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IV De periode 1945-1993 

In dit vierde hoofdstuk volgen we de ontwikkelingen van het Universiteits

fonds over het tijdvak na de oorlog. In veel opzichten traden er in deze 
periode veranderingen op. Het werkterrein van het fonds kon verder wor
den verbreed door de groei van het eigen kapitaal en door fondsen die in 

beheer werden genomen. De activiteiten waaraan het fonds subsidies ver
strekte zouden in aantal een hoge vlucht gaan nemen. Van een echte breuk 

met de periode tot I945 was geen sprake, de werkwijze van het fonds zou in 
grote trekken gelijk blijven al zouden in de organisatie de nodige verande
ringen optreden. 

We zullen in het navolgende allereerst aandacht besteden aan de wijzingen 
in de organisatie en het ledental van het het fonds, vervolgens de kapitaal
en fondsenontwikkeling beschrijven en in de derde paragraaf de aandacht 

richten op de werkzaamheden van het fonds. 

Organisatie en ledental 

De statuten van het fonds werden in het jaar 1952 herzien. Dit was noodza
kelijk geworden vanwege de opheffing van het Hoogleerarenfonds in 1950. 

Vanaf de oprichting van het Universiteitsfonds was de voornaamste be
staansreden van het fonds, dat zij jaarlijks negen tiende van haar inkomsten 
toewees aan het Universiteitsfonds. Beide fondsen wilden deze situatie niet 
langer bestendigen, mede omdat hoogleraren vaak van beide fondsen lid 

waren. Op 10 december I950 besloten de leden tot opheffing van het Fonds 
van de Hoogleeraren en dit besluit werd ook bekrachtigd door de Senaat. 
Wat in 1893 niet mogelijk bleek, namelijk om te blijven beschikken over de 

inkomsten uit het Van Swinderenfonds, kon in 1950 wel. Het bestuur van de 
Hervormde Stichting Het Groene Weeshuis (rechtsopvolger van de voogdij 
van het weeshuis) besloot namelijk om nu het 'vrijvallende gedeelte der ren

ten' ten gunste van een 'andere soortgelijke nuttige inrichting' ter beschik
king te stellen en wel dat de uitkering voortaan aan het Universiteitsfonds 

4° 



zou geschieden, onder voorwaarde echter dat de voogdij nu jaarlijks over de 

uitkering zou gaan beslissen. Tot op heden is die uitkering nog altijd gedaan. 
De statutaire naam van het fonds luidde vanaf I952 'Stichting Groninger 

Universiteitsfonds'. Bij de herziening veranderden meer namen: de Com

missie van Beheer heette voortaan Bestuur en Raad van Toezicht werd de 

aanduiding voor het vroegere Bestuur. Deze naamsveranderingen waren in 
overeenstemming met de feitelijke organisatievorm. De samenstelling van 

de Raad van Toezicht bleef ongewijzigd, die van het Bestuur onderging wel 
verandering. Het bestuur werd uitgebreid met twee leden: een oud-alumnus 
van de universiteit en een vertegenwoordiger van de wetenschappelijke staf 

aan te wijzen door leden van de stichting. Het Bestuur telde nu zeven leden: 
drie leden uit de Raad van Toezicht aan te wijzen door de Senaat, twee leden 
uit de Raad van Toezicht aan te wijzen door de Vereeniging van Burgemees

ters en de twee voornoemde leden. 
Het instituut van de Buitengewone Leden werd in de nieuwe statuten niet 

meer opgenomen. Dit college had voor het fonds niet de verwachte uitstra

ling gehad. De Buitengewone Leden ontplooiden weinig eigen initiatieven 
en zij werden omgekeerd door de Commissie en het Bestuur evenmin inge

schakeld. In 1938 had de Commissie al voorgesteld om de statuten op dit 
punt te wijzigen, maar het bestuur wilde toen nog niet zover gaan. 

Uit de statuten verdween eveneens de jaarlijks ledenvergadering. Op deze 

ledenvergadering, die wel ieder jaar werd gehouden aansluitend op de be
stuursvergadering, verschenen ondanks de aankondigingen ervan in kran
ten nooit leden, met uitzondering van de leden die het Bestuur vormden. Er 

werd wel het nodige aan gedaan om het bijwonen voor gewone leden aan
trekkelijk te maken, zoals blijkt uit de aankondiging voor de ledenvergade

ring te houden op dinsdag 5 juni 1951. Begonnen zou worden met een lunch 
in het WEEVA , waarna commissievoorzitter prof. Lindeboom de toestand en 
de plannen van het fonds zou toelichten. Hierna voorzag het programma in 
een bezoek aan het Universiteitsmuseum (toen gevestigd in het Corps de 
Garde aan de Oude Boteringestraat ) en vervolgens zou Prof. Dr. E. H. Wie
benga in het Anorganisch-Chemisch Laboratorium de electronenmicro

