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|N". 364. 1.1 

GELEIDENDE BRIEF. 

Aan fan Heer Voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal, 

'a Gravenhage, 2<i April 1918. 

Daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin bij 
Kabinetsschrijvon van 20 April 19H>, n". 41, heb ik de eer, 
ter voldoening aan het voorschrift van artikel 192 der Grondwet, 

|N". 3(54. 2.] 

VERSLAG. 

aamene de Koningin, hierbij aan do Staten-Generaal te doen 
toekomen het deel „Hooger en Middelbaar Onderwijs" san liet 
„Verslag van den staat derhooge*, middelbare en lagere scholen 
over 1914—1916. 

De Minister run Stoot, 
Minitter run Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

' De Secretaris-Generaal, 
J. B. KAN. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

VAN HET HOOGER ONDERWIJS. 

I. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN. 

§ I. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN OMTRENT HET HOOGER ONDERWIJS. 
i 

Bij Koninklijk besluit van 18 Februari 1916 (Staatsblad n°.96) waarbij worden aangewezen de buitenlandsche instellingen en 
werd opnieuw aangewezen overeenkomstig art. 1.57 der Hooger- de buitenlandsche getuigschriften, bedoeld in art. 134 dei-
onderwijswet het Christelijk gymnasium te 's Gravenhage. Hooger onderwijswet (bijlage A). 

Bij Koninklijk besluit van 21 Mei 1915{Staatsblad n°. 223) werd Bij beschikking van den Minister van Binneiilandsche Zaken, 
nader aangevuld het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1906 i dd. 29 April 1916, n°. 5947, afd. O., werd vastgesteld een 
(Staatsblad n". 229), laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij .; Reglement op het beheer en gebruik van het Tandheelkundig 
Koninklijk besluit van 28 December 1911 (Staatsblad n°. 372), i Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht (bijlage B). 

I I . UNIVERSITEITEN. 

§ 2. DE RIJKS-. GEMEENTELIJKE EN BIJZONDERE UNIVERSITEITEN. 

A. COLLEGE VAN CURATOREN. 

Rijksuniversiteit te Leiden. 
In het college kwam geen verandering. 

Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Bij Koninklijk besluit van 6 Januari 1915 n". 8 werd opzijn 
verzoek eervol ontslag verleend als curator aan mr. F. D. graaf 
Schimmelpenninck. tot voorzitter van het college benoemd 
mr. A. F. baron van Lynden en tot curatoren mr. F. A. C. 
graaf van Lynden van Sandenburgen mr. J. P. Fockema Andreae. 

Rijksuniversiteit 'te Groningen. 
In het college kwam geen verandering. 

Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. 
Wegene zijne benoeming tot Commissaris der Koningin in 

de provincie Xoordholland en het in verband daarmede hem 
verleende eervol ontslag als burgemeester van Amsterdam, trad 
jhr. mr. dr. A. ROell als voorzitter van het college af, die als 

zoodanig vervangen werd door den nieuwbenoomden burge-
meester J. W. C. Teilegen, ei . 

Vrije l 'niversiteit te Amsterdam. 
In het college kwam geen verandering. 

B. ONDERWIJZEND PERSONEEL. 

Leiden. 
Senaat. Op 21 September 1914 droeg de rector magnificus 

Jelgerama zijn waardigheid over aan den hoogleeraar Janae, 
bij Koninklijk besluit van 86 Juni te voren n". 41 ais zoodanig 
benoemd, na verslag te nebben gegeven van de lotgevallen der 
universiteit over het toen afgeloopen studiejaar. 

De. Senaat w'ees als zijn secretaris aan den hoogleeraar 
Schreinemakers. Assessoren waren de hoogleeraren Jelgersma. 
van der Ylugt, Blok oh Pijper; de hoogleeraar Blok was tevens 
archivaris. 

Als voorzittei' en secretaris der faculteiten fungeerden: van 
die der godgeleerdheid de boogleeraren Kristonsen en Pijper: 
van die der rechtsgeleerdheid de hoogleeraren Carpentter Alt ing 
en Blok: van die der ureneeskunde de boogleeraren van der 

Handelingen der Staten-Generaal. Bi.jlajren. 1915—1916. 


