Co-promotor: Dr. P.M.J. Mendes de Leon (Universiteit Leiden)
10 november 2006 - Mw. M.F.M. van den Berg
Ingang om de hoek. De Wet op de jeugdzorg vanuit het perspectief van de (potentiële)
cliënt belicht
Promotor: Prof. mr. P. Vlaardingerbroek
22 november 2006 - L.J. van Eeghen
Het schemergebied vóór faillissement. Een onderzoek naar de wenselijke verdeling van
vehaalrisico's van de onderneming vóór faillissement
Promotor: Prof. mr. R.D. Vriesendorp
24 november 2006 - O.P. de Haas
Psychotherapie in detentie. Van beleid naar uitvoering
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
1 december 2006 - G. van Dijck
De faillissementspauliana: revisie van een relict
Promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken, prof. mr. R.D. Vriesendorp en prof. mr.
C.E.C. Jansen
19 januari 2007 - Mw. A.C.M. Schenk-Geers
Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming van de
belastingplichtige
Promotores: Prof. mr. R.H. Happé en prof. mr. J.L.M. Gribnau
Co-promotor: Mr. dr. E.C.C.M. Kemmeren
14 maart 2007 - Mw. L.J.J. Wijkhuijs
Administrative Response to Court Decisions. The Impact of Court Decisions on the
Asylum Procedure in the Netherlands
Promotores: Prof. mr. dr. W. van der Burg en prof. dr. M.L.M. Hertogh (RU
Groningen)
16 maart 2007 - Mw. C. Raat
Mensen met macht. Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke
organisaties
Promotores: Prof. dr. P.C.M. van Seters en prof. dr. W.J. Witteveen
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30 maart 2007 - Mw. I.N. Tzankova
Toegang tot het recht bij massaschade
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
16 mei 2007 - Mw. S.A.B. Johan
The Law and Economics of Private Equity Financing: Empirical Essays (cum laude)
Promotor: Prof. dr. J.A. McCahery
16 mei 2007 - G.J. Norden
Het concern in de BTW
Promotor: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
6 juni 2007 - Mw. A. van Dongen
De harmonisatie van de btw. Onderzoek naar de invloed van de regelgever en het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen bij drie aspecten van
het harmonisatieproces van de belasting over de toegevoegde waarde
Promotores: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren en prof. dr. B.J.M. Terra (Universiteit
van Amsterdam)
13 juni 2007 - Mw. A. Azimi
Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de
Arbeidsomstandighedenwet 1998
Promotores: Prof. dr. Ph. Eijlander en prof. dr. W.J. Witteveen
Co-promotor: Dr. J. van Schooten- van der Meer
22 juni 2007 - Mw. A.P.K. Luttikhuis
Corporate recovery, de weg naar effectief RA insolventierecht
Promotor: Prof. mr. R.D. Vriesendorp
21 september 2007 - A.J. Verheugt
"Moordouders; Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische
studie naar de persoon van de kinderdoder"
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
Co-promotores: Dr. P.M.A.J. Dingemans en dr. W.F.J.M. van Kordelaar
21 september 2007 - H.A.J.P. te Niet
Het beleggingsbegrip in de directe belastingen
Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers en prof. mr. G.T.K. Meussen (RU Nijmegen)
19 oktober 2007 - R.C. Brouwers
Impulsief Gewelddadig Gedrag. Studie naar factoren die samenhangen met impulsief
gewelddadig gedrag.