scoop demonstreren. Ter afsluiting was er een gezamenlijke borrel gepland 
in een der Groninger café's. Ondanks dit fraaie programma (wel voor eigen 
rekening) bestond er bij de leden geen belangstelling en werd het program
ma afgelast. De notulen van de ledenvergadering, die in het notulenboek 

van het bestuur werden opgenomen, zijn alle uiterst kort. Het enige wezen-
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lijk punt dat telkens aan de orde werd gesteld was de verkiezing van verte

genwoordigers in het bestuur namens de leden van het fonds. 
Andere statutaire veranderingen betroffen het lidmaatschap. Het erelid

maatschap werd voortaan voorbeliouden aan leden die vanwege hun ver

diensten jegens het fonds als zodanig door de Raad van Toezicht konden 

worden benoemd. Voor het eerst gebeurde dit in 1952 met de benoemingen 
van Prof. Dr. J. Lindeboom, voorzitter van de Commissie van Beheer van 

1941 tot 1952 en Prof. Dr. H. J. Backer van 1931 tot 1950 penningmeester. 
Degenen die 500 gulden ineens of jaarlijks tenminste 50 gulden contributie 
bijdroegen werden voortaan niet langer erelid genoemd maar donateur. 

Tijdens de besprekingen van de Commissie met het Bestuur over de statu
tenwijziging kwam het tot een ernstig meningsverschil tussen beide instan
ties. De voorzitter van het Bestuur, de president-curator van de universiteit 

Dr. E. H. Ebels, was van mening dat het Bestuur te weinig bevoegdheden 
had in vergelijking met de Commissie van Beheer. Hij zag liever dat de voor

zitter van het Bestuur ook opgenomen was in de Commissie. Naar de me
ning van Dr. Ebels was het voorgekomen, dat het fonds uitgaven had gedaan 
die op het rijk verhaald hadden kunnen worden. 

De Commissie zag dit voorstel als een poging van Curatoren om de auto

nome positie van het Universiteitsfonds aan te tasten. Bovendien, zo stelde 
commissievoorzitter Prof. Mr. P. W. A. Immink, was 'het Groninger Univer

siteitsfonds toch al van alle Universiteitsfondsen in' Nederland het enige dat 
de President-Curator heeft als voorzitter van het Algemeen Bestuur'. In de 
kwestie behoefde uiteindelijk geen principiële beslissing te worden geno

men omdat voorgesteld werd om curator Mr. W. A. Offerhaus op te nemen 
in het Bestuur (de vroegere Commissie van Beheer), wiens benoeming als 
oud-alumnus en als financieel deskundige voor het bestuur aanvaardbaar 
was, mits betrokkene niet geacht werd daarin het Curatorium te vertegen
woordigen. In dit compromisvoorstel- uit de koker van prof. Immink - kon 

ieder zich vinden. 
In 1963 en 1979 werden de statuten wederom gewijzigd om deze in over

eenstemming te brengen met en aan te passen aan wettelijke bepalingen en 
de veranderde bestuursvorm van de universiteit. Ook de hoogte van de con
tributie werd herzien. Volgens de statuten van 1963 betaalden nieuwe leden 

voortaan tenminste IO gulden. In 1979 werd dit verhoogd tot 15 gulden. 
Sindsdien kende het fonds geen leden meer - formeel kan een stichting geen 

leden hebben - maar alleen donateurs; student-donateurs betaalden 5 gul-
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den. In 1979 werden de statuten op het punt van de doelstellingen van het 

fonds uitgebreider omschreven en aangepast aan de bestaande omstandig
heden. Expliciet werden nu ook genoemd: organisatie van internationale 
wetenschappelijke congressen of symposia en het houden van voordrachten 

door buitenlandse geleerden; subsidiëren van studentenexcursies welke in 

het belang zijn van hun studie maar niet verplicht; het vergemakkelijken van 
de uitgave van wetenschappelijke publikaties bij bijzondere universitaire 

gebeurtenissen en van wetenschappelijke publikaties die van belang zijn 
voor de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen; het stimuleren van 
kulturele en wetenschappelijke activiteiten door studenten in verenigings

verband; het voeren tegen vergoeding van het beheer van instellingen met 
een aanverwant doel. 

De verkiezing van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht 

onderging bij de statutenwijziging geen verandering, met dien verstande dat 
het aantal vertegenwoordigers van de faculteiten in de Raad van Toezicht 
uitbreiding onderging vanwege de nieuwe faculteiten die waren opgericht. 

