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I. INLEIDING 

In 1897 startte de Leuvense universiteit met een opleiding handels- 
wetenschappen. De bedoeling was personen te vormen die een lei- 
dende functie konden waarnemen in de expanderende handel of in- 
dustrie. Dit eerder kleinschalige initiatief met aanvankelijk slechts en- 
ltele tientallen studenten groeide in de afgelopen eeuw uit tot een de- 
partement met een studentenbevolking van meer dan 2500 personen. 
Het wetenschappelijk onderzoek in de toegepaste econoinie dat om- 
streeks de eeuwwisseling nagenoeg onbestaande was aan de Leuvense 
universiteit, werd in dezelfde periode opgetild tot internationaal ni- 
veau. In deze bijdrage is het onze bedoeling de krachtliji~en van deze 
indrukwekkende ontwikkelingen in kaart te brengen. 

11. DE LATE 19de EEUW: EEN PERIODE VAN 
INGRIJPENDE ECONOMISCHE VERANDERINGEN 

Tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw kwamen de Europese 
economieen in een ware stroomversnelling terecht. De zogenaamde 
Tweede Industriele Revolutie leidde tot een snelle doorbraak van 
nieuwe sectoren, zoals staalindustrie, machinebouw en chemische nij- 
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verheid. Terzelfder tijd werden nieuwe krachtbronnen ontwikkeld, zo- 
als elektriciteit en verbrandingsmotoren (Icenwood and Lougheed 
(1992)). De invoering van deze nieuwe technologieen vereiste aan- 
zienlijke geldmiddelen, wat de concentratie van ondernemingen - zelfs 
over de landsgrenzen heen - sterk bevorderde. Het ontstaan van mo- 
derne grootbedrijven en van internationale conglomeratell stelde van- 
zelfsprekend nieuwe eiscn aan dc bedrijfsvoering en -0rganisatie. DC 
opkomst van het stoomschip in het laatste kwart van de 19de eeuw 
zorgde voor een forse daling van de transportkoste~l, zodat cle we- 
reldhandel een stevige impuls kreeg (Pollard (1994)). Dit creeerde 
voor een kleine, open economie - zoals de Belgische - nieuwe afzet- 
mogelijkheden, maar intensiveerde tegelijkertijd op ongeziene wijze 
de internationale concurrentiestrijd. Verder begonnen Belgische on- 
dernemers vanaf circa 1880 op grote schaal te investeren in het bui- 
tenland (bouw van spoonvegen in Latijns-Amerika en China, van staal- 
bedrijven in Rusland, enz.) (Dumoulin en Stols (1987)). Deze uitge- 
sproken internationalisering van het Belgische bedrijfsleven vereiste 
eveneens heel wat nieuwe vaardigheden van het management. 

In zakenkringen groeide dan ook de overtuiging dat het traditio- 
nele 'learning by doing' niet langer voldeed voor personen die een lei- 
dende functie ambieerden in handel of industrie. Er was nood aan een 
gedegen wetenschappelijke en tegelijk praktische opleiding, waarbij 
ruime aandacht werd besteed aan boekhouden, handels- en financie- 
le technieken, talen- en warenkennis. 

III. EEN EERSTE RESPONS VAN D E  LEUVENSE 
UNIVERSITEIT 

De Belgische universiteiten reageerden aanvankelijk erg moeizaam 
op deze nieuwe uitdagingen. Tot diep in de 19de eeuw bleven zij in 
eerste instantie opleidingsscholen voor advocaten, geneesheren, in- 
genieurs en - in het geval van Leuven - theologen. De opkomst van 
nieuwe disciplines - zoals sociale en handelswetenschappen - ging gro- 
tendeels aan de Belgische universiteiten voorbij. Daarenboven bleef 
het ondenvijs sterk encyclopedisch en theoretisch georienteerd (Gerard 
(1992)). Omstreeks het midden van de jaren 1880 trad een kentering 
op en groeide het besef dat het Belgisch universitair ondenvijs een 
aanzienlijke achterstand had opgelopen ten opzichte van het buiten- 
land (Lamberts en Roegiers (1986)). 





de betrokkenen examen hadden afgelegd over een twaalftal expliciet 
in het KB vermelde vakken. Blijkbaar werd het conflict tussen de Leu- 
vense universiteit en de 1-egering echter snel bijgelegd. Rector Abbe- 
loos interpreteerde in zijn openingstoespraak voor het academiejaar 
1897-1898 het bewuste KB als een aansporing voor de universiteiten 
oin een volledige opleiding handelswetenschappen uit te bouwen 
(Annuaire de E7Universit6 catholique de Louvain (1898)). 'Miellicht 
had hij van de - overigens hoinogeen katholieke - regering de verze- 
kering gekregen dat ooli de volledige opleiding tot licentiaat in de 
handels- en consulaire wetenschappen verzoi-gd door de universiteiten 
binnen afzienbare tijd officieel zou erkend worden '. In elk geval han- 
delde de academische overheid bijzonder snel: nog in oktober 1897 
werd de (uitsluitend Franstalige) School voor Handels- en Consulaire 
Wetenschappen (Ecole des sciences cornrnerciales et consulaires) boven 
de doopvont gehouden. Daarmee was de eerste handelshogeschool 
verbonden aan een Belgische universiteit een feit '. 

Bij de uitwerliing van het curriculum van de nieuwe School kon ge- 
deeltelijk een beroep worden gedaan op colleges die reeds beston- 
den bij de Rechtsfaculteit of de School voor Politieke en Sociale We- 
tenschappen. Daarnaast moesten echter geheel nieuwe valiken ge- 
creeerd worden, zoals boekhouden, warenkennis, economische geo- 
grafie, enz ! Jules Van den Heuvel speelde bij de uitwerking van het 
nieuwe curriculum een belangrijke rol (Brants (1900)). In deze om- 
standigheden lian het niet verbazen dat hij tot eerste voorzitter werd 
verliozen van de nieuwe School (Annuaire de 17Universitk catholique 
de Louvain (1898)). Hoe was het studieprogramlna van de School voor 
Handels- en Consulaire Wetenschappen samengesteld? 

V. HET STUDHEPROGRAMMA VAN DE NIEUWE SCHOOL 
(1897-1913) 

Om als student tot de School toegelaten te worden, diende men hou- 
der te zijn van een humanioradiploma of geslaagd te zijn in een toe- 
latingsproef '. De algemene prograinmastructuur omvatte een 6kn- 
jarige kandidatuur, een kkn- of tweejarige licentie (lagere of hogere 
graad), speciale deelprogramma's voor doctors in de rechten en in- 
genieurs, en een doctoraatsstudie. 



Slagen in het eerste jaar leidde tot de graad van kandidaat in de han- 
dels+vetenschappen. Het op te nemen vakkenpakket zag er als volgt uit: 
- Philosophie morale 
- Langue franqaise, Langue anglaise, Langue allemande, Lan- 

gue nkerlandaise (facultatief), Langue espagnole (facultatief) 
- Notions de droit civil 
- Comptabilite et science financiere commerciales 
- Opkrations commerciales 
- Connaissance des produits industriels belges et des marchan- 

dises d'importation et d'exportation 
- Une matiere B option 

Na het succesvol afleggen van de examens van het tweede jaar be- 
kwam men de graad van licentiaat in de handelswetenschappen (lagese 
graad). Dit omvatte de volgende colleges: 
- Economie politique 
- Histoire contemporaine du commerce 
- Langue frangaise, Langue anglaise, Langue allemande, Lan- 

gue nkerlandaise (facultatief), Langue espagnole (facultatief) 
- Droit commercial et matieres spkciales qui s'y rattachent 
- Droit maritime 
- Gkographie industrielle et commerciale (en genkral) 
- Operations commerciales 
- Une matiere B option 

Het derde jaar leidde tot de graad van licentiaat in de handelsweten- 
schamea (hogeve graad) indien de volgende valtken 'met vruchh' 
werden afgelegd: 
- Statistique 
- Des colonies au point de vue commercial 
- Langue franqaise, Langue anglaise, Langue allemande, Lan- 

gue nkerlandaise (facultatief), Langue espagnole (facultatief) 
- Droit constitutionnel 
- Droit administratif 
- Droit industriel 
- Droit colnmercial compare 
- Droit des gens 
- Gkographie industrielle et commerciale (partie spkciale) 
- Lkgislation douaniere 
- Comptabilite industrielle 
- Deux matieres a option 



- De graad van licerztiaat i n  de handels- elz consulaire ~vetenschapperz 
(hogere graad) werd toegekeild aan: 
A. Licentiaten in de handelswetenschappen (hogere graad) die de 

volgende vakken hebben afgelegd: 
- Histoire diploinatique de I'Europe depuis le c0ngri.s de Vienne 
- Droit public compare 
- Ligislation consulaire 
- Elements du droit international priv6 
- Langue neerlandaise, Langue espagnole 
Aangezien deze colleges als keuze- of facultatief vak tijdens de 
opleiding lot licentiaat in de handelswetenschappen (hogere 
graad) konden worden opgenomen, was het inogelijk dit diplo- 
ma na drie studiejaren te verwerven. 

B. Doctors in de rechten en ingenieurs, na een extra jaar studie 
waarin een twaalftal vakken werden afgelegd ". 

- De graadvan doctor in de handels~vetenschappen tenslotte werd toe- 
gekend aan licentiaten in de handels- en consulaire wetenschap- 
pen (hogere graad) die een origineel en gedrukt proefschrift heb- 
ben verdedigd. 