Promotores: Prof. dr. T.I. Oei en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
7 november 2007 - Mw. J.A.E. van Raak-Kuiper
Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie
Promotor: Prof. mr. P. Vlaardingerbroek
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30 november 2007 - M. Nelemans
Het verbod van marktmanipulatie
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. F.G.H. Kristen (Universiteit
Utrecht)
4 december 2007 - A. Khaldi Le Fonds
Monétaire International et les Droits de l'Homme: Conciliation et Rapprochement
Promotores: Prof. mr. dr. W.J.M. van Genugten en prof. dr. K. De Feyter
(Universiteit van Antwerpen)
19 december 2007 - R.M. Wibier
Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen
Promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. R.D. Vriesendorp
21 april 2008 - R.A.J. Steenvoorde
Regulatory Transformations in International Economic Relations
Promotor: Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Co-promotor. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
23 mei 2008 - Mw. M. Dierikx
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Nederlandse en
Belgische woningbouwmarkt. Bijdrage aan een mogelijke Europese regulering
Promotores: Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg en prof. mr. C.E.C. Jansen
11 juni 2008 - Mw. M.M. Prinsen
Forensisch DNA-onderzoek. Een balans tussen opsporing en fundamentele rechten
Promotores: Prof. dr. E.J. Koops en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
18 juni 2008 - R.G.J. Lauwerier
Wetgeving en publieke dienstverlening
Promotores: Prof. dr. Ph. Eijlander en prof. dr. R.A.J. van Gestel
25 juni 2008 - G. Drosterij
Politics as Jurisdiction. Redefining the Private and the Public in Political Theory
Promotores: Prof. mr. dr. W. van der Burg en prof. dr. M.J. van den Hoven (TU
Delft)
25 juni 2008 - T.A. Oudenaarden
Eenheid in verscheidenheid? De juridische betekenis van behoud van biologische
diversiteit in het Biodiversiteitsverdrag
Promotor: Prof. mr. J.M. Verschuuren
27 juni 2008 - Mw. K.D. Jesse
Een hernieuwd perspectief op milieueffectrapportage
Promotor: Prof. mr. J.M. Verschuuren
5 september 2008 - H. Gommer
Onder de rechter
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
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10 september 2008 - M. Czaplinski
Conflict Prevention and the Issue of Higher Education in the Mother Tongue: The Case
of the Republic of Macedonia.
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. dr. M. van der Stoel
Co-promotor: Dr. S. Trifunovska-Milojevic (RU Nijmegen)
17 september 2008 - Mw. S.K. Gabriël-Breukers
Hulp in de handhaving. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de overheid
om de handhaving af te stemmen op controles en maatregelen in het kader van
privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging
Promotores: Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. dr. R.A.J. van Gestel en prof.
mr. A.J.C. de Moor-van Vugt
7 november 2008 - P. Balboni
Trustmarks - Third-Party Liability of Trustmark Organisations in Europe Promotores:
Prof. mr. W.H. van Boom en prof. mr. I. Giesen (Universiteit Utrecht)
28 november 2008 - J.P. Denkers
The World Trade Organization and Import Bans in Response to Violations of
Fundamental Labour Rights
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. drs. F.J.L. Pennings
28 november 2008 - Mw. L.E. van Waas-Hayward
Nationality Matters. Statelessness Under International Law (cum laude)
Promotor: Prof. mr. W.J.M. van Genugten
Co-promotor: Mr. dr. H. Oosterom-Staples
5 december 2008 - Mw. I.M. van der Haar
The Principle of Technological Neutrality: Connecting EC Network and Content Regulation
Promotor: Prof. dr. P. Larouche
17 december 2008 - IJ.P. Kamminga
Towards Effective Governance Structures for Contractual Relations. Recommendations
from Social Psychology, Economics and law for Improving Project Performance in
Infrastructure Projects
Promotores: Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. mr. M.A.M.C. van den Berg
17 december 2008 - Mw. S. van Gulijk
European Architect Law. Towards a New Design
Promotores: Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg en prof. mr. J.M. Barendrecht
9 januari 2009 - Mw. V.C. Ammerlaan
Na de ramp: De rol van de overheid bij de (schade)afwikkeling van rampen vanuit een
