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Ten geleide 

Is het honderdjarig bestaan van het Groninger Universiteitsfonds een 

gebeurtenis die uitvoerig herdacht moet worden? De doelstelling 'de bevor
dering der studie aan en van den bloei van de Groninger Universiteit in den 
ruimsten zin' reikt ver, de invloed die het fonds kan uitoefenen is echter 

maar beperkt. Het is een instelling die - nu al een eeuw lang - nagenoeg in 
stilte haar bescheiden taak vervult en een onopvallende, maar niettemin 
vaste plaats inneemt in de Groninger universitaire gemeenschap. 

De verwachtingen bij de oprichting waren hoog gespannen; men vroeg 
zich af of dit voor de universiteit het begin zou kunnen worden van een 

financiële onafhankelijkheid van de regering, zoals dat in het Engelse stelsel 
het geval was. Het Groninger Universiteitsfonds was met een gewijzigde 
opzet in zekere zin de voortzetting van het zg. Professorenfonds - op 23 juni 

1843 opgericht, zodat er naar de inhoud eigenlijk gesproken kan worden van 
een honderdvijftigjarig bestaan -, dat nu werd samengevoegd met het in 
1877 opgerichte beurzenfonds van de 'Vereeniging van burgemeesters in de 

provincie Groningen'. 
Bij de oprichting op 4 maart 1893 waren de financiële middelen uitermate 

beperkt. Weliswaar is het vermogen in de loop der jaren behoorlijk ge
groeid, de voor uitkering beschikbare middelen zijn echter altijd tamelijk 
bescheiden gebleven. Desalniettemin heeft het Universiteitsfonds - als een 

van de Universiteit onafhankelijke instelling, maar voortgekomen uit de 
Senaat en vanaf het begin altijd hecht met de Universiteit verbonden geble
ven - tal van ontwikkelingen kunnen bevorderen zowel op het gebied van 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek als bij gelegenheid ook het stre
ven naar het oude humanistische ideaal van een brede veelzijdige universi
taire vorming. Allerlei initiatieven werden door het Fonds genomen en op 

gang gebracht die naderhand door de Universiteit zijn overgenomen en 
voortgezet en vervolgens onderdeel zijn geworden van haar gewone taken. 
Daarmee voldeed het Universiteitsfonds toch aan de ideeën, die bij de op
richting voor ogen hebben gestaan. 
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Intussen is de situatie in de Nederlandse universiteiten met name na de 

Tweede Wereldoorlog drastisch gewijzigd. De aard en omvang van de be

moeienis van de regering met het universitaire onderwijs en onderzoek zijn 
sterk veranderd en veel van wat vroeger voor steun in aanmerking kwam, 
valt nu binnen het omschreven taakgebied van de universiteit. Desondanks 

blijven er terreinen over waarop deze niet, of soms nog niet, in staat is de be
kostiging geheel of ten dele te verzorgen en waar aanvullende dienstverle

ning of financiering wenselijk of nodig is. Dat heeft tot verschuivingen in de 

ondersteuning door het Fonds aanleiding gegeven: in plaats van studiebeur
zen aan studenten, subsidies voor leermiddelen en toelagen voor privaat

docenten zijn het thans vooral toelagen voor studentenexcursies en studie
reizen van individuele studenten, steun voor wetenschappelijke congressen 
en publicaties, subsidies aan studentenverenigingen en studentenmani

festaties, om maar enkele voorbeelden te noemen. Het zwaartepunt is nu 
wederom veel meer op de studenten komen te liggen: hun studie, maar 
eveneens hun culturele, sociale en ook sportieve activiteiten. Voorgoed 

voorbij is de gedachte van een universitair conferentieoord zoals Vosbergen, 
en een universiteitshuis voor de gehele universitaire gemeenschap. 

Is er in de toekomst nog een taak weggelegd voor een instelling als het Gro
ninger Universiteitsfonds? Het bestuur meent van wel. Zeker in een tijd 

waarin de middelen van de overheid voor collectieye voorzieningen steeds 
meer onder druk komen te staan, ook voor de universiteiten, en waarin de 
tendentie groeit in toenemende mate allerlei aangelegenheden aan het par

ticulier initiatief over te laten, zal er behoefte bestaan aan een organisatie 
die in staat is daar waar nodig de helpende hand te bieden. In dit verband 
kan vermeld worden de sterk gestegen aandrang om bijzondere leerstoelen 

te vestigen. 
Teneinde een dergelijke taak goed te kunnen vervullen moet het Fonds 

uiteraard over voldoende middelen kunnen beschikken: donaties en op
brengsten, schenkingen en legaten. Niet minder is het echter van belang dat 
het over een breed draagvlak beschikt in de instelling waarvoor het ten dien
ste staat, onze universiteit, maar eveneens daarbuiten, in de regio waarin 

deze universiteit haar wortels behoort te hebben. Het Groninger Universi
teitsfonds kan het daarom niet stellen zonder de steun van allen die tot de 
universitaire gemeenschap behoren: hoogleraren, wetenschappelijke en an

dere medewerkers, studenten en vooral ook oud-studenten. Evenmin kan 
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echter de steun van instellingen en personen daarbuiten worden gemist: pro

vinciale en gemeentelijke overheden, industrie, nijverheid, handel en land

bouw, en niet te vergeten particulieren. 
Het behoeft uiteraard geen betoog dat voor een doelmatig functioneren 

van het Fonds bovenal een goede verhouding met het bestuur van de Uni

versiteit noodzakelijk is. Het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds 
prijst zich gelukkig dat dit al die jaren het geval is geweest en spreekt de 
wens uit dat die relatie in de toekomst in dezelfde geest zal worden geconti

nueerd. 

Ten tijde van het vijftigjarig bestaan van het Universiteitsfonds, in het voor

jaar van 1943, verkeerde de Universiteit in grote beroering, omdat van alle 
studenten op straffe van uitsluiting geëist werd een zg. loyaliteitsverklaring 

jegens de bezettende macht te tekenen. Als gevolg van de weigering door de 
grote meerderheid van hen, was het universitaire leven daarna practisch 
vrijwel volledig lamgelegd. Van een herdenking kon toen uiteraard geen 

sprake zijn. 
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan gaf het toenmalige 

bestuur een facsimile-editie uit van de Effigies et Vitre Professorurn Acade

mire Groningre et Omlandire met een Nederlandse vertaling, de in 1654 ver
schenen eerste geschiedenis van onze hogeschool. Het leek het huidige be

stuur een goede gedachte bij het honderdjarig bestaan de geschiedenis van 
het Fonds, die nog niet eerder is beschreven, in een afzonderlijke, niet te 
omvangrijke publicatie vast te leggen: de wording en de beweegredenen, de 

lotgevallen en de werkzaamheden. Het bestuur is verheugd dat de conserva
tor van het Universiteitsmuseum, Drs. F. R. H. Smit, bereid was deze taak op 
zich te nemen en wil hem hartelijk danken voor de wijze waarop hij die heeft 

volbracht en ervoor heeft gezorgd dat het boek op tijd kon verschijnen. 

Namens het bestuur van de 

Stichting Groninger Universiteitsfonds 
W. R. H. Koops voorzitter 
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