Sinds 1985 heeft de Vereeniging voor Burgemeesters geen vertegenwoor
diging meer in de Raad van Toezicht en het Bestuur. De Vereeniging was 

daarin sedert de oprichting in 1893 vertegenwoordigd met respectievelijk 
drie en twee zetels. Het voorstel om van vertegenwoordiging af te zien 
kwam van de kant van het Bestuur op het moment dat er voor beide burge

meesterszetels in het bestuur een vacature bestond. In de praktijk was geble
ken dat burgemeesters de laatste jaren weinig tijd konden vinden om de 
bestuursvergaderingen bij te wonen. Een verder argument voor deze beslis

sing was, aldus het verslag van 1985 'dat steeds meer gemeenten zich wegens 
wel zeer stringente bezuinigingen genoodzaakt zagen hun dotatie aan de 
stichting op te zeggen, zodat er van een relatie van de Groninger Universi

teit met de gemeenten in het Noorden nauwelijks meer sprake was '. Sinds
dien bestaat het Bestuur uit vijf leden, drie leden aan te wijzen door het Col
lege van Dekanen uit de door de faculteiten aangewezen kroondocenten en 
twee leden door de Raad van Toezicht aan te wijzen uit de gewone dona
teurs, met dien verstande dat een van hen oud-alumnus moet zijn. De Raad 

van Toezicht is volgens de statuten als volgt samengesteld: voorzitter van de 
raad is de voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast hebben zitting 
de burgemeester van Groningen, de rector magnificus en diens plaatsver
vanger; voorts een kroondocent van elk der faculteiten , een bestuurslid van 

de algemene studentenverenigingen, een bestuurslid van de belangenbehar-
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tigende studentenorganisaties, vijf gewone donateurs van de stichting en 

twee leden van het Bestuur. 

In de bezettingsperiode was het ledental sterk teruggelopen. Dit verlies 

werd in de naoorlogse jaren snel ingehaald. In I950 was het ledental weer op 
het oude peil terug. Niettemin bleef het bestuur het teleurstellend vinden, 
dat slechts (zo had men uitgerekend) een op de twintig afgestudeerden of 

gepromoveerden zich opgaf als lid of begunstiger. In deze tijd was het 
wederom gebruikelijk om degenen die hun studie afsloten een circulaire ter 
hand te stellen waarin het fonds onder hun aandacht werd gebracht met een 

opgaveformulier om zich als contribuant aan te kunnen melden. 
Om de belangstelling voor het fonds te vergroten werden voluit de initia

tieven ondersteund van de Universitaire Contactcommissie die op 4 novem

ber 1950 de eerste Groninger Universiteitsdag organiseerde. Op die dag 
werd aan de deelnemers van deze dag het eerste nummer van het 'Gronin

ger Universiteitsblad' uitgedeeld. Het Universiteitsblad was het initiatief 
van een andere commissie namelijk die voor Universitaire Publicaties. De 
organisatoren van de Universiteitsdag en de redactie van het Universiteits

blad hadden hetzelfde doel: de band te versterken tussen de oud-alumni en 

hun universiteit. De Universiteitsdagen waren aanvankelijk een succes 
maar trokken daarna weinig belangstelling. De eerste keer kwamen 400 oud

alumni naar Groningen waar in de aula Prof. Dr. J. Lindeboom een rede 
hield over 'De Verantwoordelijkheid der Universiteit' waarover men ver
volgens discussieerde. Na een gezamenlijke maaltijd in de Harmonie wer

den 's avonds voor alle faculteiten afzonderlijke colleges gehouden. 
Het Universiteitsblad dat op die dag werd gepresenteerd richtte zich in de 

eerste plaats op de oud-alumni. De redactie werd gevoerd door Prof. Dr. Eli
zabeth Visser, onder supervisie van de Commissie voor Universitaire Publi
caties. Het doel van het blad zette deze commissie in het eerste nummer aan 

de oud-studenten uiteen: 'Naast het houden van Universiteitsdagen waar
van de eerste vandaag plaatsvindt, kan een geregelde inlichting over het wel 

en wee van de universiteit de band met de oud-alumni versterken. Het Gro
ninger Universiteitsblad wil trachten dit laatste te doen en U enige malen 
per jaar (dit jaar driemaal, in het vervolg viermaal) op de hoogte te brengen 
van mutaties, nieuwe of gewijzigde studierichtingen, wetenschappelijke on

derzoekingen en publicaties, bijzondere materiële aanwinsten of gebeurte
nissen op geestelijk gebied en wat verder voor oud-leerlingen van belang 

44 



kan zijn. Ook zal nu en dan op de oud-alumni een beroep worden gedaan om 

hun gezichtspunten naar voren te brengen'. Na de oorlog leefde in alle ge
ledingen van de universiteit, zoals ook elders, sterk de gedachte van saam
horigheid, van een Groninger Universitaire Gemeenschap, waarbij heel na

drukkelijk de oud-alumni betrokken moesten worden. Hoe men zich dit 
dacht, kan gelezen worden in het volgende citaat eveneens uit het eerste 
nummer: 'Wanneer de Universitaire Gemeenschap zich geschraagd voelt 

door het medeleven der afgestudeerden, zal zij met meer volharding en suc
ces aan haar opdracht kunnen werken en zal zij zich beter weten aan te pas
sen aan de veranderende tijdsomstandigheden. In dit opzicht kunnen wij 

heel wat leren van de Amerikaanse samenleving, waar de oud-alumni zo 'n 
levendig aandeel hebben in de ontwikkeling van hun universiteit, en heus 

niet alleen door in hun zak, maar vooral in hun geest te tasten' . 