belangenperspectief van de slachtoffers
Promotores: Prof.mr. J.M. Barendrecht en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
Co-promotor: Mr. dr. M.W. de Hoon
23 januari 2009 - Mw. M.C.B.F. de Visser
Network-based Governance in EC Law. The example of EC Competition and EC
Communications Law (cum laude)
Promotor: Prof. dr. P. Larouche
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11 februari 2009 - H.E.B. Tijssen
De juridische dissertatie onder de loep. De verantwoording van methodologische keuzes in
juridische dissertaties
Promotores: Prof. dr. Ph. Eijlander en prof. mr. J.B.M. Vranken
20 februari 2009 - M. van der Steen
Een sterk verhaal. Een analyse van het discours over vergrijzing
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. R.J. in 't Veld
13 maart 2009 - Mw. E. Nederlof
Dimensions of Personality (Pathology) in Incarcerated Boys
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
Co-promotor: Dr. P.M.A.J. Dingemans
20 maart 2009 - M. Bierens
Revindicatoire aanspraken op giraal geld. Enkele beschouwingen over geld,
vermogensovergang en verhaalsregulering in de context van het girale betalingsverkeer
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
20 mei 2009 - Mw. B.B.B. Lanting
Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers. Een onderzoek naar het
proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten
en Onderwijs
Promotores: Prof. mr. drs. F.J.L. Pennings en prof. mr. J. Riphagen
19 juni 2009 - R.M.H. Kubben
Regeneration and Hegemony. Franco-Batavian relations in the Revolutionary Era: a
legal approach 1795-1803 (cum laude)
Promotores: Prof. dr. R.C.H. Lesaffer en prof. mr. B.C.M. van Erp-Jacobs
13 juni 2009 - A.J. van Doesum
Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW
Promotores: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren en prof. dr. M.J.G.C. Raaijmakers
26 juni 2009 - Mw. T.G. Leesen
Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies
Promotor: Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Co-promotor: Dr. mr. O.E. Tellegen- Couperus
18 september 2009 - M.R.T. Pauwels
Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (cum laude)
Promotores: Prof. mr. R.H. Happé, prof. mr. J.L.M. Gribnau en prof. dr. P.C.
Westerman (RU Groningen)
9 oktober 2009 - J.C. Zwemstra
Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei
Co-promotor: Dr. P.J.A. van Panhuis
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6 november 2009 - M. Duijn
Reflectie op beleidsinnovatie. Een relativistisch/pragmatistisch onderzoek naar de
innovatiepraktijk en kennisoverdracht in het WaterINNovatie-programma
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
Co-promotor: Dr. D. Laws (Universiteit van Amsterdam)
13 november 2009 - Mw. H. Chung
Flexibility for Whom? Working Time Flexibility Practices of European Companies
Promotores: Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen en prof. mr. E. Verhulp (Universiteit
Amsterdam)
Co-promotor: Dr. T. Schils
23 november 2009 - E.M. Ehlers
Electricity And Gas Supply Network Unbundling in Germany, Great Britain And The
Netherlands And The Law of the European Union; A Comparison
Promotores: Prof. dr. L. Hancher en prof. dr. P. Larouche
27 november 2009 - Mw. R.A.M. van Schijndel
Confidentiality and Victim-Offender Mediation
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. M.J. Borgers (VU
Amsterdam)
1 december 2009 - A.D. Littler
Member States versus the European Union: The Regulation of Gambling
Promotores: Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut en prof. dr. P. Larouche
1 december 2009 - Mw. E.M.F. Schols-van Oppen
De franchise in pensioenregelingen
Promotor: Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs
2 december 2009 - J.C. van Apeldoorn
Insolventieprocedures en grondrechten
Promotores: Prof. mr. R.D. Vriesendorp en prof. mr. W.J.M. van Genugten
3 februari 2010 - A. Pemberton
The Cross-Over: an Interdisciplinary Approach to the Study of Victims of Crime
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. mr. F.W. Winkel
31 maart 2010 - J.H.M. Nieuwenhuizen
Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid. Een onderzoek naar de betekenis van drie
spanningsvelden bij het bepalen van de fiscale werkelijkheid
Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers, prof. dr. R.H. Happé en prof. mr. dr. J.L.M.
