
Ontwikkelingen in het staatsrecht 

 

Een verhaal over ontwikkelingen in het onderwijs staatsrecht moet voor het overgrote deel 

beperkt zijn tot de historische horizon van de schrijver. De horizon van schrijver dezes gaat 

slechts terug tot 29 jaar geleden toen hij voor het eerst staatsrechtelijk onderwijs genoot. Bij 

geschiedschrijving (als het die naam mag hebben) van het staatsrechtonderwijs over de laatste 

50 jaar komen nog een aantal andere beperkingen.  

Van onderzoeksontwikkelingen bestaan resultaten in de vorm van artikelen, proefschriften, 

boeken die een meer concreet overzienbare historische nalatenschap zijn dan datgene waarop 

men zich kan baseren om zich een beeld te vormen van wat zich in het onderwijs heeft 

afgespeeld. Over resultaten van het onderwijs is het niet eenvoudig harde gegevens te 

analyseren. En wat de praktijk ooit was, daarover kan men alleen wat min of meer 

impressionistische dingen melden, gedeeltelijk ontleend aan de overlevering, gedeeltelijk uit 

eigen ervaring.  

Over hoe het ging in het begin van een periode die zich tot 50 jaar geleden uitstrekt, is het 

beeld dat ons wordt overgeleverd door degenen die toen student waren, vrij simpel. Colleges 

begonnen - zoals nu nog steeds het geval is in veel ons omringende, meer beschaafde landen - 

in oktober en eindigden in mei. Toen in de jaren ‘60 men het academisch jaar in september 

beginnen liet, heeft naar verluidt Pitlo een briefje op zijn kamerdeur aan de faculteit laten 

ophangen met daarop de mededeling dat zijn colleges in de eerste week van oktober 

aanvingen - hij placht september door te brengen in Florence.  

Hoorcolleges waren de enige vorm van onderwijs die aan de faculteit werden aangeboden. 

Die strekten zich althans voor de hoofdvakken uit over het hele academische jaar. Dit laatste 

is voor het staatsrecht aan veel faculteiten nog lang zo geweest. Het uur waarop colleges 

aanvingen was nooit voor 10 uur. Toen in 1972 aan de Vrije Universiteit een experimenteel 

propaedeuse-rooster werd ingevoerd waarin een grote hoeveelheid vakken geacht werd te 

worden bestudeerd - vooruitlopend op de verkorting van de studieduur van 6 tot 4 jaar - werd 

het noodzakelijk om het onderwijs om 9 uur te laten beginnen. Van Eikema Hommes heeft 

toen enkele weken lang geweigerd zijn college op dat uur te laten aanvangen omdat dit in 

strijd zou zijn met de academische mores. Voor zover te overzien bestond het academisch 

kwartier toen nog aan alle faculteiten, iets wat intussen op diverse plaatsen is gesneuveld in 

het curriculaire herzieningsgeweld.  

Toch was het hoorcollege niet het enige dat aan onderwijs ter beschikking stond. Veel 

studenten - vooral degenen die niet of niet regelmatig colleges volgden - maakten gebruik van 
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het instituut van de repetitor, de goed betaalde particulier die studenten klaarstoomde voor het 

behalen van het examen. In de jaren ‘60 werd de assistent ingevoerd die langzamerhand 

binnen de faculteit werk uit handen nam van de repetitor. Repeteercolleges en na enige jaren 

reguliere werkcolleges waren de taak van de assistent, later omgedoopt tot wetenschappelijk 

medewerker. Diens werk werd prominenter, en het aantal der zijnen werd groter, met de grote 

toename van het aantal studenten in de jaren ‘70.  

De omvang van het onderwijs in het vak staatsrecht heeft in de loop der jaren nogal 

gefluctueerd. Het was in de afgelopen 50 jaar telkens een verplicht vak voor alle studenten in 

de rechten. Een en ander was krachtens de wet in het zogenaamde Academisch Statuut van 

regeringswege vastgelegd - nu is het curriculum een kwestie van intern facultaire 

onderhandelings- en besluitvormingsprocessen waarbij buitenwettelijke (en juridisch dus 

geenszins verplichtende) randvoorwaarden in het kader van de VSNU worden “afgesproken”. 