Het zal duidelijk zijn dat het Universiteitsblad voor het Universiteitsfonds 
belangrijk kon worden. Het nieuwe orgaan richtte zich op de groep die het 

fonds al vanaf de oprichting trachtte te bewegen tot een lidmaatschap, maar 
daar naar eigen mening te weinig in slaagde. Het Universiteitsfonds werd de 
uitgever en financier van het Universiteitsblad en de leden en begunstigers 

van het fonds zouden het blad tegen een verhoging van hun bijdrage van één 
gulden per jaar ontvangen. Het H. S. Kamrningafonds droeg ook jaarlijks 
een subsidie bij aan de exploitatie. 

Het Universiteitsblad heeft gaandeweg in onvoldoende mate de functie als 
communicatieorgaan kunnen vervullen tussen universiteit en oud-alumni. 

Naar de mening van de laatste eindredacteur van het Universiteitsblad 

Prof. Dr. W. G. Perdok werd het steeds moeilijker om de volledige 'data en 
fata' van de in de jaren vijftig en zestig sterk gegroeide universiteit bij te hou
den en nam tevens de bereidheid onder docenten af om artikelen te schrij

ven. De genadeslag voor het blad kwam in oktober 1963 met de verschijning 
van het mededelingenblad 'Academisch Perspectief' , dat door de univer
siteit werd uitgegeven ten behoeve van het personeel. In veel opzichten was 
de redactionele formule van beide bladen gelijk. Omdat ook het Univer
siteitsblad zich gaandeweg meer was gaan richten op de docenten en het 

wetenschappelijke personeel dan op de oud-alumni en mede omdat de kos
ten van het Universiteitsblad door verbeterde typografie niet meer uit de 
extra contributie betaald konden worden, is in 1967 tot een fusie met Aca
demisch Perspectief overgegaan. Prof. Perdok trad toe tot de redactie van 

dit blad en de leden en begunstigers van het fonds kregen het mede de-
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le JAARGANG· NTJMMKIl 1 • NOVEMBER 19~ 

GRONINGER 
UN1lVlERSITJEITSBJLAD 

UITGAV:g VAN DE COMMISSIE VOOR UNIVERS1T . .-\.RE PUBLJCATIES EN Ht.T GRONINGER UNIVERSITElTSFONDS 
lUIDACTlB: PROP. Dr. ELIZABETH VISSER · GROTE LEl.lESTRAAT 6-\a - ORONING~ - TRLEPOON 23002 

ADMINISTRATIE-ADRBS: KRISTALLOGRAFISCH INSTITUUT - MELKWEC 1 - CllONINGEN 

DE ACADEMIEDAG 1950. 

1)& Gronina"ae Univerdteit ia niet. erg geluk'dil geween in 
de ke\ll.& vû haa.r mcbtingad&1;um: 23 Augustus 13 allerminst 
~ikt om Lot eet! ;aarl\jbe herdenking van de .. Uchtin« aan
lei.ding te geven. We nti&&en daaroOM' hier een eigenlijke ~ 
die in andere Uuinr.iliieiten een &0 mooie gelece.nheJd ceett 
voor oud-studenten om nag eens hun oude, m":r we hOp*n 
n iet verouderde, Alma Ma.wl' met haat' e~.rw&Q.l'dtcheid te 
komen gelukwensen, ~le&enheid ook om de banden tussen hen 
en de Academie bi' versterken. ah ze tnOfleLijk door de .leur 
van bet dagelijks leven wat ~1'&lapt wude:n zijn. W.t ,,"ft 
het Lustrum ;0:0 eens in de Y.ij:f JUT daa.rvoor een moplijkheid, 
maar da.t js: toch eigenlijk maar een 8W'r08'.a;~ dat eeg l~kker. 
maar weinig voedn.am is. Wél worden ook in enkde facu.l
ieiteQ "Vervole'curtUllll8n" phoaden, 'Waar oud·»tudtmten hun 
kennia kunnen komen opfriuen, mau dat hoeft alleen betrek
kIn&' op bet ,.va1r:". Wat -ti IlO 1'1'''' souden willen zien, l.e 
dat de oud-atudenten. VUl welk corpa, bond of ve.renicing ook, 
ona ~ tijden eens openhartig Jo:unen verbtl\en, boe ,e over 
d. Univeniteit van hun tijd en van tecenwooTd ig denken, wat 
~r mening ze hebben over mogelijke louten ot e-ebreke:n. 01 
mogelijke verdiensten van de, ook Aul'l, Universiteit, ah 
Fanstiaanse werkoel b al. in.telling van maatschappelijk nut. 
En dat wij VaJI onze kant eens r~nhe{d krÜgen cm de 
oud~8tudenten· te vertellen, dat .. ij ben nodig hebben, en h\lJ) 
steun, moreel àn tInantlEcl, best kunnen pbruiken. 

u ... t in de eer$le plaata de ik &la het drin.~nd nodi&e en 
daarom kan een Academ~g voor ons allen van uitermate 
crew. betekenis zijn. E1l durom doe ik een beroep op alle 
oLld-atudenten om deu AcademiedAgen a.l4 hun peJttiijk 
eipndom te gaa.n buchouwen en în het overvulde dagboekje 
d. datuln van deze en volgende Aea.dendedagen met heel dJIC.U 
letters te not4irtm. M. J. Sif-kf. R.M. 