Gribnau
16 april 2010 - Mw. W.M.C.J. Rutten-van Deurzen
Kwaliteit van rechtspleging. Kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de
rechtspraak
Promotores: Prof. mr. B.W.N. de Waard en prof. dr. W.J.M. Voermans (Universiteit
Leiden)
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28 april 2010 - A.J. Kruiter
Mild Despotisme in Nederland? Onze democratie en verzorgingsstaat door de ogen van
Tocqueville
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. R.J. In 't Veld
12 mei 2010 - M.J.J. Kunst
The Burden of Interpersonal Violence: examining the psychosocial aftermath of victimisation
Promotores: Prof. mr. dr. F.W. Winkel en prof. dr. S. Bogaerts
21 mei 2010 - Mw. J. van der Linden
De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken
Promotor: Prof.mr. J.M. Barendrecht
Co-promotor: Mr. dr. M.W. de Hoon
28 mei 2010 - J.J.C. van Ostaaijen
Aversion and Accomodation. Political Change and Urban Regime Analysis in Dutch
Local Government: Rotterdam 1998-2008
Promotor: Prof. dr. P.E.W.M. Tops
Co-promotor: Dr. L. Schaap
11 juni 2010 - Mw. S. van der Aa
Stalking in The Netherlands: Nature and Prevalence of the Problem and the Effectiveness
of Anti-Stalking Measures
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. dr. F.W. Winkel
18 juni 2010 - Mw. A. Jasiak
Constitutional Constraints on Ad hoc Legislation. A Comparative Study of the United
States, Germany and the Netherlands
Promotores: Prof. dr. Ph. Eijlander en prof. dr. R.A.J. van Gestel
15 september 2010 - J.M. Schulz
De Commissie. Over de politiek-bestuurlijke logica van een publiek geheim
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen, prof. dr. M.J.M. van Twist (Erasmus
Universiteit Rotterdam) en prof. dr. K. Putters (Erasmus Universiteit Rotterdam)
15 september 2010 - M. Hoogwout
De rationaliteit van de klantgerichte overheid. Een onderzoek naar de spanningen die
de invoering van het klantdenken bij gemeenten veroorzaakt en de manier waarop
gemeenten daarmee omgaan
Promotores: Prof. mr. dr. S. Zouridis en prof. dr. R.E. Leenes
24 september 2010 - Ch.Y.M. Paulussen
Male Captus Bene Detentus? Surrendering Suspects to the International Criminal Court
Promotores: Prof. dr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
15 oktober 2010 - L.Y.M. Parret
Side effects of the modernisation of EU competition law. Modernisation of EU
competition law as a challenge to the enforcement system of EU competition law and EU
law in general
Promotores: Prof. dr. P. Larouche en prof. dr. L.A.J. Senden
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10 december 2010 - Mw. N.S. van der Meulen
Fertile Grounds: The Facilitation of Finacial Identity Theft in the United States and the
Netherlands
Promotores: Prof. dr. E.J. Koops en prof. mr. J.E.J. Prins
13 december 2010 - H.J. Lubbe
Successive and Additional Measures to the TRC Amnesty Scheme in South Africa:
Prosecutions and Presidential Pardons
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten, prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof.