In het studieprograrnma valt op dat minimum eel1 ltwart van het to- 
taal aantal uren ging naar taalonderricht. Volgens de oprichters van 
de School was een grondige talenkennis inderdaad onontbeerlijk als 
voorbereiding op een internationaal gerichte loopbaan in de zalten- 
wereld of diplomatic. Ook de haildelsvakken warell sterk praltiijkge- 
richt. Bovendien konden de studenten zelf een beperkt gedeelte van 
hull progralnma samenstellen via een systeem van keuzevakken '. 
Zondcr a1 te vccl overdrijving kunnen we dan oolt stelleil dat de School 
de vernieuwingen incarneerde die sinds het midden van de jaren 1880 
aan de  Lewense uaiversiteit op gang warell gekomen. Dat de nieuwe 
School in zekere mate cen 'offspring' was van de Rechtsfaculteit liet 
evcneens sporen na in het curriculum: in het derde jaar woog het aan- 
deel van de jwidische vakken erg zwaar. 

De snelle start van het aantal afgeleverde diploma's (zie Figuur 1) 
bevestigt dat de nieuwe School tegemoct kwam aan reele opleidings- 
behoeften in de samenleving. Dit succes spoorde de universiteiten van 
Brusse! (1904) en Euik (1906) aan om gelijkaardige initiatieven ie ont- 
wikkelen (Goblet d'Alviella (1909) en Harsin (1936)). De komst van 
nieuwe concurrenten op de onderwijsmarkt ging trouwens niet onge- 



merkt voorbij. Tussen 1903 en 1907 vie1 het aantal te Leuven uitge- 
reikte handelsdiploma's met een derde terug. Vanaf 1908 kwam een 
hernieuwde expansiebeweging op gang, mede ondersteund door de 
uitbouw van een nieuwe afdeling koloniale wetenschappen (1909). 

Directe aanleiding voor het opstarten van deze opleiding was het 
feit dat Kongo in 1908 werd omgevormd tot eel1 Belgische kolonie. 
Dit opende niet alleen belangrijke carri2rcmogelijkheden in de kolo- 
niale adlninistratie, maar ook bij koloniale ondernemingen. Om daar- 
op in te spelen reikte de School vanaf oktober 1909 het diploma uit 
van licentiaat in de kololtiake ~vetej~schappeaz (lagere graad). Het pro- 
gramma naln twee jaar in beslag. Licentiaten in de handelsweten- 
schappen (lagere graad) en sommige andere houders van academi- 
sche graden ltonden het diploma behalen na het afleggen van een een- 
malige proef ! Figuur 1 toont aan dat het aantal toegeltende graden 
in deze richting eerder beperkt bleef. 

FIGUUR 1 

Aantcrl toegelcencle gmdea 
School voor Hnl~dels- er? Co~zsuln~re Wetelzschappen, 1898-1913 



In 1913 tenslotte werd een licentie in definanciele wetenschappen (ho- 
gere graad) opgestart (zie Tabel 1). De snelle groei van het Belgische 
bankwezen en de toenemende vervlechting van deze sector met de in- 
dustrie warell daar niet vreemd aan '. De eerste twee jaren liepen bijna 
volledig parallel met het programmavan de licentiaten in de handels- 
wetenschappen. Het derde jaar omvatte voornamelijk colleges die spe- 
cifiek gericht waren op de boekhoudkundige en financieel-techni- 
sche aspecten van het beurs- en kredietwezen ' O .  

TABEL l 

Door de School uitgererkte dlplo17zn's In 1913 

- licerltiaat in de kolo~ziale  vete ens chap pen (Lagere graad) 

- licentiaat in dejirtnrzciele ~vete~rschappen (hogere graad) 

- licentiaat irz de har~dels- erz cotisulaire ~veterzsckappe~i (hogere graad) 

- doctor in de kandelstveterzschapperz 

Rron: Ulliversitd catholique de Louvain, AnllCe acaddmique 1913-1914: programme des 
cours; pp. 11-18. 

VI. ENKELE ORGANISATORISCHE ASPECTEN, 1897-1914 

De nieuwe School was gehecht aan de Rechtsfaculteit, maar genoot 
in principe een ruime zelfstandigheid. Zo verkozen de professoren uit 
hun midden een voorzitter en een secretaris, elk voor een termijn van 
twee jaar. Toch had deze structuur ook belangrijke nadelen. Alleen 
de Faculteiten waren vertegenwoordigd in de Rectorale Raad, zodat 
de School geen eigen stein kon laten horen in het hoogste bestuurs- 
orgaan van de universiteit. Verder konden lesgevers, die enkel ver- 
bonden wal-en aan de School en dus niet benoemd waren aan een Fa- 
culteit, slechts het statuut krijgen van "professor aan de School voor 
Handels- en Consulaire Wetenschappen". Zij werden niet tot de uni- 
versiteitsprofessoren gerekend, waardoor ze bijvoorbeeld geen toga 
mochten dragen. Jammer genoeg vielen de meeste titularissen van de 
eigenlijke handelsvakken onder dit wat mindenvaardig statuut. Bij- 
gevolg maakten de docenten van de kernvakken in het programma 
weinig kans om tot voorzitter of secretaris van de School te worden 
verkozen. Zij voelden zich dan ook weinig betrokken bij het reilen en 
zeilen van de School, wat het veelvuldig combineren van een lesop- 
dracht met een loopbaan elders stimuleerde. 



Ook de professoren die we1 aan een Faculteit verbonden waren, 
ontwikkelden dikwijls erg drukke buiten-academische activiteiten. 
Jules Van den Heuvel bijvoorbeeld werd in 1899 minister van Justi- 
tie, zodat hij het voorziiterschap van de School niet langer koll waar- 
nemen. Ook voor de cursus die hij er doceerde, diende men naar een 
plaatsvewanger uit te kijken. Pas in 1907 zou Jules Van den Heuvel 
naar de universiteit terugkeren. Anderen volgden zijn voetspoor, zo- 
als Edouard Descamps (minister van Icunsten en Wetenschappen, 
1907-1910) en Prosper ~ o u l l e t "  (minister van Kunsten en Weten- 
schappen, 1911-1918). 

In deze context kan het niet verbazen dat bijzonder weinig tijd over- 
bleef voor wetenschappelijk onderzoek. Symptomatisch was dat het 
aantal doctoraten in de handelswetenschappen tussen 1897 en 1914 
beperkt bleef tot twee proefschriften. Ter vergelijking: de in studen- 
tenaantallen veel kleinere School voor Politieke en Sociale Weten- 
schappen produceerde in de periode 1895-1914 niet minder dan 49 
doctoraatsverhandelingen (Gerard (1992)). 

Op financieel vlak was de School voor Handels- en Consulaire We- 
tenschappen eveneens een buitenbeentje. In tegenstelling tot de mees- 
te andere geledingen van de Leuvense universiteit werd de School van- 
af het academiejaar 1900-1901 gesubsidieerd door de overheid. In ruil 
daaivoor moest de School een aparte boekhouding en kasregister op- 
maken, 10s van de universitaire rekeningen, en zich ondenverpen aan 
inspectie door het Ministerie van Industrie en Arbeid. Aanvankelijk 
bestond de subsidie uit een vast bedrag van BEF 10.000 per acade- 
miejaar'". Vanaf het boekjaar 1907-1908 werd deze tegemoetkoming 
gekoppeld aan het door de School geinde inschrijvingsgeld en aan het 
verloop van bepaalde uitgavencategorieenl". 

VII. VERWOESTING, WEDEROPBOUW, MALAISE 
(1914-1928) 

De Duitse inval in augustus 1914 had rarnpzalige gevolgen voor de 
Leuvense Alma Mater. Vele universitaire gebouwen, waaronder dat 
van de School (gelegen in de Vaartstraat), gingen in vlammen op. Uit 
protest bleef de universiteit vier academiejaren lang gesloten. Pas in 
januari 1919 kwam het academisch leven weer op gang. In de loop van 
datzclfde jaar vestigde de School zich in een nieuw gebouw aan de 
Dekenstraat. De academische overheid veranderde bij deze gelegen- 
heid haar officiele naam in 'handelshogeschool'. 



De uitbouw van de nieuwe studierichtingen koloniale wetenschap- 
pen en financiele wetenschappen in het deceilniuill voor de Eerste We- 
reldoorlog had geleid tot een onoverzichtelijk lcluwen van 
studieprogramma's. Bijgevolg besliste de handelshogeschool in 1920 
om de verschillende curricula te hei-structureren'? De eerste twee ja- 
ren werden voortaan gemeenschappelijk voor alle richtingen en leid- 
de tot het diploma licentiaat in de handelswetenschappen (lagere graad). 
In het derde jaar kon men kiezen uit drie specialisatiemogelijkheden: 

- licentiaat in de handels- enfinancigle wetenschappen (hogere graad); 
- licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen (hsgere graad); 
- licentiaat in de handels- en koloniale wetenschapyen (hsgere graad). 

Voor de consulaire wetenschappen veranderde er niet veel, maar 
voor de financiele wetenschappen kwamen er in het derde jaar heel 
wat handels- en rechtsvakken bij. De grootste wijziging trad op bij de 
koloniale wetenschappen, dat voortaan een driejarig programma werd". 