HET GRONINGER UNIVERSITEITSBLAD. 

Wurde Oud-alumoulI, 

Gij hebt aan de GronInger UnlftJ'aite1t een halt dozt1n jaren 
dooreebracht. die tot cW! moodte en belangrijbte van Uw 
leun. behoren. Het voortduren Ta.n de bloei dier gemeenachap 
pat U zeker ter harte, want de lede 'Van het jonR'OTê P
.daeht;. waaronder wellicht ook Uw eipn k:iYlderen, moeten. 
eveneMfIi de vruchten van die bloei Iturulen plukken. tot bAat 
van henleit en van de nmenlevml. 

Maar tot nu toe hebt Ge wein~ plegen.held "ehad het 
~taet te bewaren. of iet8 PQ8itfefl voor de Universiteit te 
doen. En toch beeft die Universiteit Uw lIulp nOOi!! M wt'1 
in de 6el'lll:e plaat!!! in de vorm van belang .. te1lJnlt in haar doen 
ell laten. Wanneer de Universitaire pmeenuhap sieh ge.. 

Khraagd voelt door bet medeleven der afpstudeerdeJl, al. sU 
me' meer volharding til. irueceS aan hA&t opd:raeht kunnen 
werken en zat .zij s.I~h betel- ,,"ten aan te pauen un de verM 
andezende tljdsomatandJa-heden. 

In dit opzic:ht kunnen wij heel wat le~ van de Am.l'i~ 
kaan.e u.menleving, waar de oud-alumni .to'n levendi" aan~ 
deel .hebben in do ontwikkeling van hun uni..-eraiteit, an heu. 
niet alleen dool' in hun uk, maar voo)'al door in hu.n gee31,; 

te tasten. 
Naast hat houdfIn van Groninger Unive.t'litcitsdagen, W8$'~ 

n.-n de eente VAn(iaag plaats vind.t, kan een gerq-elde inBch
ting o.-e'1' hd wel en wee van de aniva:r$1.tett de band U1.t:-t de 
oud-alumni n'l'sterlum. IlH Groninger Untveraiteitablad wil 
traehten dit laatate te doen en U enige m.&lu. per Jaar (dit 
jlLar driem .. 1, in he4. vel'VoJ .. viermaal) op de hoortè brengen 
van mutaties, nieuwe ol J'Cw;Szigde atudierldltlnge.n, wet.6rr 
Khappelijke ondenoeldngen en publicaties, bijzondere mate
' riële aanwinsten of gebeurlenlaal. op geeatelijk gebled en 
wat. verder voor oad·leerlinpn Tau Mlana kan zijn. ()o.k 'sa1 
nu Itn da.n ~D. beroep Op de oud-alumni -worden cedMB om 
hun sezlehtspu:aten naar voren u brMge.Il. 

Bet begin ut bescheiden Dloatan zijn en OM ve~k om. 
tinaneltile et.e\m via. het Groninger Uotveraiteibtow uI dit 
ook blijven. Maar als wij OM niet verrlsaen en de oud
Gron~ hun Uniw.nrit.eit een .... na hart toedr&l'8n en in 
ero.iende getale daarvan blUk ~ doo.r het GJ"OJlin,pr 
Univ<eniteitablad pas na lez:Insr a&n de prullema.nd toe te "'er
trouwen, dan zal dit blad in omvan,. en beteke.nls kunnen 
toenemen. Al. ook .temmen uit Ow middén tot on. door
dringen, aldus het oontaet. tussen Unlveniteit en at,utu
deerden wederbrle makend. dan zal deze, thans nog- wat 
schamele loot, ~])eni8 kunnen uitgroeien en aldus de ueimt
Iat:ie van ' d. moederplant bevordenm. 

Wij reike:n U de vinger, nHrDt U de hand! 
D. CommÎBaÎ. ~oor UniYltrtJit4ir~ Pv.bli«lUu. 

ELECTRO~CROSCOPlE 

door Prof. Dr. E. H. Wfebenp.. 

De Gron1ncer Univera.ite.it buchikt _ndI kort Mer -.n 
electrone:runlcro~p. Hie~ kWlneD. deeltjM worden 
waat',renome.n die nO&" hoDderd muJ kleiner zijn dan de kleinate 
voorwerpen die men met een pwoon mlcroGcOop kan si.: zelf. 
hoeft tnén moleculm, dj .het betrekkelijk grote eiwitmoleealen. 
bnmm aeMClhoawen. Vooral In de biologie en lKochemie be«brt 
men th'nna reeds d. macht te ondemDden 'VaA bet nieuwe 
ilUltrwnent, dat OM pdeMsvermogen uitbreidde tot. in de 
wereld der moleculen. 