Tegenwoordig speelt de inherente betekenis van bepaalde juridische vakken voor de vorming 

van juristen een minder belangrijke rol dan de beleidsgedachten en financiële prikkels die de 

minister op grond van nog onduidelijker (en juridisch al helemaal betekenisloze) 

internationale onderonsjes meent in het vooruitzicht te moeten voorschotelen. Dit betekent 

niet per se dat vroeger helder vaststond welke omvang het staatsrechtonderwijs diende te 

hebben. 

George van den Bergh (die van het arrest Van den Bergh tegen de Staat, en bij wie mijn 

achterbuurman, Ate van Veenstra Ijlzinga, claimt als eerste student zonder colbert, en in trui 

op college te zijn verschenen - we weten niet of het ook zonder stropdas was), deze Van den 

Bergh schijnt aan de Amsterdamse faculteit niet extreem veel onderwijs te hebben gegeven, 

noch extreme eisen te hebben gesteld; een uurtje in de week was genoeg – iets wat bij 

meerdere vakken het geval was. In het begin van de jaren ‘70 bestond het staatsrechtonderwijs 

aan de Vrije Universiteit uit twee uren durende hoorcolleges tijdens de propaedeuse en in het 

doctoraal gedurende elk een half jaar, met twee aanvullende repetitiecolleges over het recht 

der lagere publiekrechtelijke lichamen (decentralisatie) dat apart getentamineerd werd. Ook 

voor bestuursrecht waren er toen alleen hoorcolleges. De hoorcolleges die eruit sprongen, 

deden dat meestal meer door hun humoristisch gehalte en de vertelkunst van de spreker dan 

vanwege de diepte van inzicht dat geboden werd - hoewel sommige colleges toch ook 

inhoudelijk indruk wekten. Tegenwoordig wordt aangevoerd dat het nuttig rendement in 

termen van kennisoverdracht van een hoorcollege zeer laag is. Dat is waarschijnlijk wel waar, 

maar persoonlijk denk ik toch dat er op hoorcolleges zo’n 25 jaar geleden wel veel kennis 

werd overgedragen. Wellicht houdt het dalend rendement van hoorcolleges verband met de 



afnemende vaardigheid van studenten om te luisteren. Paradoxaal genoeg staat in de plannen 

voor onderwijsvernieuwing het verwerven van vaardigheden sinds jaar en dag zeer hoog op 

de agenda, maar tot de vaardigheden van de jurist wordt kennelijk niet gerekend het kunnen 

luisteren – iets wat toch ook zijn sporen zal laten bij de latere beroepsuitoefening.  

Omdat de nadruk sinds de jaren ‘70 sterk verschoven is naar de werkcolleges in kleiner 

groepsverband, waarbij een hogere graad van onderwijsintensiteit werd nagestreefd, is het 

hoorcollege als vorm van onderwijs relatief minder belangrijk geworden. Daarbij werd het 

aantal onderwijsuren aanzienlijk uitgebreid.  

Tot halverwege de jaren ‘90 besloeg het doctoraal onderwijs staatsrecht aan bijvoorbeeld de 

Universiteit van Amsterdam twee semesters, en bestond het schriftelijk tentamen uit een 

ochtend- en middagsessie van elk 3 uur. Daarbij moet wel gezegd worden dat aan die faculteit 

delen als de onrechtmatige overheidsdaad, decentralisatie en het overzicht van 

rechtsbescherming tegen de overheid van het staatsrecht deel uitmaakten, onderdelen die 

elders wel tot het bestuursrecht – of zelfs het privaatrecht - werden gerekend.  

De omvang van de stof voor het staatsrecht is in de loop der jaren gestaag toegenomen. Dit 

hangt onverbrekelijk samen met de grote toename van de omvang van het staatsrecht. Sinds 

de grondwetsherziening van 1983 heeft onder meer het onderdeel grondrechtenbescherming 

in rechtsleer en rechtspraktijk een enorme vlucht genomen. Recentelijk raakt men er ook van 

doordrongen dat de internationalisering en in he bijzonder de Europese integratie vele 

constitutionele implicaties en aspecten heeft waaraan men in het onderwijs niet meer voorbij 

kan gaan. De vervlechting van nationale, internationale en Europese rechtsorde is voor 

staatsrechtsgeleerden een rijke mijn aan constitutioneelrechtelijke vraagstukken, en even 

zovele valkuilen en landmijnen voor studenten. Kijkt men naar de omvang van de 

handboeken over staatsrecht, dan valt op dat het Handboek van Van der Pot in de afgelopen 