De langdurige sluiting van de Eeuvellse universiteit tijdens de Eer- 
ste Wereldoorlog veroorzaakte bij de heropening in 1919 een massa- 
le toestroom van studenten. Tabel 2 toont aan dat het aantal uitge- 
reikte graden aanvankelijk fors steeg om nadien opnieuw te dalen. Bij 
de handelshogeschool kwam deze beweging veel sterker tot uiting dan 
bij de universiteit als geheel. Niettemin hield de School medio jaren 
twintig nog een aanzienlijke stijging over van het aantal uitgereikte 
graden ten opzichte van 1913 (+71% tegenover +20% voor de uni- 
versiteit als gehcel). 

TABEL 2 

Aarztol ~lrlgercrkiegrodcri, 1919-2924 (1913 = 100) 

Dit succes inzake studentenaantallen kon niet beletten dat de School 
in het midden van de jaren twintig in een diepe malaise dreigde wcg 
te zinken. Het enthousiasme van de eerste generatie professorell was 
d~iidelijk weggedeemsterd, wat een algemene verstarring en een pijn- 



lijke accentuering van de organisatorische zwakheden van de hoge- 
school veroorzaakte. Klachten over gebrek aan leiding, verouderde 
cursussen, hiaten en overlappingen in het curriculum waren niet uit 
de lucht. Bovendien leidde de drukke buiten-academische carri2re van 
vele professoren tot oilmogelijke uurroosters voor de studentell en tot 
uitstel of zelfs afstelvanvele lessen '? Een en andei- belette de School 
om creatief in te spelen op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen 
waarmee ze in de jaren twintig werd geconfronteerd. 

De Eerste Wereldoorlog had de economische kaarten op wereld- 
vlak namelijk duchtig door elltaar geschud. Verscheidene Westerse 
landen - waaronder Belgie - kampten in de jaren twintig met voor- 
heen nagenoeg onbekende macro-economische problemen, zoals gro- 
te begrotingsteltol-ten, een exploderende publielte schuld, hollende in- 
flatie en extreme wisselkoersvolatiliteit (Van der Wee en Buyst (1989)). 
A1 deze fenomenen prikkelden het wetenschappelijk onderzoek, wat 
uiteindelijk zou uitmonden in de oprichting van conjunctuurinstitu- 
ten. Onder impuls van enkele jonge professoren, zoals Fernand Baud- 
huin (1894-1977) en Paul Van Zeeland (1893-1971), zou Leuven deze 
internationale trend volgen door in 1928 het Instituut voor Economi- 
sche Wetenschappen (Inst i t~~t des sciences e'conomiques) op te star- 
ten. Alhoewel dit Instituut in de eerste plaats een onderzoeksinstel- 
ling wasL7. verstrekte het ook gespecialiseerd o n d e n v i j ~ ' ~  leidend tot 
de graden van licentiaat en doctor in de economische wetenschap- 
pen19. 

De uitbouw van econoinisch onderwijs buiten de handelshoge- 
school veroorzaaktc eel1 schokgolf in het handelsinstiiuut, waardoor 
ook daar een nieuwe generatie professoren op de voorgrond kon tl-e- 
dell. Door een reorganisatie van het bestuur van de School kwam de 
feitelijke leiding in handen van een 'directeur' die over uitgebreide 
bevoegdheden beschikte2". Urbain Vaes (1896-1967) kreeg deze func- 
tie toebedeeld, waarmee voor het eerst in haar bestaan een echte spe- 
cialist in de bedrijfsfinanciering en -organisatie aan het roer stond van 
de Leuvense handelshoges~hool'~. 

VIII. VAN DE ENE HERVORMING NAAR DE ANDERE 
(1928-1941) 

Urbain Vaes begon onmiddellijk aan een grondige modernisering van 
het studieprogramma. Zo liet hij bijvoorbeeld de inhoud van de vak- 
lten 'boekhouden' en 'handelsverrichtingen' wijzigen en uitbreiden, 



en creeerde hij nieuwe cursussen, zoals 'bedrijfsorganisatie' en 'mar- 
keting'**. Om te vermijden dat deze hervorrningen het bestaande leer- 
plan zouden overbelasten, werd het programma vanaf 1933 van drie 
op vier studiejaren gebracht". Terzelfder tijd werd het talenonder- 
richt ondergebracht in een afzonderlijke afdeling, gehecht aan de han- 
delshogeschoo124. 

Het KB van 17 september 1934 dat het verweiven van de graad van 
licentiaat in de handelswetenschappen wettelijk regelde. legde nog bij- 
komende aanpassingen op. Het oude onderscheid tussen licentiaten 
lagere graad en licentiaten hogere graad verdween. Slagen in de eer- 
ste twee jaren van de opleiding leidde voortaan tot het diploma van 
karzdidaat in de handelsweterzschappen. In de twee volgende jaren kon 
men zich specialiseren tot: 

- licentiaat in de handels- en financiele wetenschappen; 
- licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen; 
- licentiaat in de handels- en koloniale wetenschappen. 

Bovendien legde het KB stricte minimumeisen op waaraan het aan- 
geboden vakkenpakket moest voldoen. Het nieuwe studieprogram- 
ma dat daaruit ontstond, versterkte de algemene vorming door het in- 
troduceren van colleges, zoals 'zielkunde' (psychologie) en 'economi- 
sche geschiedenis van Belgie en Congo'. Ook wiskunde, statistiek en 
staathuishoudkunde (macro-economie) kregen meer gewicht. Aan de 
praktische vorming werd eveneens gesleuteld door de uitbouw van se- 
rninarie-oefeningen en door het verplicht make11 van een stage van 
minimum twee maanden in een onderneming. Tenslotte kreeg het per- 
soonlijk werk een belangrijke impuls door het opleggen van een li- 
centiaatsverhandeling. 

Deze hervormingen bleven niet zonder gevolg voor de studenten- 
aantallen. De modernisering van het studieprogramma vanaf de late 
jaren twintig verhoogde duidelijk de aantrekkingskracht van de Leu- 
vease handelshogeschool (zie Figuur 2). De overschakeling naar een 
vierjarig leerplan daarentegen leidde tot hogere studiekosten en tot 
een zwaarder studiepakket voor de studenten, wat het enthousiasme 
voor deze richting danig temperde. Terwijl het aantal uitgereikte gra- 
den bij de universiteit als geheel tussen 1933 en 1938 lichtjes steeg, 
ltreeg het handelsinstituut met een forse terugval af te rekenen". 

Een andere hervorming die in dit bestek niet onvermeld mag blij- 
ven, is het proces van de vernederlandsing. Aanvankelijk werden alle 



vakken aan de Leuvense universiteit enkel in het Frans gedoceerd. 
Rector Ladeuze startte in 1911 met de geleidelijke splitsing van de 
colleges in een Franstalige en Nederlandstalige leergang, een proces 
dat zou versnellen na de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gent- 
se universiteit in 1923. De Leuvense handelshogeschool bleef groten- 
deels immuun voor deze ontwikkelingen: in 1913 werd welgeteld 66n 
vak ook in het Nederlands gegeven, namelijk 'staatshuishoudkunde'. 
In de loop van de jaren twintig h a m  daar nog het college 'volken- 
recht' bij. De volledige vernederlandsing van de Gentse universiteit 
in 1930 zou een en ander ingrijpend veranderen. Vanaf 1931 diende 
de handelshogeschool in ijltempo Nederlandstalige professoren aan 
te trekken om deze toestand recht te trekken. Toch zou het nog tot 
1938 duren vooraleer zo goed als alle colleges in de beide landstalen 
werden gedoceerd". 

Ook op financieel-administratief vlak stond de eerste helft van de 
jaren dertig in het teken van de veranderingen. Aanleiding was het 
ad Izoc karakter van de subsidiering van de vrije handelshogescholen. 
Bij gebrek aan een wettelijk kader moest bijvoorbeeld het principe 
van de betoelaging elk jaar opnieuw ingeschreven worden in de be- 
grotingswet. De overheid wenste de vrije handelshogescholen meer 
financiele zekerheid te geven door het recht op subsidiering in de wet 
in te schrijven, maar eiste in ruil daarvoor dat zij het organiek regle- 
ment aannamen van het technisch ondenvijs. Voor de Leuvense si- 
tuatie betekende het nieuwe statuut onder meer dat de professoren 
die aan de handelshogeschool verbonden waren, voortaan individueel 
per Ministerieel Besluit werden benoemd, waardoor hun salarissen 
volledig ten laste kwamen van de ~verheid '~ .  Deze materiele verbe- 
tering bracht echter weinig soelaas voor de wat mindenvaardige aca- 
demische status van deze "professoren aan de I-Iandelshogeschool". 
Zij die niet aan een Faculteit benoemd waren, werden nog steeds niet 
tot het corps van de universiteitsprofessoren gerekend'" wat toene- 
mende wrevelveroorzaakte. Bijgevolg kwam een stroming op gang om 
het handelsinstituut, dat ondertussen zoals de meeste andere 
studieprogramma's aan de universiteit een vierjarige opleiding aan- 
bood, volledig te integreren in de Leuvense Alma Mater. 



