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II 'Ter bevordering der studie ... en den bloei ... ' 

Oprichting 

Het Groninger Universiteitsfonds was in eerste opzet een voortzetting van 
het 'Fonds der Hoogleeraren'. In de vergadering der leden van dit fonds op 

14 juni 1890 bracht voorzitter Prof. Dr. A. P. Fokker het denkbeeld naar 
voren om het Hoogleerarenfonds om te vormen tot een fonds met een rui
mere doelstelling. Het geven van beurzen aan studenten zou geen hoofd

zaak moeten zijn, zo betoogde Fokker, maar een bijzaak. Hij voegde daar
aan toe dat andere universiteiten waren voorgegaan met het oprichten van 
dergelijke meer algemene fondsen en Groningen niet kon achterblijven. In 

achtereenvolgens Utrecht in 1886, Amsterdam in 1889 en Leiden in 1890 
was men tot de stichting van een universiteitsfonds gekomen. 

Het professorenfonds was opgericht in 1843 op voorstel van Prof. Dr. 
H. C. van Hall onder de naam 'Het fonds van de hoogleeraren te Groningen 
ter aanmoediging van geleerdheid'. Aanleiding vormde het regeringsbesluit 

om de rijksgelden voor prijsvragen en voor beurzen voor veelbelovende 
maar onvermogende studenten in te trekken. De basis voor dit fonds be
stond uit de in de vergadering van professoren vallende boeten - gevorderd 

van hoogleraren die zonder geldige redenen niet op de senaatsvergadering 
verschenen - die ten goede kwamen aan het zogenaamde peculium of de 
rectorskas. En voorts het tiende gedeelte der inschrijvingsgelden van stu

denten, die, zo was bepaald in het organiek besluit op het hoger onderwijs 

van 1815, aan de hoogleraren toevielen. Verder zou het fonds contributies 
van hoogleraren moeten gaan ontvangen; van iedere nieuw benoemde 

hoogleraar werd verwacht dat deze twintig gulden zou storten en hetzelfde 
bedrag bij tractementsvermeerdering of bij het ontvangen van een legaat of 

erfenis (niet in rechte lijn en niet minder dan 500 gulden bedragend). Voorts 
hoopte men op vrijwillige giften en legaten. 

De middelen die het professorenfonds ter beschikking stonden, waren 

gering. De eerste jaren konden er uitsluitend prijsvragen uit bekostigd wor
den. Nadat in 1851 Koning Willem III de universiteiten had aangeboden 
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Prof. Dr. A. P. Fokker (1840-1906), initiatiefnemer tot het oprichten van het 

Universiteitsfonds. Geschilderd portret door F. H. Bach. 
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voortaan uit eigen middelen de medailles voor de prijsvragen te betalen, 

werden de inkomsten zo mogelijk besteed aan andere doeleinden zoals stu
diebeurzen. Vanaf 1853 kwam het fonds los te staan van de Senaat en ver
gaderden de leden in aparte bijeenkomsten die vaak aansluitend aan de 
senaatsvergaderingen plaatsvonden. In dat jaar kwam ook een nieuw regle

ment tot stand en werden de doelstellingen van het fonds verruimd. 'Het 
doel is alles te doen wat tot bevordering van studie aan deze hoogeschool 

zou kunnen strekken, zoo als jaarlijksche ondersteuning van enkele uitste
kende studenten of andere aanmoediging hunner studiën, aankoop van boe
ken voor de akademische boekerij en het verschaffen van materieele hulp 

bij het onderwijs, ondersteuning voor de uitgave van belangrijke werken, 

voor het ondernemen van wetenschappelijke reizen of voor hulp aan wedu
wen en weezen van hoogleeraren aan deze hoogeschool of voor andere 

zaken, alles voor zoo ver dit nuttig of nodig wordt geacht ... '. 
In de meeste jaren kon het fonds hoogstens één à twee beurzen per jaar 

verstrekken. Het bedrag voor een beurs was ISO tot 200 gulden. Een enkele 

maal werd ook geld uitgetrokken om de Universiteitsbibliotheek in staat te 
stellen enige werken aan te schaffen. Na 1876 vielen echter door de invoe
ring van de wet tot regeling van het hooger onderwijs de inkomsten uit de 

inschrijvingsgelden weg. Wel had het fonds sedert 1859 inkomsten uit de 
nalatenschap van prof. Th. van Swinderen. Deze had in 1850 een schenking 
gedaan van 100.000 gulden aan het Groene Weeshuis ter vestiging van een 

fonds dat zijn naam zou dragen. Het beheer van dit fonds kwam bij de voog
den van het weeshuis. Van Swinderen had bepaald dat de helft van de in

komsten van zijn schenking moest worden belegd en de andere helft ten 
goede zou komen aan diverse instellingen en stichtingen. Het Hoogleera

renfonds kreeg daarvan vijf procent. Daarnaast kende het Hoogleeraren
fonds ook een aantal begunstigers en had het een aantal kleine giften mogen 
ontvangen. 