Waarop berust de terreinMnat d~ het efectronenmkl"03COOp 

Het eerste nummer van het Groninger Unjversiteitsblad, november 1950 . 

Vanaf oktober 1958 verscheen het Universiteitsblad in een kleiner formaat en 

een nieuwe opmaak. 
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lingenblad toegezonden. Ook Academisch Perspectief was geen lang leven 

beschoren. In juni 1970 zou het blad na zeven jaargangen ophouden te ver
schijnen. In september 1969 had het Bestuur met het oog op deze ontwik
kelingen en vanwege de te hoge kosten de samenwerking met Academisch 
Perspectief opgezegd en werd het blad niet meer aan de leden toegezon
den. 

Het Universiteitsblad had als instrument voor ledenwerving succes. In 

1949 bedroeg het aantal leden 487 en het aantal begunstigers 203. Een jaar 

later was dit 590 en 344; in 1952 kwam het totaal aantal contribuanten voor 
het eerst boven de duizend: 2 ereleden, 6 donateurs, 54 gemeenten als lid, 

427 leden, 208 studentleden en 333 begunstigers. Deze stijgende lijn zette 
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zich in de jaren zestig verder door. De stijging was het grootst onder de stu

denten. Met de besturen van de studentenverenigingen (Vindicat atque 
Polit, Magna Pete, Vera, Albertus Magnus, Unitas) was de afspraak ge
maakt om het fonds telkenjare bij de inschrijving van de nieuwe verenings

leden onder de aandacht te brengen. Het ene bestuur deed dit beter dan het 
andere met als gevolg dat de cijfers sterk fluctueerden en dat in sommige 
jaren van een of meerdere studentenverenigingen geen opgave werd ont

vangen omdat de contributies die door de verenigingen werden geïnd, niet 
waren afgedragen. 

studentleden 

totaal 

1955 1960 1965 

1240 

2451 

Vanaf I972 wordt in het verslag het aantal studentleden niet meer vermeld. 
Het aantal leden van het fonds vertoont tot het begin van de jaren zeventig 

een stijgende lijn. Daarna zet een daling in die met uitzondering van het jaar 

I986 tot heden toe heeft doorgezet. In I986 had een ledenwerfactie onder 
stafleden van de universiteit het beoogde succes en konden I60 nieuwe 

donateurs worden ingeschreven. Een jaar eerder in I985, was het ledental 

teruggelopen tot 764. 

1951 1961 1971 1981 1991 

gemeenten 42 81 73 47 17 
leden 406 928 In8 898 876 
begunstigers 354 II5 27 
studentleden 156 650 II20 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt hoe sterk het aantal contribuerende 
gemeenten is teruggegaan. In het midden van de jaren vijftig waren bijna 
alle Groningse gemeenten nog lid en ook diverse uit de overige noordelijke 
provincies. Voorts valt op de sterke terugloop van het aantal begunstigers. 

Dit is te verklaren uit het verzoek aan de begunstigers in I959 gedaan om 
hun contributie om te zetten in een gewoon lidmaatschap, waaraan toen 
velen gehoor gaven. 



Door de opeenvolgende besturen van het Universiteitsfonds is in de loop 

van de tijd door middel van het aanschrijven van het wetenschappelijk per
soneel, oud-alumni, studenten; door het instellen van buiten-leden; door in
schrijvingskaarten uit te reiken aan pas afgestudeerden bij de buluitreiking 

en door directe contacten met de studentenverenigingen te onderhouden, 

getracht om de belangstelling voor het fonds te vergroten. Die acties hebben 
in meerdere of in mindere mate succes gehad. Veel resultaat leverde de uit

gave van het Universiteitsblad op, dat tegen een geringe meerprijs aan de 
leden van het fonds werd toegestuurd. 

In september 1985 is vanuit de Universiteit een alumni-organisatie opge
zet, met verwante maar toch enigszins andere doelstellingen vergeleken met 
die van de Universitaire Contactcommissie en het Universiteitsfonds in 

1950. Door de 'Stichting Alumni te Groningen' wordt sinds april 1986 ook 
een eigen blad uitgegeven: 'Broerstraat 5'. Door het bestuur van de univer
siteit werd er bij het Universiteitsfonds op aangedrongen de mogelijkheden 

van samenwerking te overwegen. In de praktijk bleken evenwel niet alleen 
de doelstellingen maar ook de opzet en de werkwijze, en de voorstellingen 
omtrent de activiteiten verschillend te zijn, zodat een samenwerking niet tot 
stand is gekomen. 