20 jaar verdubbeld is. Een soortgelijke groei is aan de hand in de korte tijd waarin het recente 

handboek van Kortmann in het onderwijs is geïntroduceerd, vooral indien men zich er 

rekenschap van geeft dat in achtereenvolgende drukken het aantal woorden per bladzijde 

behoorlijk is toegenomen. Daarnaast blijkt in vele faculteiten de behoefte te bestaan aan 

aanvullende stof in de vorm van readers en dergelijke. De jurisprudentie is sinds het begin van 

de jaren ‘80 exponentieel toegenomen. Geen week gaat voorbij of men vindt in de 

gepubliceerde jurisprudentie uitspraken van hoogste rechters waarin allerlei grondwettelijke 

vraagstukken – vooral, maar niet alleen, op grondrechtelijk gebied - aan de orde zijn. Ook de 

wetgevings- en bestuurlijke praktijk levert wekelijks constitutioneelrechtelijke stof op. Men 



zie de driemaandelijkse kroniek in de Ars Aequi katernen waarin het topje van de ijsberg 

wordt zichtbaar gemaakt.  

Het is paradoxaal dat de laatste jaren een trend is ingezet waarin de omvang van het 

staatsrecht onderwijs binnen het curriculum aan het afnemen is; aan sommige faculteiten zeer 

drastisch, vooral als men de plannen met bachelor and master opleidingen beziet. Aan de 

grote Utrechtse faculteit is het staatsrecht zelfs als zelfstandig vak verdwenen in het verplichte 

deel van het curriculum. Dit heeft niet echt geleid tot een afname van de ontonbeerlijkheid 

van constitutioneelrechtelijke studiestof. Het is moeilijk denkbaar dat men de rechtspraktijk 

ingestuurd kan worden zonder enige basiskennis van bijvoorbeeld de aard en status van de (in 

aantal toenemende) typen van in de Nederlandse rechtsorde toepasbare normen, of van de 

verschillende betekenissen en beperkingsmogelijkheden van onderscheiden nationale, 

Europese en internationale grondrechten, of van een rudimentaire kennis van de principes van 

het publiekrechtelijk stelsel van besluitvorming en controle daarop. Dit zal studenten voor de 

taak stellen om in steeds minder tijd inzicht te verkrijgen in steeds meer en ingewikkelder 

wordende kwesties. 

Voor de rechtspraktijk was het ooit zo dat een bestuursorgaan of rechter zich niet echt bewust 

was van wat men zich wel of niet gelegen moest laten liggen aan een beroep op een 

constitutionele norm van nationale of internationale oorsprong - als een dergelijk beroep al 

werd gedaan. Er is geen sterke constitutionele rechtscultuur in Nederland, mede vanwege de 

afwezigheid van een speciale rechterlijke instantie voor constitutioneelrechtelijke 

geschillenbeslechting. Met de toename van het beroep op grondrechten en andere 

constitutionele normen, en ook vanwege de internationalisering en Europeanisering is het - 

vanwege de bijzondere constitutioneelrechtelijke positie van internationaal en Europees recht 

in de Nederlandse rechtsorde - echter zo dat Nederlandse rechters, zo goed als 

bestuursorganen en regelgevers, veelvuldig gesteld worden voor constitutioneelrechtelijke 

vraagstukken. Met de afname van het profiel van het staatsrecht in het juridisch onderwijs zal 

het moeilijker worden deze tot een bevredigende oplossing te brengen. Gedeeltelijk kan dit 

gecompenseerd worden omdat voor constitutioneelrechtelijke vraagstukken een steeds groter 

belangstelling is vanuit de andere juridische vakgebieden, zoals het strafrecht, privaatrecht en 

bijzondere delen van het bestuursrecht (vooral economisch bestuursrecht, fiscaal recht en 

milieurecht). Wie weet is het over 50 jaar weer zo dat slinger voor het staatstrechtonderwijs 

de andere richting opgegaan blijkt te zijn. 
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