Het plan van Fokker om het Hoogleerarenfonds op te heffen en onder te 

brengen in een fonds met een ruimere doelstelling werd verder uitgewerkt 
door een commissie uit de leden van het Hoogleerarenfonds. Uiteraard 
besprak men de zaak ook in de Senaat en met het bestuur van de universi
teit, het College van Curatoren. Mede op verzoek van curatoren werd ook 
het Burgemeestersfonds in de plannen betrokken. Dit was een door de Ver

eeniging van Burgemeesters in de Provincie Groningen in 1877 opgericht 
fonds 'ter bevordering van de bloei van de Groningsche Universiteit ter 
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Prof. Dr. H . C. van Hall 

(1801-1874) in 1843 de 
initiatiefnemer tot het 

oprichten van het Fonds 

van de Hoogleeraren. 

Geschilderd portret door 

Jan Ensing. 

ondersteuning van onvermogende studenten aan de Groningsche universi
teit'. Het was totstandgekomen als gevolg van acties gevoerd door een groot 

aantal gemeentebesturen in 1875, die toen met adressen aan de regering 
trachtten te voorkomen dat de Groningse universiteit bij de nieuwe wet op 
het hoger onderwijs in het kader van de bezuinigingen zou worden opgehe
ven. Toen de wet in 1876 werd aangenomen en de universiteit behouden 
bleef, wilde de Vereeniging van Burgemeesters het niet bij adhesiebetuigin

gen laten maar een blijvende ondersteuning geven. 
Het kapitaal van het Burgemeestersfonds kwam bijeen, zo kan worden 

gelezen in het reglement op het fonds van 1878, door contributies van de 
burgerlijke gemeenten; tenminste één cent per hoofd van de bevolking werd 
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bijgedragen. In het reglement van het fonds was bepaald dat er één of meer

dere beurzen van 400 gulden zouden worden verstrekt voor de duur van één 
jaar. De beurzen konden worden verlengd. Ook werden pogingen onderno
men om een derde fonds , dat beurzen toekende, in de plannen te betrekken: 

het Wessel Ganzefoortfonds. Een bepaling in de statuten van dit fonds 

maakte deze opname echter onmogelijk. 
Eind 1892 was de voorbereidingscommissie uit het Hoogleerarenfonds 

met de organisatie van het Universiteitsfonds gereed en was ook formeel de 

beslissing genomen om het fonds op te heffen en het kapitaal over te hevelen 
naar het Universiteitsfonds. Op de vergadering van 10 januari 1893 moest 

dit opheffingsbesluit evenwel worden teruggedraaid, toen bleek dat een be
schikking in de 'giftbrief' van Van Swinderen bepaalde dat het Van Swinde
renfonds alleen aan het Hoogleerarenfonds kon uitkeren. Daarop stelde de 
voorbereidingscommissie voor de statuten van het Hoogleerarenfonds zo te 
veranderen dat de inkomsten uit het Hoogleerarenfonds voortaan ten goe
de zouden komen aan het nieuwe fonds. In dit voorstel konden echter niet 

alle professoren zich vinden. De hoogleraren Heymans, Land en Sijmons 
deden het voorstel om af te zien van de oprichting van een nieuw fonds en in 
plaats daarvan het Hoogleerarenfonds van naam te veranderen en de doel

stellingen aan te passen. De drie hoogleraren gingen zelfs zo ver dat zij hun 
voorstel met toelichting en ontwerpstatuten lieten drukken en verspreiden 

onder de leden. Hun voorstel haalde het net niet. Op de vergadering van 

23 januari 1893 werd het met elf tegen tien stemmen verworpen, waarna de 
vergadering met algemene stemmen het voorstel van de commissie op dit 

punt aannam. Het Hoogleerarenfonds zou blijven bestaan. De statuten wer

den echter zo aangepast dat jaarlijks de inkomsten van het fonds werden uit
gekeerd aan het Universiteitsfonds na aftrek van IO% van dit uit te keren 

bedrag, hetwelk zou worden toegevoegd aan het eigen kapitaal. In 1893 
bezat het Hoogleerarenfonds een kapiaal van 14.720,°9 gulden. Uit het Van 
Swinderenfonds ontving men jaarlijks ongeveer IOO gulden. Dit bedrag 
vormde ongeveer een vijfde deel van de jaarlijkse inkomsten van het Hoog
leerarenfonds. 