In de late jarell dertig werd verder aan de inhoud van het studie- 
programma gesleutelcl. Dit resulteerde in het opstarten van opleidin- 
gen tot gegradueerde, licentiaat en doctor in de actuariele weten- 
schappen, eel1 primeur voor de Belgische universiteiten. De Leuvense 
handelshogeschool liet zich daarbij inspirerell door Zwilserse en En- 
gelse voorbeelde11'". Verder startte het handelsinstituut in 1936 met 
theoretisch ge~rienteerd economisch ondenvijs door een opleiding tot 
&icer~.kiaal in de econolazische wetenschappen uit te bouwen3". De han- 
delshogeschool h a m  daarmee in aanvaring met het Tnstituut voor 
Economische Wetenschappen dat a1 sinds 1928 eel1 soortgelijke spe- 
cialisatie v ~ r z o r g d e ~ ~ .  De daaruit voortvloeiende overlappingen spoor- 
den de academische overheid aan tot eel1 grondige 1-eorganisatie van 
het gehele economisch onderwijs aan de Leuvense universiteit. 



IX. NAAR EEN FACULTEIT ECONQMISCHE EN SOCIALE 
WETENSCHAPPEN (1941-1950) 

Vanaf oktober 1941 werd een geheel nieuwe str~ictuun operationcei. 
De acadenlische overheid bracht a1 het economisch onderwijs te Eeu- 
ven onder bij de School voor Econoarnische Wetenschappen. Dit over- 
lioepelend orgaan telde drie nieuwe afdelingen3': 

- Het Hnstituart voor Toegepaste Economische Wetensehappen (ITEW), 
in feite de voortzetting van de vroegere handelshogeschool, maar 
dan zonder het in de late jaren dertig opgestartte theoretiscli cco- 
nomisch en actuarieel ondeiwijs; 

- Het Institnut voor Actuarigle Wetenschappen (IAW) nam voor- 
taan de gespecialiseerde opleidingen tot gegradueerde, licentiaat en 
doctor in de actuariele wetenschappen voor zijn rekening; 

- Het Instituut voor Economische Wetenschappen (IIEW) bundelde 
voortaan alle gespecialiseerd theoretisch econon~isch ondenvijs, zo- 
we1 dat verzorgd door het oude Instituut voor Economische Weten- 
schappen " als dat van de vroegere handelshogeschool. 

Deze drie instituten bezaten een grote autonomic: ze verkozen elk 
een eigen voorzitter en secretaris. De School voor Economische We- 
tenschappen speelde enliel een coiirdinerende roI tussen de drie in- 
stituten. De jure was deze constructie nog steeds gehecht aan de Rechts- 
faculteit, maar in de praktijk leidde ze een quasi onafhankelijk be- 
staan. Om de samenwerking tussen de drie instituten te bevorderen, 
werden ze sainengebracht in het gebouw aan de Dekenstraat, dat bij 
deze gelegenheid werd omgedoopt tot het Van den Heuvelinstituut 
naar de oprichter van de vroegere handelshogeschool 34. 

Ondanks het feit dat ITEW in vergelijking met de vroegere han- 
delshogeschool sommige specialisatierichtingen had moeten afstaan, 
kwam het instituut versterkt uit deze herstructurering tevoorschijn. 
Door zich in te passen onder de koepel 'School voor Economische We- 
tenschappen' zette ITEW een belangrijke stap naar een volwaardige 
academische integratie in de Leuvense universiteit. Kenmerkend was 
dat de professoren die enkel verbonden waren aan ITEW niet lneer 
als "professeurs 1'Institut Supkrieur de Commerce" in het program- 
maboek wensten opgenomen te worden, maar als "professems a 1'Ecole 
des Sciences Ecoiloriliqiies" 3? Boveiidieii woog ITEW zwaar door in 
het geheel van de School voor Economische Wetenschappen "'. Al- 
leen ITEW bood een volledig vierjarig curriculum aan, terwijl IEW 



en IAW zich grotendeels beperkten tot het vei-zorgen van een twee- 
de-cyclusopleiding. Wat het tweede-cyclusondeiwijs betreft, leverde 
het Instituut ongeveer 85% van het totaal aantal licentiestudenten. 
Ook de "Afdeling der moderne talen" bleef verbonden aan ITEW, ter- 
wijl IAW in de praktijk zeer nauw aanleunde bij ITEW. 

De vernieuwingsdrang, die zo opvallend aanwezig was geweest tij- 
dens de jaren dertig, werkte onverminderd door. In het academiejaar 
1944-1945 lanceerde ITEW een programma leidend tot de graad van 
handelsingenieur ". De bedoeling van deze opleiding was een brug 
te slaan tussen enerzijds handelswetenschappers en anderzijds bur- 
gelijk ingenieurs, zodat commercieel gerichte bedrijfskundigen wer- 
den gevormd met een behoorlijk inzicht in natuunvetenschappelijke- 
technologische concepten. Deze ambitieuze doelstelling trachtte ITEW 
te concretiseren door in de licenties handelswetenschappen een vier- 
de specialisatierichting op te richten met sterke nadruk op mechani- 
ca, natuur- en scheikunde, materialenweerstand, industriele econo- 
mie, enz. Om het relatief groot aantal opgelegde vakken te compen- 
seren, werd de licentiaatsverhandeling voor de handelsingenieurs ge- 
reduceerd tot een uitgebreid stagerapport. 

Wat studentenaantallen betreft, kende ITEW tussen 1938 en 1950 
een explosieve groei (zie Figuur 3). Het aantal uitgereikte graden ver- 
viervoudigde in deze periode tenvijl de universiteit als geheel 'slechts' 
een toename met 75% realiseerde. Ook de School voor Politieke en 
Sociale Wetenschappen zat inzake studentenpubliek duidelijk in de 
lift. De fors stijgende populariteit van deze richtingen samen met de 
voortdurende krimpende juridische inslag van hun studieprogramma's 
werkte een verdere vervreemding ten opzichte van de Rechtsfacul- 
teit in de hand. Mede onder stuwing van Urbain Vaes was dit vooi- de 
academische overheid het signaal om zowel de School voor Politieke 
en Sociale Wetenschappen als de School voor Economische Weten- 
schappen vanaf oktober 1950 onder te brengen in een nieuwe facul- 
leit (zie Schema 1). Daarmee zag voor het eerst sinds 1834 een nieu- 
we faculteit het daglicht aan de Leuvense Alma Mater ". 



FIGUUR 3 

aantal toegek. graden 

Bron: Jaarboek van de Kalholieke Universiteit te Leuvcn, 1939-1951 
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Op orga~lisatorisch vlak bracht de creatie van de Faculteit Econo- 
mische en Sociale Wetenschappen weinig verandering: de Scholen en 
vooral de daaraan gehechte Islstituten behielden elk hun verregaan- 
de autonomic. Daardoor bleven de bevoegdheden van zowel de de- 
caan als de academisch secrctaris van de nieuwe faculteit zodanig be- 
perkt '", dat de oprichting van een faculteitsraad als overbodig werd 
beschouwd. Bijgevolg bleef de Faculteit Economische en Socialc We- 
tcnschappen een buitenbeentje in vergelijking met de andere Leu- 
vense faculteiten '('. 

Voor de lesgevers die enlie! aan de Scholen verbondel: w r e n ,  be- 
tekende de oprichting van de nieuwe faculteit een belangrijke verbe- 
tering van hun academische status. Zij werden bij deze gelegenheid 
ingeschaald in het corps van de universiteitsprofessoren 'l. 

X. D E  JAREN VIJFTIG: IN HET TETWN VAN DE 
EXPLODERENDE STUDENTENAAPJTALLEN 

Nu de organisatorische doelstellingen bereikt waren, kon alle aan- 
dacht opnieuw uitgaan naar de verdere uitbouw en vernieuwing van 
de studieprogramma's. De uitdagingen bleken niet gering. Tijdens de 
TPiveede Wereldoorlog waren de Amerikaanse "business schools" nauw 
betrolilie~~ gcweest bij de optimaliscrillg van de osrlogsproductie. Dit 
ieidde tot belailgrijke doorbraken inzake de wetenschappelijke ana- 
lyse van productiebeleid, beslissingstechnieken, management, enz. 
Terzelfder tijd hadden de oorlogsomstandigheden elke communica- 
tie tussen het Europcse vasteland en de Aigelsakslsche wercld on- 
mogelijk gemaakt, waardoor deze nieuwe ontwikkelingen volledig aan 
het oude continent wares1 voorbijgegaan. Eesls de wederopbouwpe- 
rikelen opgelost, lwam het er voor de El-tropese universiteiten op aan 
deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. 

Nog prangender wellicht voor het Leuvense ITEW was het blijven- 
de probleem van de exploderende studentenaantailen. Tijdens de ja- 
ren vijftig bleef het aantal door ITEW uitgereikte graden aanzienlijk 
sneller stijgen dan het Leuvense gesniddelde. Hoe kunnen we de gro- 
te belangstelling voor ITEW-studies verklaren? 

Op het punt van de bedrijfsvoering en -0rganisatie hadden de Eu- 
ropese grote ondernemislgen tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw 
een aarizielllijke achierstand opgelopen ten opzichle van de Verenig- 
de Staten (Van der Wee (1983)). In het kielzog van het Marshall-plan 
werden omstreeks 1950 heel wat eco~lomische missies naar het nieu- 



we coiltine~lt gestuurd om Europese beclrijfsleiders vertrouwd te ma- 
ken met de nieuwe Amerikaanse ~nanagementsmethoden (Baudhuin 
(1958)). De geleidelijke invoering van deze technieken deed de vraag 
naar leidinggevend kader met een stevige bedrijfseconomische vor- 
ming sterk toenemen. 