G.M. Ferreira (North-West University South Africa)
14 december 2010 - S.A. Kuchta
Fundamental Rights & Environmental Justice: Identifying Rights-Based Environmental
Protection in Europe and the United States
Promotor: Prof. mr. J.M. Verschuuren
17 december 2010 - P.J. Scheffer
The Open Society and Its Immigrants. A Story of Avoidance Conflict and
Accomodation
Promotor: Prof. dr. P.H.A. Frissen
20 december 2010 - J. Fu
Modern European and Chinese Contract Law - A Comparative Study of Party Autonomy
Promotores: Prof. dr. J.B.M. Vranken, prof. J.O. Haley en prof. W. Wang
20 december 2010 - K.H.D.M. Dijkhoff
War, Law and Technology
Promotores: Prof. dr. R.C.H. Lesaffer en prof. mr. W.J.M. van Genugten
26 januari 2011 - G.M.W. Enthoven
Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie
tussen regering en parlement
Promotores: Prof. dr. R.J. In 't Veld en prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
16 februari 2011 - Mw. N.N. Purtova
Property Rights in Personal Data: a European Perspective (cum laude)
Promotores: Prof. mr. J.E.J. Prins en prof. dr. P.J.A. de Hert
18 februari 2011 - Mw. K.A. van der Veer
Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht. Een empirisch onderzoek naar de
doorwerking van bestuursrechtelijke uitspraken
Promotores: Prof. dr. mr. W. van der Burg en prof. dr. M.L.M. Hertogh
(RU Groningen)
Co-promotor: Mr. dr. A.T. Marseille
25 februari 2011 - Mw. L.M. Poor
Consensus & Controversies. The regulation of animal biotechnology in Denmark,
Switzerland, and the Netherlands as an exemple of an interactive legislative approach
Promotores: Prof. dr. mr. W. van der Burg en prof. dr. W.A. Brom (universiteit Utrecht)
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4 april 2011 - Mw. J.W. Ouwerkerk
Quid Pro Quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial
decisions in criminal matters
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
Co-promotor: Dr. J.B.H.M. Simmelink
13 april 2011 - Mw. M.J.C. van der Heijden
Transnational Corporations and Human Rights Liabilities. Linking Standards of
International Public Law to Dutch Civil Litigation Procedures
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. J.B.M. Vranken
Co-promotor: Dr. mr. N.M.C.P. Jägers
20 april 2011 - Mw. N.C.G. Gubbels
Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting
Promotores: Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en prof. mr. R.H. Happé
29 april 2011 - F.H. Reyes Villamizar
A New Policy Agenda for Latin American Company Law: Reshaping the Closely-Held
Entity Landscape
Promotor: Prof. dr. E.P.M. Vermeulen
20 mei 2011 - P.A. van der Schee
Regulation of Issuers and Investor Protection in the US and EU. A transatlantic
comparison of the basics of securities and corporate law
Promotor: Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
27 mei 2011 - Mw. M.M.W.D. Merkx
De woon- en vestigingsplaats in de BTW
Promotor: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
31 mei 2011 - Mw. R.H. de Bock
Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure
(cum laude)
Promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. L.J.A. Damen (RU Groningen)
15 juni 2011 - J. van Veenen
Getting to:-) The Potential of Online Communication Tools to Support Interest-Based
Dispute Resolution
Promotores: Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. dr. R.E. Leenes
28 juni 2011 - L.Y. Gelemerova
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on
quicksand?
Promotores: Prof. dr. P.C. van Duyne en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
29 juni 2011 - Mw. M.G. IJzermans
De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel
Promotor: Prof. dr. W.J. Witteveen
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9 september 2011 - Mw. K.M. Baakman-van der Poel
Testing Times: The Effectiveness of Five International Biodiversity-related Conventions
Promotor: Prof. mr. J.M. Verschuuren
14 september 2011 - Mw. A.A. Dijkhoff
International Social Security Standards in the European Union. The Cases of the Czech
Republic and Estonia
Promotor: Prof. mr. F.J.L. Pennings
19 september 2011 - Mw. E.M.L. Moerel
Binding Corporate Rules. Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Prins
28 september 2011 - J.S. Nan
Het Lex certa-beginsel
Promotor: Prof. mr. Th.A. de Roos en prof. mr. T. Kooijmans
5 oktober 2011 - Mw. M.J. Hoogeveen
De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving
Promotores: Prof. dr. A.C. Rijkers en prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken
31 oktober 2011 - P. Sluijter
Sturen met proceskosten. Wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag?