Nadat ook van de kant van het College van Curatoren en de Senaat in
stemming was verkregen over de statuten van het Universiteitsfonds kon tot 

de officiële oprichting worden overgegaan. Op 4 maart 1893 kwamen daar
toe de leden van het Hoogleerarenfonds en andere belangstellenden bijeen 
in de vergaderzaal van het Concerthuis in de Poelestraat waar de oprich-
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tingsakte werd ondertekend en het Groninger Universiteitsfonds een feit 

werd. Het eerste bestuur bestond uit negentien personen. De president

curator was erevoorzitter en de rector magnifcus voorzitter. Daarnaast had
den zitting de burgemeester van Groningen, de secretaris van de Senaat 
(allen qualitate qua) en verder vijf hoogleraren (iedere faculteit koos een 

vertegenwoordiger), drie burgemeesters die de Vereeniging van Burge
meesters vertegenwoordigden, de rector van het studentencorps Vindicat 

atque Polit, de prreses-collegü van de Studentenbond en vijf leden aan te wij

zen door leden van het Universiteitsfonds. 

Doelstelling en inrichting van het fonds 

De doelstelling voor het Universiteitsfonds werd in artikel 6 van de 19 arti
kelen tellende statuten als volgt omschreven: 
'De inkomsten worden aangewend ter bevordering der studie aan en van 

den bloei van de Groninger Universiteit in den ruÎmsten zin. Daartoe zal in 
aanmerking komen: het bijstaan met leermiddelen en geldelijke ondersteu

ning van talentvolle minvermogende studenten; het uitbreiden van de uni

versiteitsbibliotheek en der academische verzamelingen; het bevorderen 
van wetenschappelijke reizen en onderzoekingen, te ondernemen door 
hoogleeraren, lectoren, privaat-docenten of studenten aan de Groninger 

Universiteit; het tijdelijk verbinden aan de Universiteit van privaat-docen
ten in vakken van wetenschap, die niet van Rijkswege worden onderwezen; 

het bevorderen van handelingen en maatregelen, die het aanzien der Uni
versiteit in binnen- en buitenland kunnen verhoogen.' 

Deze doelstelling is ruimer dan die van het Hoogleerarenfonds dat op 
zichzelf ook algemener bedoeld was, maar niet verder kwam dan het ver
strekken van beurzen. De uitbreiding betreft de ondersteuning van weten
schappelijk werk en reizen, alsmede het aanstellen van tijdelijke docenten. 

Het verschil tussen het Hoogleerarenfonds en het Universiteitsfonds 
kwam duidelijker naar voren in de verbreding van het lidmaatschap van het 

nieuwe fonds. Het Universiteitsfonds telde drie categorieën leden: de leden 
van het Fonds van Hoogleeraren, leden van de Vereeniging van Burgemees
ters en de ereleden, leden en begunstigers van het fonds die de derde cate
gorie vormden. Erelid kon men worden door een bijdrage van tenminste 

500 gulden te storten of een jaarlijkse bijdrage van tenminste 50 gulden. Lid 
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van het Universiteitsfonds werd men door een som ineens van tenminste 60, 

maar beneden de 500 gulden of een jaarlijkse bijdrage van tenminste IO 

doch beneden de 500 gulden. Begunstiger was men indien minder dan de 
hiergenoemde bedragen betaald werd. Hiermee zal men eveneens studen
ten op het oog hebben gehad. De leden waren in het bestuur vertegenwoor

digd, echter niet in de Commissie van Beheer over het Groninger Universi
teitsfonds. De Commissie van Beheer vormde het dagelijks bestuur van het 
fonds en bestond uit vijf personen: de rector magnificus, twee leden van het 

bestuur aan te wijzen door de Senaat en twee leden aan te wijzen door leden 
van de Vereeniging van Burgemeesters in de provincie Groningen. De rec

tor magnificus trad op als voorzitter, de Commissie koos uit haar midden een 

penningmeester en een secretaris. De taken van de Commissie van beheer 
waren tweeledig: het beheer van het kapitaal en het toekennen van de 

inkomsten daaruit. Tot een bedrag van vijfhonderd gulden mocht de Com
missie zonder overleg met het bestuur subsidies toekennen. De Commissie 
werd geacht over ieder besluit tot bestemming van de inkomsten advies in te 

winnen bij rector en assessoren. Dit kan worden gezien als een beknotting 
van de Commissie. Daarbij moet wel worden gesteld dat het Universiteits

fonds in de eerste plaats een instelling was van de gezamenlijke professoren. 