De forse toename van het aantal ITEW-studenten leidde snel tot 
een zware overbelasting van het bestaande professorencorps ". M -  
hoewel iedereen de noodzaak inzag van een aanzienlijke uitbreiding 
van het academisch personeel, verliep clit bijzonder moeizaam. Het 
belangrijliste probleem was dat traditioneel slechts weinigen promo- 
veerden tot doctor in de handelswetenschappen, wat de recrutering 
van nieuwe professoren sterk bemoeilijkte. Om dit acuut gebrek aan 
academische reserve structureel op te lossen, werdcn twee wegen be- 
wandeld: 

- hervorming van het doctoraat in Eeuven; 
- het uitsturen wan beloftevolle afgestudeerden naar gereputeerde 

Amerikaanse universiteiten om daar een master's diploma of een 
P h D .  te behalen. 

A. Hervorrning van het doctoraat te Leuven 

Het opstarten van de richting 'Handelsingenieur' in 1945 creeerde ge- 
leidelijk aan een meiltaliteitsverandering in HTEW wat de doctoraats- 
studie betrof. Door de belangrijke plaats die de exacte wetenschap- 
pen in dil progralnrna irmnamcn, kwamcn de sludenten handeisinge- 
nieur uitgebreid in contact met kwantitatieve methoden. Bijgevolg was 
voor hen de verleiding erg groot om deze ltwantitatieve technieken 
ook te gebruilien voor de analyse van bedrijfseconornische proble- 
men. Dit werkte niet alleen een verdieping van de studieprogramma's 
in de hand, maar scherpte tevens de belangstelling aan voor weten- 
schappelijk oilderzoek. Probieem was echter dat handelsingenieurs 
geen meerwaa1.de zagen in het behalen van de graad van 'doctor in 
de handelswetenschappen'. Het begrip 'handelswetenschappen' had 
in hun ogen niet alleen een weinig aantrekkelijke bijklank ", maar ver- 
tolkte bovendien onvoldocllde het oilde~werp van hull studiewerk. 0111 
aan deze bezwaren tegemoet te komen, werd in 1951 naast de graad 
van 'doctor in de handelswetenschappen' ook de tile1 van 'doctor in 
de toegepaste economische wetenschappen' gecreeerd 44. Deze maat- 
regel miste zijn uitwerking niet: in het decennium 1952-1961 verte- 



genwoordigde deze laatste graad zowat de helft van het totaal aantal 
promoties in ITEW ". 

Een tweede maatregel van ITEW om de drempel naar het docto- 
raat toe te verlagen, was de uitbouw van een 'Speciale licentie in de 
bedrijfseconomie' (1952). Bij gebrek aan financiele middelen kon- 
den in dit 'vijfde jaar' echter geen nieuwe colleges worden aangebo- 
den, zodat het programma uitsluitend bestond uit tweede-cyclusvak- 
ken ". Zodoende kon het programma niet uitgroeien tot een echte 
postgraduate opleiding, waardoor het zijn oorspronkelijke doelstel- 
ling grotendeels miste. 

B. Hernieuwde internationalisering 

Een andere strategie om het tekort aan doctoraten te verhelpen, was 
het stilnuleren van beloftevolle afgestudeerden om in een gereputeer- 
de buitenlandse universiteit een master's diploma 47 of een Ph.D. te 
behalen, in de hoop dat zij nadien als docent naar de Leuvense Alma 
Mater zouden terugkeren. De grote voorsprong van de Amerikaanse 
universiteiten op het vlak van bedrijfseconomie maakte dat zij veruit 
de meeste gedadigden aantrokken. Deze trek naar de Verenigde Sta- 
ten was zeker niet nieuw. In de jaren 1920 studeerden latere profes- 
soren zoals Gaston Eyskens, Paul Van Zeeland en Urbain Vaes 4S 

reeds aan Amerikaanse universiteiten. Tijdens de Grote Depressie wa- 
ren deze contacten weggedeemsterd om gedurende de Tweede We- 
reldoorlog helemaal te verdwijnen. In het begin van de jaren vijftig 
werd energieli getracht deze draad weer op te nemen 4", ell met sue- 
ces. Vanaf het midden van de jaren vijftig trokken opnieuw enkele af- 
gestudeerden van ITEW naar de nieuwe wereld om er postgraduate 
studies aan te vatten. 

XI. DE WOELIGE JAREN ZESTIG 

De turbuiente jaren zestig zouden het aanzicht van de Leuvense Alma 
Mater volledig veranderen. Niet alleen de splitsing in de zonler van 
1968 van de voorheen unitaire Leuvense universiteit in twee autono- 
me instellingen, de Nederlandstalige K.U.Leuven en de Franstalige 
Universitk catholique de Louvain was daarvoor verantwoordelijk. Ook 
de lai'cisering van de verschillende geledingen van de universiteit en 
de integratie van studentenvertegenwoordigers in zowat alle bestuurs- 
organen lieten duidelijke sporen na. Ten slotte onderging de finan- 
ciering van de vrije universiteiten radicale veranderingen, waardoor 



vorm kon gegeven worden aail de democratisering van het academisch 
ondeiwijs en aan de uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek. 

A. Hen.ol-ming van het tweede-cyclusorzde~wijs erz uitbouw varz 
postgraduate opleidzrzgerz 

De wet van 2 augustus 1960 betekende inderdaad een belangi-ijk schar- 
nierpunt in de geschiedenis van de Leuvense universiteit. Het fors op- 
treltkenvan de rijkssubsidie aan de vrije universiteiten maakte dat de 
Leuvense Alma Mater veel minder afhankelijk werd van giften, lega- 
ten en patrimoniuininltomsten. Voor ITEW betekende deze wet even- 
eens een ingrijpende verandering. Aan de speciale subsidieregeling 
voor het Instituut, die a1 decennia lang van ltracht was, kwam een ein- 
de. ITEW werd financieel volledig ge~ntegreerd in de centrale boek- 
houding van de universiteit. 

Ook voor de structuur en inhoud van het aangebodeil valdcenpalt- 
ltet had deze wet verstrekkende gevolgen. Het minimumcurricul~~m 
opgelegd door de KB's van 17 en 18 septeinber 1934 om voor subsi- 
diering in aanmerking te komen, verviel, zodat ITEW voortaan zelf 
kon beslissen welke colleges het aanbood. ITEW maakte daarvan ge- 
bruik om in 1962 een ingrijpende programmahervorming door te voe- 
ren. Het oude onderscheid tussen licentiaat in de handels- en consu- 
laire wetenschappen, licentiaat in de handels- en financiele weten- 
schappen, en licentiaat in de handels- en tropische wetenschappen ver- 
dween 50. In plaats daarvan kwam er 6611 opleiding tot licentiaak in 
de toegepaste economische wetenschappen, waarhij de studenien in 
de tweede cyclus konden kiezen tussen zes specialisatierichtingen (zie 
Schema 2). Terzelfder tijd werd het gewicht van wetenschappelijk- 
analytische georienteerde colleges opgevoerd ten nadeie van de eer- 
der prakiijltgerichte en descriptieve vakken. 

Mede onder invloed van de Angelsaltsische wereld, nam het be- 
lang van ltwantitatieve methodell in de analyse van bedrijfseconomi- 
sche problemen snel toe. Om daaraan tegemoet te komen, besliste 
ITEW in 1965 om de licenties TEW opnieuw onder de loep te ne- 
men. Voortaan ltonden de studenten kiezen tussen twee basisrichtin- 
gen: de algemeen bedrijfseconomische richting en de han t i ta t i e f  be- 
drijfseconon~ische richting. In de eerste basisrichting werden vier spe- 
cialisatiemogelijkheden voorzien (zie Schema 2). De tweede basis- 
richting legde sterk de nadruk op wiskundige economie, econome- 
trie, operationeel onderzoek en elekironische informatieve~werking. 



SCHEMA 2 

Ptogtat?zn~nhervoi7i111zget1 h c e t ~ t l e ~  TEW 1962-1971 

Broil: Katholiekc Universiteit te  Lcuven. P~ogrnrilrn~r del- lee~'gntzgei~: ncader?riejnreri 
1962-1965. 
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- bedrijfseconomie 
- bcdrijfsorgauisatie cn -beheer 
- internationale halldel 
- t~nancieel  beheer 
- Si~lar~ciclc ccono~nie  
- coiisulaire weterischappen 

Het progi-amlna van de handelsingenieurs ontsnapte evenmin aan 
de hervormingsijver. Tijdens de jaren vijftig had dit curriculum zich 
steeds meer gedifferentieerdvan de licentiaatsopleiding. In 1965 werd 
de bedrijfstechnologische invalshoek opnieuw versterkt, waardoor de 
verschillende finaliteit van het diploma liai~delsingenieur nog beter 
uit de verf kwam. In de tweede cyclus maakte men voortaan ook daar 
een expliciet onderscheid tussen de algemeen bedrijfseconomische en 
de lwantitatief bedrijfseconomische richting 51. 

De belcrc financieringsmodaliteiten, voorzien in de wet van 2 au- 
gustus 1960, lieten eveneens toe nieuwe initiatieven te ontplooien op 
postgsaduaak niveau. In 1961 creeerde ITEW de graad van 'handels- 
en bedrijfskundig i~igenieur'. In tegenstelling tot de 'Speciale licentie 
in de bedrijfseconomie' bevatte dit vijfde-jaarsprogramma we1 een 
aantal nieuwe, geavanceerde colleges, voornamelijk op het vlak van 
industriele organisatie, distributie en operationeel onderzoek ". In 
1967 werd dit vakkenpakket gereorganiseerd en uitgebreid. Afgestu- 
deerde licentiaten die dit curriculum opnamen, kregen voortaan de 
titel van 'licentiaat-doctorandus in de toegepaste economische we- 
tenschappen' 5'. Terzelfder tijd besliste ITEW om zowat een derde van 
het totaal aantal colleges in dit vijfde-jaarsprogi-amma in het Engels 
aan te bieden. 