Promotores: Prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. J.M. Barendrecht
Co-promotor: Mr. dr. G. van Dijck
11 november 2011 - Mw. S. Bekker
Flexicurity: Explaining the emergence of a European concept
Promotores: Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen en prof. mr. S. Klosse (Universiteit
Maastricht)
28 november 2011 - R.S.J. Dwarkasing
Associated Enterprises. A Concept Essential for the Application of the Arm’s Length
Principle and Transfer Pricing
Promotores: Prof. dr. P.H.J. Essers en prof. dr. H.M.A.L. Hamaekers (RU
Nijmegen)
9 december 2011 - Mw. K.F. Kuijpers
Risky Relationships. Victims’ risk of revictimization of intimate partner violence
Promotor: Prof. mr. dr. F.W. Winkel
Co-promotor: Dr. L.M. van der Knaap
16 december 2011 - Mw. V. Vriezen
Amnesty Justified? The Need for a Case by Case Approach in the Interests of
Human Rights
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten en prof. mr. M.S. Groenhuijsen
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29 februari 2012 - A. Kristić
De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
Een onderzoek naar de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming over deelname
aan internationale militaire operaties
Promotor: Prof. mr. W.J.M van Genugten
Co-promotor: dr. J. van Schooten
16 april 2012 - H.H.M. Scholtes
Transparantie, icoon van een dolende overheid
Promotores: Prof. dr. P.H.A. Frissen en prof. dr. P.L. Meurs (Erasmus Universiteit
Rotterdam)
20 april 2012 - I.W.C.M. Borghouts- van de Pas
Securing job-to-job transitions in the labour market: a comparative study of
employment security systems in European countries
Promotor: Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen
11 mei 2012 - E.W. Verhelst
Recht doen aan privacyverklaringen. Een juridische analyse van
privacyverklaringen op internet
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Prins
30 mei 2012 - R.G. Bader
CFC legislation in the European Union and the alternative CSC concept
Promotor: Prof.dr. E.C.C.M. Kemmeren
6 juni 2012 - T. Vis
Intelligence, politie en veiligheidsdienst: verenigbare grootheden?
Promotores: Prof. mr. Th.A. de Roos, prof. dr. H.J. van den Herik en prof. dr.
A.C.M. Spapens
22 juni 2012 - Mw. A.M. de Zeeuw
Publieke dienstverlening: percepties van marktwerking en kwaliteit
Promotor: Prof dr. P.H.A. Frissen
28 juni 2012 - R. Bodelier
Kosmopolitische perspectieven. Reflecties op "Human Development" en "Human Security”
Promotor: Prof. dr. mr. J.J.M. van Dijk
Co- promotor: Dr. F.T. van Peperstraten
7 september 2012 - Mw. P. Jacobs
Force-feeding of prisoners and detainees on hunger strike: right to
self-determination versus right to intervention
Promotores: Prof. dr. A.M. van Kalmthout en prof. dr. P. Vlaardingerbroek
21 september 2012 - S. Meijer
Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging: de taak van het openbaar ministerie
tot tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde strafrechtelijke sancties
vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief bezien
Promotores: Prof.mr. M.S. Groenhuijsen, prof.mr. Th.A. de Roos en prof.mr. T.