Derhalve lag het ook voor de hand dat de besteding van de middelen ook ter 
advisering aan het bestuur van de Senaat werd voorgelegd. 

Jaarlijks deed de Commissie in juni aan het Bestuur verslag van haar ver
richtingen. Dit verslag werd na goedkeuring gedrukt en aan de leden toege
zonden. De eerste Commissie van Beheer bestond uit rector magnificus 

Prof. Dr. P. H. Schoute als voorzitter, Prof. Dr. A. P. Fokker penningmeester, 
Prof. Mr. J. Oppenheim secretaris, J. Doornbosch, burgemeester van de 

gemeente Baflo en I. A. van Roijen, burgemeester van de gemeente Hooge

zand. 

De doelstelling van het Universiteitsfonds kwam in grote trekken overeen 

met de doelstellingen van de andere universiteitsfondsen in het land. De 
oprichting van deze fondsen vormde een reactie op de wet tot regeling van 
het hoger onderwijs van 1876 die de universiteiten verder beknotte in de 
vrije besteding van de gelden. Wilde men blijven beschikken over eigen mid
delen aan de universiteiten dan vormde een onafhankelijk fonds een moge
lijkheid om naar eigen inzicht middelen te besteden aan bepaalde doelein

den en behoeften. De centrale overheid, zo hadden de universiteiten reeds 
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vanaf 1815 gemerkt, had vaak weinig oog voor de specifieke problemen van 

de afzonderlijke universiteiten. Herhaaldelijk vinden we in de rectorale re
des opmerkingen over de tekortschietende staatszorg. Vaak werden deze 
verpakt in mooie metaforen. Rector magnificus Prof. Dr. J. C. Kapteyn con

stateerde in zijn rede bij de overdracht van het rectoraat in september 1891 
dat het niet aan 'wetenschappelijke strijders ontbrak maar aan wapenrus
ting'. Men prees de overheid voor het laten verrijzen van nieuwe laborato

ria, maar laakte deze tegelijkertijd vanwege het gebrek aan instrumentari
um en andere noodzakelijke voorzieningen. 

De hoogleraren streefden naar een onafhankelijke positie van de universi

teit, zoals die bestond aan Engelse en Amerikaanse universiteiten , welke 
bijna geheel vrij van overheidsbemoeienis functioneerden. Rector magnifi

cus Schoute sprak die wens ook nadrukkelijk uit toen hij in zijn verslag over 
het academiejaar 1892-1893 melding maakte van de oprichting van het Gro
ninger Universiteitsfonds. Hij hoopte dat hiermee de eerste stap was gezet 

op weg naar het 'engelsche stelsel, waarin Universiteiten financieel onafhan
kelijk zijn van de regeering'. Die weg zou naar zijn verwachting lang zijn, 
maar 'zooveel is zeker, dat het fonds nu reeds in staat is enkele desiderata, 

die te vergeefs van het rijk gevraagd mochten worden, te helpen verwezen

lijken'. 
De oprichting van universiteitsfondsen moet ook worden gezien als een 

streven om een nauwere band te kweken met oud-studenten en inwoners 
van de stad en de regio waar de universiteit gevestigd was. In de financiële 

steun aan een fonds kon de betrokkenheid met de instelling tot uiting wor
den gebracht, kon meegewerkt worden om die universiteiten tot grotere 

bloei te brengen. 
De doelstellingen van de verschillende fondsen vertonen overeenkomst, al 

valt het wel op dat in vergelijking met bijvoorbeeld Leiden en Utrecht, Gro
ningen als eerste doelstelling het ondersteunen van onvermogende studen
ten noemde. Bij de andere kwamen subsidies voor wetenschapsbeoefenaren 
en hulpmiddelen op de eerste plaats. We zullen zien dat bij de uitkeringen 
door het Groninger Universiteitsfonds in de eerste jaren ondersteuning van 
studenten inderdaad voorrang had. Al snel echter werden de toelagen over 

de volle breedte van de doelstellingen uitgekeerd. 
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