De toenemende invloed van de Angelsaksische wereld was een lo- 
gisch gevolg van enerzijds de groeiende internationalisering van het 
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wetenschappelijk bedrijf en anderzijds het aantreden in ITEW van een 
nieuwe generatie professoren, gevormd aan of sterk beinvloed door 
de Amerikaanse universiteiten. De hechte band die op deze manier 
tot stand kwam met sommige Amerikaanse universiteiten, werd in 
1965 geconcretiseerd door het opstarten van een uitwisselingspro- 
gramma met de Graduate School of Business van de University of 
Chicago. Afgestudeerden van ITEW konden voortaan een 'Master of 
Business Administration' (MBA) behalen aan deze gereputeerde uni- 
versiteit. Voorzieningen inzake docentenmobiliteit en samenwerking 
op het vlak van cloctoraatsstudentet~ vervolledigden de overeen- 
komst 5'. Mede om de reciprociteit van het akkoord te waarborgen 
besliste ITEW eind 1967 dat postgraduate studenten die aan bepaal- 
de voonvaarden voldeden, de (Leuvense) graad van Master of Busi- 
ness Administration konden krijgen. Meer bepaald moesten zij een 
minimumpakket aan Engelstalige vakken uit het programma 'licen- 
tiaat-doctorandus in de toegepaste economische wetenschappen' op- 
nemen, alle examens in het Engels afleggen en een Engelstalige eind- 
verhandeling voorbrengen 55. 

B. Naar de oprichting van een Faculteit Ecovzornische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen 

Niet alleen de studieprogramma's ondergingen tijdens de jaren zes- 
tig heel wat veranderingen, ook op organisatorisch vlak was het een 
rusteloze periode. Communautaire tegenstellingen speelden daarbij 
een belangrijke rol. Alhoewel zowat alle colleges aan de Leuvense uni- 
versiteit waren gesplitst in Nederlandstalige en Franstalige leergan- 
gen, was het bestuur van de universiteit unitair gebleven. Bijgevolg 
gebruikten de verschillende administratieve geledingen van de Alma 
Mater (rectoraat, faculteiten, instituten) nog steeds het Frans als voer- 
taal bij uitstek. Deze praktijk riep meer en meer verzet op bij jongere 
generaties Vlaamse professoren, die volledig in het Nederlands wa- 
ren opgeleid. Mede onder druk van de herziening van de taalwetge- 
ving besliste de academische overheid in 1962 onder meer om de fa- 
culteiten en de daaronder ressorterende geledingen taalkundig te 
splitsen. 

In het geval van de Faculteit Economische en Sociale Wetenschap- 
pen (ESW) nam de academische overheid deze hervorming te baat 
om de facultaire bevoegdheden, die nog steeds erg krap bemeten wa- 
ren, uit te breiden. Conform met wat elders in Leuven gebruikelijk 



was, werd de verantwoordelijkheid over het eerst-cyclusonderwijs 
overgeheveld van de instituten naar het facultaire niveau. In het ka- 
der van de taalkundige splitsing leidde dit tot de oprichting van twee 
faculteitsraden, die respectievelijk de verantwoordelijkheid kregen 
over het Nederlandstalig en het Franstalig kandidatuurondeiwijs ' O .  

De raden van de tegelijkertijd eveneens taalkundig gesplitste institu- 
ten bleven daardoor enkel bevoegd voor de licenties en de postgra- 
duate opleidingen ". Deze nieuwe structuur ging van start in maart 
1964 '! Nederlands- en Franstaligen gingen vanaf dat ogenblik elk 
hun eigen weg, wat zich langzaam maar zeker vertaalde in uil elkaar 
groeiende studieprogramma's en organisatiestructuren. Wij volgen 
voortaan enkel de ontwikkelingen aan Nederlandstalige zijde. 

De uitbreiding van de facultaire bevoegdheden leidde snel tot con- 
flicten. Nog in 1964 werd in de Faculteit (ESW) de idee geopperd om 
gemeenschappelijk eerste-cyclusondenvijs uit te bouwen, leidend tot 
de graad van kandidaat in de economische en sociale wetenschap- 
pen. Dit ene diploma zou toegang verschaffen tot de verschillende li- 
centieprogramma's van de Faculteit. Alhoewel ITEW weinig enthou- 
siasme voor dit project aan de dag legde '", ging het in 1966 toch van 
start. Ondanks het feit dat in de gemeenschappelijlte kandidatuurop- 
leiding verschillende orientaties waren voorzien naargelang de toe- 
ltomstige licentiestudies vail de student, bleek a1 gauw dat dc aanslui- 
ting op het licentieprogramma TEW bijzonder moeilijkverliep. In de 
wandelgangen van ITEW werd dan ook gefluisterd dat de zogenaam- 
de gemeenschappelijlte eerste-cyclusopleiding in feite eel1 ltandida- 
tuur was in de politieke en sociale wetenschappen "'. 

Naar het einde van de jaren zestig toe zouden de betrekkingen tus- 
sen ITEW en het Instituut voor Politieke en Sociale Wetenschappen 
(IPSW) alsmaar verder belioelen. Mvistallisator van het conflict werd 
de zogenaamde departer~~entalisatie. Wat was er aan de hand? De be- 
staande universitaire structuur, gebaseerd op faculteiten en institu- 
ten, was alleen bevoegd voor onderwijsaangelegenheden. Bijgevolg 
bleef het wetenschappelijk onderzoek dikwijls een zuiver individuele 
aangelegenheid, wat nogal eens leidde tot overlappingen en andere 
inefficienties. Bovendien was de complexiteit van het onderzoek on- 
dertussen dusdanig toegenomen dat een gi-ootschaliger aanpak nood- 
zakelijk leek. Daarom stelde de academische overheid in 1968 voor 
om de instituten af te schaffen. In plaats daarvan kwamen departe- 
menten, die als hoofdopdracht de coiirdinatie van het wetenschappe- 
lijk onderzoek kregen en van een aanzienlijke financiele autonomie 



zouden genieten. Op onderwijsvlak zouden zij enkel nog verantwoor- 
delijk zijn voor de inhoudelijke aspecten van de colleges; het organi- 
satorische element werd volledig overgeheveld naar de faculteiten. 
Met deze nieuwe structuur hoopte de academisch overheid het we- 
tenschappelijk onderzoek te stimuleren en de coordinatie tussen on- 
derwijs en onderzoek soepelel- te laten verlopen ". 

Ondanks deze goede bedoelingen zou dit initiatief de verhoudin- 
gen tussen ITEW en IPSW verder verzuren. Aangezien de verdeling 
van de financiele middelen per departement zou gebeuren, lanceer- 
de IPSW een plan waarbij het zich onlvornlde tot niet mindel dan acht 
departementen (Gerard (1992)). ITEW vreesde door dit voornemen 
niet alleen totaal geminoriseerd te worden binnen de Faculteit ESW, 
maar ook voor een forse scheeftrekking van de toegewezen geldmid- 
delen. Alhoewel ITEW en IPSW een gelijkaardig aantal studenten tel- 
den, beschikte ITEW over slechts half zoveel gewoon hoogleraren 62. 
Daardoor was het voor ITEW onmogelijk om een gelijkaardig initi- 
atief te ontwikkelen. Om de dreiging van minorisering af te wenden, 
opperde ITEW de idee om een eigen faculteit op te richten. In de fa- 
culteitsraad kon dit plan op een meerderheid rekenen, dank zij de 
steun van de sociologen ". Daarmee was de kogel door de kerk: in 
1969 werd de Faculteit ESW onderverdeeld in enerzijds de Subfacul- 
tcit Economische en Toegepaste Eco~lo~nische Wetenschappen en an- 
derzijds de Subfaculteit Sociale Wetenschappen "4. Twee jaar later kre- 
gen beide geledingen de volwaardige status van faculteit. 

Samen met de oprichting van de nieuwe Faculteit Economische en 
Toegepaste Economische Wetenschappen (FETEW) vond in 1971 ook 
de departementalisatie haar beslag. De oude instituten IEW en ITEW 
werden omgevormd tot respectievelijk het Departement Economie en 
het Departemenl TEW Het Instituut voor Actuariele Wetenschap- 
pen, dat vanouds sterk had aangeleund bij ITEW, veranderde in een 
autonome afdeling oi~dergebracht bij het Departement TEW, maar 
behield een grote zelfstandigheid ''. 

XII. DE SAREN ZEVENTIG: HET WETEWSCHAPPELIJIC 
ONDERZOEM IN EEN STROOMVERSNELLING 

De splitsing van de Faculteit ESW maakte snel een einde aan het ex- 
periment van gemeenschappelijk eerste-cyclusonderwijs samen met 
de sociale wetenschappen. Vanaf 1970 verzorgde TEW opnieuw ei- 
gen kandidatuurondenvijs, waarin meteen meer nadruk werd gelegd 



op wiskunde en statistiek. Het jaar daarop werd ook het tweede- 
cyclusprogramma bijgestuurd. De toenemende specialisatie in het be- 
drijfseconomisch onderzoek maakte de uitbouw van nieuwe keuze- 
richtingen, zoals accountancy, marketing en persolleelsbeleid nood- 
zakelijk (zie Schema 3). Terzelfder tijd besliste TEW om het gewicht 
van de i~lformatica-opleiding in de liwantitatieve richting op te voeren. 