Binnen het bestuur hebben allerlei plannen bestaan en zijn commissies in 
het leven geroepen om de bekendheid van het fonds en daarmee het leden

tal te vergroten. Vaak bleken de hoge kosten die aan ledenwerfacties ver
bonden zijn, de drempel om ze tot uitvoering te brengen. Het fonds stond en 
staat op het standpunt dat de revenuen zoveel als mogelijk ten goede dienen 

te komen aan het verwezenlijken van de doelstelling. De uitgave van het het 
Universiteitsblad is mede vanwege te hoge kosten gestaakt. 

Ook langs andere wegen heeft Universiteitsfonds bekendheid gezocht. 
Het lustrumjaar 1964 - de viering van het 350-jarig bestaan van de universi
teit - werd aangegrepen om de universiteit een Ubbo Emmiuspenning aan 
te bieden. Er bestaat een Ubbo Emmiuspenning die om de drie jaar wordt 
verleend aan een geleerde vanwege zijn of haar grote wetenschappelijke 
verdiensten en er bestaat een Ubbo Emrniuspenning die om de vier jaar 

wordt toegekend aan een persoon vanwege haar of zijn grote maatschappe
lijke verdiensten. De prijsuitreikingen trekken veel publiciteit en daardoor 
wordt de belangstelling ook op het fonds gericht. 

In 1654 was de Effigies et Vitre Professorurn verschenen, het oudste boek 

over de geschiedenis van de Universiteit, waarin de voorgeschiedenis, de 

49 



Titelblad van de Effigies et Vitre Professorum, Groningen 1654; ter gelegen

heid van het 75-jarig van het bestaan van het fonds in facsimile-uitgave ver

schenen met een Nederlandse vertaling. 

5° 



oprichting in I614 en de eerste vier decennia van de universiteit zijn beschre

ven, en die levensbeschrijvingen bevat met portretten van de eerste gene
ratie hoogleraren. Dit werk in het Latijn geschreven en daarom voor heden
daagse lezers nauwelijks toegankelijk, is nog steeds een belangrijke en 

interessante bron voor de geschiedenis van de Groningse universiteit. Daar

om besloot het Bestuur ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1968 het 
boek opnieuw uit te geven in een fraai uitgevoerde facsimile-editie met een 

Nederlandse vertaling, dat voor een lage - voor donateurs nog eens een 
extra-voordelige prijs - in de handel werd gebracht. Daarmee werd ook vol
daan aan een belangrijke doelstelling van het fonds, namelijk 'het verge

makkelijken van de uitgave van wetenschappelijke publikaties die van 
belang zijn voor de geschiedenis van de universiteit'. 

Fondsen en financiën 

In de loop van zijn bestaan heeft het Universiteitsfonds diverse legaten ont
vangen. Direct na de oorlog konden als gezegd aan het vermogen van het 

fonds twee nieuwe fondsen worden toegevoegd. Het Jantina van KLooster

fonds en de Boerma-Kooy Stichting. Het laatstgenoemde fonds is onderge
bracht in een eigen stichting, waarvan het bestuur van het Universiteitsfonds 

dan weer het bestuur vormt. We willen nu eerst een kort overzicht geven van 

de vanaf 1945 toegevoegde fondsen en hun doelstellingen. 
In 1952 ontving het fonds het aanzienlijke legaat van bijna 90.000 gul

den van mevrouw Maria Bakker geboren Vellema, overleden te Zeist op 
6 februari van dat jaar, die het Universiteitsfonds als haar enige erfgename 
benoemde. Zij was de weduwe van Henricus Johannes Murray Bakker, die 
fortuin had gemaakt met de handel in schilderijen. Mevr. Bakker bepaalde 
in haar testament dat het Universiteitsfonds haar nalatenschap administra

tief zou onderbrengen in het Murray Bakker-VeLLema Fonds en dat de 
opbrengsten van het kapitaal zouden strekken als tegemoetkoming in de 
kosten van opleiding van on- en minvermogende studenten aan de RU Gro

ningen. 
In I956 vermaakte mevrouw Christina Antonia van Dijk-Raben, overle

den te Dokkum op 2 april van dat jaar, haar vermogen van ca. 35.000 gulden 
aan het Universiteitsfonds. Ook dit kapitaal, zo was bepaald door de erflaat
ster, moest afzonderlijk worden geadministreerd. De inkomsten van dit Van 
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Dijk-Rabenfonds waren in de eerste plaats bestemd voor het verlenen v~m 

financiële steun aan niet rooms-katholieke talentvolle studenten in de juri
dische faculteit. 

Mr. Hendrik Antonie Broers, overleden 26 oktober 1961, benoemde even

eens het Universiteitfonds tot enige erfgenaam van zijn vermogen ten be

drage van ruim 136.000 gulden. Broers bepaalde dat het vermogen afzon
derlijk moest worden beheerd onder de naam Broers-van Beusekomfonds, 

om daarmee tevens zijn moeder te eren. Er waren geen bijzondere bepalin
gen ten aanzien van de aanwending van de opbrengsten van dit fonds. 