Kooijmans
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26 september 2012 - S.M.M. Zeidan
State responsibility and liability for environmental damage caused by nuclear accidents
Promotor: Prof. J.M. Verschuuren
15 oktober 2012 - J.C.H.C. Geurtz
Immune to reform? Understanding democratic reform in three consensus
democracies: the Netherlands compared with Germany, and Austria
Promotor: Prof. dr. F. Hendriks
Co-promotor: Dr. L. Schaap
15 oktober 2012 - G.D.L.M. Gilissen
De express private trust. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie
en gevolgen
Promotores: Prof. Dr. P.H.J. Essers en prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
12 november 2012 - M.L. Smaal
Politieke strijd om de prijs van automobiliteit. De geschiedenis van een langdurend
discours: 1895-2010
Promotor: Prof. dr. F. Hendriks
18 november 2012 - Mw. M.S. Laxminarayan
The heterogeneity of crime victims: variations in procedural and outcome preferences
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr. J.M. Barendrecht
Co-promotor: dr. A. Pemberton
21 november 2012 - Mw. F.A. van Tilburg
Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid :empirisch
onderzoek naar de invloed van civielrechtelijke aansprakelijkheid op het beleid van de
burgemeester en politie als handhavers van de openbare orde
Promotor: Prof. mr. J.B.M. Vranken
Co- promotor: Dr. G. van Dijck
23 november 2012 - J.H. Valgaeren
The jurisdiction of the pontiff in the Roman Republic: a third dimension
Promotor: Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Co-promotor: Dr. O.E. Tellegen- Couperus
17 december 2012 - S.J.J. Braspenning
Normative democratic theory and the realities of public moral disagreement: the
case of deliberative ideals
Promotores: Prof. mr. dr. L.H.J. Adams en prof. dr. W. Lemmens (Universiteit
Antwerpen)
20 december 2012 - Mw. C. De Pietro
Tax treaty override
Promotores: Prof. mr. P.H.J. Essers en prof. A. Di Pietro
16 januari 2013 - R. Peeters
The Preventive Gaze: How Prevention Transforms our Understanding of the State
Promotores: Prof. mr. dr. S. Zouridis en prof. dr. M.J.M. van Twist
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30 januari 2013 - Mw. Ch. Zhou
The legal barriers to technology transfer under the UN framework convention on climate
change: The example of China
Promotor: Prof. mr. J.M. Verschuuren
Co-promotor: Mr. dr. A. Trouwborst
30 januari 2013 - C.B. Kuner
Transborder data flow regulation in data protection and privacy law
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Prins
8 maart 2013 - Mw. J.D.W.E. Mulder
Compensation. The victim’s perspective
Promotores: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. Van Damme
10 april 2013 - Mw. S.F. van den Driest
Remedial secession: A right to external self-determination as a remedy to serious injustices?
Promotores: Prof. mr. W.J.M. van Genugten
Co-promotoren: Dr. mr. N.M.C.P. Jägers en mr. dr. A.K. Meijknecht
12 april 2013 - N. Karsten
Decide and defend. Regaining authority for controversial decisions through
rendering account
Promotor: Prof. dr. F. Hendriks
Co-promotor: Dr. L. Schaap
21 mei 2013 - A.P.C. Roosendaal
Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals’ Rights in Online Contexts
Promotores: Prof. dr. R.E. Leens en prof. dr. E.J. Koops
22 mei 2013 - Mw. A.E.M. Röttgering
Cassatie in strafzaken. Een rechtsbeschermend perspectief.
Promotor: Prof. M.S. mr. Groenhuijsen
24 mei 2013 - Mw. M. Korda
The role of international social security standards: An in-depth study through the case of
Greece
Promotor: Prof. mr. F.J.L. Pennings
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Bijlage 7

Eredoctoraten
28 september 1972
Mr. G.E. Langemeijer, procureur generaal bij de Hoge Raad
Promotor: Prof. mr. C. Bronkhorst
24 november 1977
The Right Hon. Lord A.T. Denning M.R. president Court of Appeal England
Promotor: Prof. mr. J.E.J. Th. Deelen
19 november 1987
Mr. J. van der Hoeven, lid Raad van State in buitengewone dienst
Promotor: Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
4 december 1997
Dr. Richard Joseph Goldstone, rechter bij het Supreme Court of South Africa en
aanklager bij de Verenigde Naties
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
15 november 2007
Dr. M.G. Ignatieff, historicus, schrijver en parlementslid Canada
Promotor: Prof. mr. W.J.M. van Genugten
Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de faculteit zal op 21 november 2013
een eredoctoraat worden uitgereikt aan:
Dr. A Prechal, rechter bij het Europese Hof van Justitie
Promotor: Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
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omslagfoto’s
Tilburg Law School
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Tilburg University

RECHTSGELEERDHEID - RECHTSWETENSCHAPPEN - LAW SCHOOL

241