Het oprukken van de computer in het wetenschappelijk bedrijf liet 
zich nog sterker gevoelen op postgraduaat niveau. Om daaraan tege- 
moet te komen, werd in de opleiding tot licentiaat-doctorandus TEW 
eeil specialc module opgestart (1973). Vijfdejaarsstudenten die dit 
valtkenpaklcet opnamen, kregen het diploma 'licentiaat-doctorandus 
in de toegepaste economische wetenschappen en de beleidsinforma- 
tica' ". 

Het MBA-programma onderging in de loop van de jaren zeventig 
eveneens een hervormingskuur. In dit geval was het voornamelijk de 
bedoeling om de structuur en inhoud van het programma beter te 
stroomlijnen naar het model van de leidende Amerikaanse business 
schools. Dit leidde onder meer tot de openstelling van het program- 
ma voor personen met managementervaring en tot de invoering van 
het major-minor-electives systeem. Daardoor kwam het MBA losser 
te staan van de opleiding tot licentiaat-doctorandus TEW 67 en sloot 
hct bctcr aan bij dc managcmcntpraktijk, zonder evenwel de theore- 
tische onderbouw te venvaarlozen. Deze formule sloeg duidelijk aan: 
tegen het einde van de jaren zeventig telde het MBA jaarlijks meer 
dan honderd studenten, waarvan de helft buitenlanders. 

De meest markante verandering tijdens de jarell zeventig was ech- 
ter de snelle expansie van het wetenschappelijk onderzoek. Onder 
meer door het chronisch tekort aan academici besteedde het profes- 
sorencorps tot diep in de jaren zestig alle energie aan loodzware on- 
denvijsopdrachten ". Bijgevolg bleef er slechts weinig tijd over voor 
onderzoek. Verscheidene factoren brachten daarin verandering. In de 
eerste plaats plultte TEW volop de vruchten van een strategie die zij 
reeds in het midden van de jaren vijftig had ontwiltkeld, namelijk het 
sturen van beloftevolle afgestudeerden naar gereputeerde Ameri- 
kaanse universiteiten om daar een Ph.D. te behalen. Mede door de 
geleidelijke uitbreiding van het reisbeurzensysteem " beschikle TEW 
in de eerste helft van de jaren zeventig eindelijk over een behoorlijk 
recruteringspotentieel voor nieuwe academici. Ten tweede mag men 
het effect van de voortdurende verhoging van de rijkssubsidie aan de 
universiteiten niet uit het oog verliezen 70. Daardoor konden deze jon- 



ge doctores ook werkelijk benoemd worden aan de Leuvense univer- 
siteit. Bovendien kwamen er op deze manier rneer (0nderwijs)assis- 
tenten ter beschikking. Ten derde kregen instellingcn als het NFWO 
vanwege de overheid meer geldlniddelen toegeschoven om het we- 
tenschappelijk onderzoek aan te zwengelen. De nieuwe generatie 
jonge professoren, opgeleid in of sterlc beinvloed door de Angelsaksische 
ondcrzoekstraditic, maaktc van dczc financicri~lgskanalen dankbaar 
gebruik. 

S C H E M A  3 

P~ogan~t l~nhewoi~~ l r r~ge~z  lrcerztre~ TEK 1965.1978 

(.:) opgericht in 1973; ("") opgericht in 1975. 

l965 
I .  Algei?~eeri Beilrijf- 

ecorzor??ische Richtir~g 
- algemeen bedrijfsbeleid 

- financicwezen 
- internationaal 

zakenwezen 
- consulaire en 

diplo~natieke wet. 

2. I<ri~ni?tirntief Beilrijli.. 
ecor~ornisciie Kichlirig 

Broil: Katholicke Univcrsitcit tc Lcwen,  Progra~nma des leergangcn: ncacicmiejarcn 
1965-1978. 

Kenmerkend voor deze dynamiek was het opstarten in 1972 van de 
reeks 'Onderzoeksrapporten TEW'. Deze voornamelijk Engelstalige 
'working papers' werden ruim verspreid, zodat onderzoeksi-esultaten 
snel een internationaal klankbord konden vinden. Ook het aantal 
TEW-doctoraten verdedigd aan de K.U.Leuven zat duidelijk in de lift 
(zie Figuur 4). In de loop van de jaren zeveiltig braken leden van het 
Departement TEW door in internationale top-tijdschriften. Tegen het 
einde van het decennium verscheen zowat de helft van alle publica- 
ties in internationale tijdschriften of in proceedings van internatio- 
nale symposia (Dillemans (1979)). 

l971 
I .  Algen?eeii Becirijfs- 

ecorioiniscl~e Riclztiilg 
- bedrijfseco~iomie en 

algeineen bedrijfsbeleid 
- financicwczcn 
- internationaal 

zakenwezen 
- consulairc en 

diplomaticlte wet. 
- accountancy enfiscaliteit 
- marketing 

- pcrsoneelsbcleid en 
socialc vraagstultken 

2. I<rvflirtitfltiei,e /~edrijf:s- 
ec(jiro/?7ie et1 iti/orii~cilicc~ 

1978 
I .  A%rrlieerl Reclrijfs- 

ecorzon~isclze Richiiilg 
- productiebeleid (l..'.) 

- financiewezen 
- internationaal zakcn- 

wezen (cons. & dipl. wet.) 
- accou~ita~lcy en fiscaliteit 

- marketing 
- perso~lcelabcieid en 

socialc vraagstultltcn 
- beleidsi~lformatica ( l )  

2. K~~,oiziiifliic~'c' 11e(/rijf~- 
eco~~ornie eir i i ~ f o r i ~ ~ c ~ i ~ c ( /  



XIII. EPILOOG: DE JAREN TACHTIG EN NEGENTIG 

De expansie van het wetenschappelijk ondel-zoek vertraagde duide- 
lijk in de jaren tachtig. Het aantal doctoraten verdedigd aan de 
K.U.Leuven steeg nog lichtjes in vergelijking met het vorige decen- 
nium, maar het aantal afgeleverde onderzoeksrapporten bijvoorbeeld 
lcende een duidelijke terugval (zie Figuren 4 en 5 ) .  Wat was er aan de 
hand? Het Departelllent TEW - en vooral dan de opleiding handels- 
ingenieur - werd in de jaren tachtig geconfro~lteerd Inet fors oplopen- 
de studentenaantallen. Dczc grote popularitcit van TEW wordt on- 
der meer verklaard door het polyvalent liarakter van de opleiding, 
waardoor de werliloosheidsgraad onder de afgesludeerden erg laag 
lag. Jammer genoeg vie1 deze explosieve groei van de studentenaan- 
tallen samen met ingrijpende besparingsmaatregelen van de over- 
heid, waardoor de betoelaging van de universiteiten in reele termen 
daalde. Bijgevolg kon het academisch personeel van het Departe- 
ment TEW slechts worden uitgebreid naarlnate andere geledingen van 
de universiteit inkrompen. Dit proces verliep bijzonder langzaam, zo- 
dat de ondenvijsbelasting van de TEW-professoren in de loop van de 
jaren tachtig sterk toenam. Noodgedwongen moest het wetenschap- 
pelijk onderzoek naar een lagere versnelling overschakelen. 

FIGUUR 4 

Gernzddel nnntnl doctol-nten pel-]an?; 1960-1997 

m ~ 6 0  m 170 m 1 8 0  8 1 1 1 9 0  

Blon A r ~ h ~ e f  Depnrtement TEW 



FIGUUR 5 

Ondelzoeks~'appo~terz, lani.liJks aarztal, 1972.1997 

lir.orr: 1900-1'170: Jaal-hocki.11 van clc. I<alhoIicke Universitcit te Le~~vei i  
1971-1996: Avchief Depar leme~~l  TEW 

111 de jaren negentig daarenlegen wcrd het TEW-professorencorps 
personeel geleidelijli aangepast aan de gestegen studentenaantallen, 
waardoor opnieuw de nodige aandacht lton besteed worden aan we- 
tenschappelijk onderzoeli. Dit uitte zich onder ineel- in een forse stij- 
ging van het aantal aan de K.U.Leuven verdedigde proefschriften en 
in een explosieve toenaine van het aantal gepl-oduceerde onderzoelts- 
rapportell (zie Figuren 4 ell 5). Deze trend wordt bevestigd door de 
overzichte~l die de Financieel Econolnische Tijd sinds enkele jaren pu- 
bliceert over het (toegepast) economisch onderzoek in Belgie. Daar- 
uit blijkt dai het keuvense Departement TEW, wat het aantal publi- 
caties in gereputeerde internationale vaktijdschriften betreft, de an- 
dere Belgische universiteiten ver achter zich laat. 



Ook op ondenvijsvlak bewoog er heel wat in de late jaren tachtig 
en de jaren negentig. Het plan-Dillemans, dat in het eerste-cycluson- 
deiwijs meer polyvalciltie en een reductie van het aantal vakken be- 
oogde (Dillemans (1986)), leidde tot een herschikkiilg van de kandi- 
daturen. Wat de tweede cyclus betreft, schafte inen zowel bij de licen- 
tiaten als bij de handelsiilgenieurs het oude onderscheid af tussen de 
algcmeen bedrijfseco~loinische en dc kwantitatief bedrijfseconomi- 
sche richting (zie Schema 4). Bij de handelsingenieurs gingen de her- 
vormingen nog heel wat verder. De specialisatierichting 'beleidsin- 
formatica' - opgestart in 1983 - wc:d uitgebouwd tot een apart studie- 
programma leidend tot het diploma van 'handelsingenieur in de be- 
leidsinformatica'. Last but not least bepaalde het decreet op het uni- 
versitair ondenvijs dat de opleiding tot handelsingenieur vanaf het aca- 
demiejaai- 1991-1992 een vijfjarig curriculum werd. 

FlGUUR 6 

Anndeel  TEW (zn 70) ~n toianl an l~ ta l  Let11 ense studelztelz 
16 - - 

dandeel TEW 

Rroli: 1360-1970: Jaarboelzen van de Katholieke Univcrsiteit te Leuven 
1971-1997: Informatieverwcrking K.U.Leuven 

g Graag dankell wij dc I ~ c c r  Roger Vandenplas. verantwoordclijkc van deze dienst. voor 
het ter beschikking stellen van deze gegevens. 



De internationalisering van het olldelwijs zette zich eveneens krachtig 
door. Door een actieve deelname aan het Erasmusprogramlna van de 
EU bleef de internationale uitwisseling van studenten niet langer be- 
perkt tot het postgraduate niveau. Vanaf de late jarell tachtig konden 
ook tweede-cyclusstudenten illterllationale ervaring opdoen. A1 deze 
vernieuwingen werden in 1994 als het ware materieel gesymboliseerd 
door de ingebruikname van nieuwe gebouwen aan de Naamsestraat. 

SCHEMA 4 

Progrrrm171nhel?)oi nzrngen lrcentzes TEU: 1978-19917 

1978 1992 ( ) 

I. illge171eer1 Beclrijfsecoiio~?~isclie Riclitii~g 

- productieheleid - productie- cn voovraadbeheer 
- financicwcze~i - fina~iciewezen 
- internationaal zakcnwczen - internationaal zaltenwezen 

(cons. Sr dipl. wet.) 
- accountailcy en fiscaliteii - accountancy en fiscaliteit 
- marketing - marketing 
- pcrsoiieeishcleid en sociale - personeelsbeleid en sociale 

vraagst~~kkeii  vvaasstultken 
- beleidsinformatica - infol-matica 

- bedrijfseconomie ell strategie 

2. I(ir:iiiltitiitiel,c bc/l~.ij/secoi~oii~ic c11 iitfol.n~iitic.n 

( .) Dezclfclc indcling geldt ook voor de l~andclsingc~iieurs 

RTOII: Katholieke Universiteit tc Leuvcn; Programmaboeken: acadernicjaren 1978-1992 

XIV. BESLUIT 

Uit dit overzicht blijkt dat het Departeme~lt TEW en zijn voorlopers 
de afgelopen honderd jaar een aantal ingrijpende transformaties on- 
derging. Het aangeboden studieprogramma was aanvankelijk erg prak- 
tijkgericht, met grote nadruk op taalonderricht en juridische vorming. 
Mede onder Angelsaksische invloed kreeg het curriculum mettertijd 
een sterk wetenschappelijk-analytische inslag. Een eerste aanzet daar- 
toe werd gegeven in de jaren dertig, maal- de grote doorbraak van de 
kwantitatieve methoden kwam er pas vanaf de jaren zestig. 



De groeiende internationalisering van ITEWJDepartement TEW 
speelde daarbij een belangrijke rol. Reeds in de jaren vijftig had men 
de optie genomen om beloftevolle afgestudeerden naar vooraanstaan- 
de universiteiten te sturen om daar te doctoreren. Zij brachten niet 
alleen de doorgedreven formele analyse naar Leuven, maar ook de 
typisch Angelsaksische onderzoekstraditie. Vanuit dit kader is het niet 
verrassend vast te stcllen dat het wetenschappelijk onderzoek vanaf 
de vroege jaren zeventig een snelle vlucht nam. Op dit ogenblik laat 
het Leuvense Departement TEW, wat het aantal publicaties in gere- 
puteerde internalionale vaktijdschriften betreft, de andere Belgische 
universiteiten ver achter zich. Met kwalitatief hoogstaand onderwijs 
en internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek als hoekste- 
nen kan het Departement TEW met vertrouwen de 2lste eeuw tege- 
moet zien. 

1. Brief van LCon Dupriez. Secretaris van de School voor Politielce en Sociale Weten- 
schappen, aan Koning Albert I van 11 februari 1897 (Archief K.U.Leuve11, Rectoraal 
archief Van Wayenbergh, nr. 45: Ccole cles sciences politiques et sociales). 

2. Dit gebeurdc daadwerkelijk door het KB van 15 mei 1900 (Belgiscl~ Slanisblnd, 25-26 
mei1900). 

3. Wediiver met de ULB cn de riiksuniversiteiten verklarcn mede de haast waarmee dc 
Leuvense hanclelshogcschool uit de grand werd gestampt (brief van rcctor Abbeloos 
aan het Bclgisch episcopaat van juli 1897, Archief K.U.Leuven. Colleetic n~icrofiches 
van het Aartsbisschoppeliik archief tc Mcclielen. RCunions des Ev&qucs (1892-19091, 

A A  " - ,  

MVF 2/12). 
4. Brief van rector Ahhcloos aan het Belgisch episcopaat van juli 1897 (Arcbiel'K.U.Leuven, 

Collzctie nlicrol'icl~e.; vali het Aartsbisschoppelijk archiet" te Mechclcn, RCunioils clcs 
Ev&q~ics (1892-1909). MVF 2/12). 

5. Voor dc inhoud van deze toelatingsprocf, zie Atzi~uaire cle I'Uiilziveisiii cciilroliq~~e rle 
Lo~il:nii~, jg. 62 (1898). p. 481. 

6. Voor meer details, 7ic Aizrzrtni~e de l'Ut~ii:ersrt& cnll~oliq~ie dr  Lolivnii~, jg. h2 (1898). pp. 
483-484. 

7. Rede van rector Abbeloos bii de opening van hct acadcmiejaar 1897-1898 inAiziilinir.e 
rle I'UriiversiiC cci/l~oliqiie rlr Lo~ii .ai t~.  ig. 62 (lSOS), pp. XX-XXI. 

8. Voor rneer inl'ol.matie. 7ic cic I-edc van rector Hebbelynck hij tlc opening van het aca- 
delniejaar 1908-1909 in Aiiilliaii~. rir I'Ui~ive~siti cntl~oliq~ie rle Lozivaiii, jg. 73 (19O'i), 
pp. IV-VI. Officiccl vcranderde de naam van de Leuvcllse handelshogeschool in School 
voor Handels-. Consulaiuc c11 Koloniale Wetenschappeli. 

9. Redc van rector Laileuze bij de opening van het acaderniejaar 1913-1914 in Aiztllinire 
cie I'Uizii~ersit@ critholiq~ir de Lo~iviliiz, jg. 78 (1014), p. VI. Zie ook Chlepner; 1930. 

10. UniversitC catholique de Louvain.Ai~i~ie acciclii?riq~ie 1913-1914:11i.ogr.nlliii1e rlcs coriis, 
Leuvcn. 1913, pp. 15-16. 

11. Zij doceerden rcspcctievelijk 'droit administratif' cn 'ICgisiation douani?re'. 
12. Ter vergelijking: het ~~ctrojaarlooil van eel1 wever in de Gcntsc tcxticlscctor lcaii in 1901 

gcraamd wordell op circa BEF h50 (Berekend uit Scholliers. 1996). 
13. Archief K.U.Leuvzn, Rectoraal archiefTJa11 \V3cyenhcrgh, nr. 54A: institut cles sciences 

Cconorniq~les appliquCcs, nota daterend van 1930. 



14. Zic ook redevan rector Ladeuze bij dc opening van het academiejaar 1920-1'121 inAri- 
ilirriire fie 1'Uiiii.er~irc; c.iit11oIiqiie cl<' Loiiviiiir. jg. 80 (1920-1926). p. 564. 

15. Voor rneer details. zie UnivcrsitC catholique iie Louvain. ilrlrlee ncnili:ri~iqrte 1920- 
1921:progrrrr11iize cles coiri.s, Leuveil. 1920. pp. 11-15, 

16. Zie hijvoorhccld brief van prol. C. Terli~~clcn aan rector Ladeuze van 20 l'ebruari 1925, 
hricvcn van prof. U.  Vaes aail rector Ladcuze van 8 juni 1926 en l 5  juli 1928, hricvcn 
van prol'. P. Micl~otie aan rector Lade~lze van 27 januari 1927 eil l 4  juni 1'128 (Arcliiei' 
K.U.Leuven. Rectoraal archief Lacle~~ze,  nr. 16: ecole dc commcrcc). 

17. Het door hen uitgcgcven Brilleiiiz cle /%isliizitdes scieirces Pcorioiiiiclires. opgestart in 1929, 
zou sncl internationale vermaardheid verwcrven. 

18. Met "gespecialiseerd onderwijs" hecloclcn we dat enkel studenlen. die rcecls Ilouder 
waren van eel1 academiscil diploma, deze stltdie kondcn aanvattcn. 
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