De heer N. H. Blink heeft vanaf 1955 tot zijn overlijden in 1974 verschillen
de malen schenkingen verricht aan het Universiteitsfonds, die apart werden 
geadministreerd als het Frans Hendrik Blinkfonds. Het fonds was gesticht 

ter nagedachtenis aan zijn zoon Frans Hendrik Blink die van 1939 tot 1943 
wis- en natuurkunde studeerde te Groningen en in 1945 overleed als gevan
gene in een Duits concentratiekamp. De middelen uit dit fonds dienen te 
worden besteed aan studenten in de wis- en natuurkunde voor aanvullende 

financiële hulp voor studie en verdere ontwikkeling, bij voorkeur door hun 
reis- en verblijfkosten te vergoeden ten behoeve van studie, onderzoek of 

het opdoen van praktische ervaring in het buitenland, voor zover zij dat niet 

zelf kunnen betalen. In 1972 gaf Blink nog een tweede doelstelling aan het 
fonds, namelijk voor het verlenen van financiële steun aan studenten en pas 

afgestudeerden voor het instellen van onderzoek, en eventuele publikatie 
hiervan, naar de geschiedenis van Drenthe, waarbij ook de betrekkingen 

met andere gewesten, zoals het Sticht, in aanmerking komen. Toen de heer 

Blink in 1974 overleed bedroeg de omvang van het fonds ruim 21.000 gul
den. 

Vanaf het midden van de jaren vijftig ontstonden er contacten met het 
bedrijfsleven, die resulteerden in bijdragen van diverse bedrijven aan het 
Universiteitsfonds. Landelijk was er in deze tijd overleg op gang gekomen 
tussen de werkgeversorganisaties en universiteiten en hogescholen, waarin 
de vraag centraal stond op welke wijze het bedrijfsleven en het wetenschap
pelijk onderwijs van elkaar konden profiteren. Bedrijven waren ook bereid 

om de universiteiten te ondersteunen. Daartoe werden speciale fondsen 
opgericht of gebruik gemaakt van de reeds bestaande universiteitsfondsen. 

Sedert 1954 betaalde de Bataafsche Petroleum Maatschappij Nederland 
(later opererend onder de naam de in Nederland werkende maatschappijen 

van de Koninklijke Shell Groep) jaarlijks een bedrag van 1500 gulden. Dit 
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werd later verhoogd tot 75°0 en nog weer enige jaren later in 1962 tot 10.000 

gulden verhoogd (sedert 1987 weer verlaagd tot 5000 gulden). In de ad
ministratie werd dit bedrag geboekt voor de Speurwerkrekening (later 
Shellfonds genoemd). Uit het jaarlijks ontvangen bedrag van Shell worden 

voornamelijk subsidies betaald voor wetenschappelijk onderzoek van pro
movendi en andere onderzoekers uit alle faculteiten. Gemiddeld worden uit 
het Shellfonds zes tot zeven subsidies per jaar verstrekt. 

Naar het voorbeeld van de Technische Hogeschool Eindhoven waar 
bedrijven uit het zuiden van het land een groot fonds hadden gesticht met 
een stamkapitaal van 350.000 gulden en waaraan jaarlijks een contributie 

van 55.000 gulden toevloeide, is ook ten behoeve van de Groningse universi
teit in 1958 vanuit het bedrijfsleven ten bate van de universiteit een fonds 

gesticht. De initiatiefnemer was Prof. Dr. D. van Os, hoogleraar in de artse
nijkunde en toxicologie. Van Os was voorzitter geweest van het bestuur van 
de Noordelijke Technologische Organisatie NETO en was ook voorzitter van 

de Vereniging van Hogere Technische scholen. Hij en andere Groningse 
hoogleraren waren warme pleitbezorgers voor de vestiging van een Techni
sche Hogeschool in het Noorden van het land. Van Os kende het bedrijfsle

ven in het Noorden als geen ander en wist uit een door hem geinitieerd 
NETo-onderzoek dat er grote behoefte bestond aan academisch gevormde 
technici (ingenieurs en doctorandi). De vestiging van een TH was financieel 

gezien onmogelijk, maar een minder kostbare oplossing was het onderwijs 
in meer technische opleidingen aan de Universiteit te gaan verzorgen. Met 

ingang van 1958 was aan de Groningse faculteit der wiskunde en natuurwe
tenschappen de mogelijkheid geschapen om na het kandidaatsexamen af te 
studeren in de studierichtingen toegepaste wiskunde, technische natuurkun

de en technische scheikunde. 
Het fonds dat Van Os wilde oprichten diende ter ondersteuning van deze 

nieuwe technische studierichtingen en stelde zich ten doel: het instellen van 
bijzondere leerstoelen; het bevorderen en vergemakkelijken van studierei
zen en wetenschappelijke onderzoekingen ten behoeve van het Noordelijk 
bedrijfsleven; het verstrekken van speciale apparatuur en instrumenten. In 

1958 werd aan 350 bedrijven een circulaire gezonden met het verzoek een 
bijdrage aan het fonds te geven. Daaraan werd door 28 bedrijven gevolg 
gegeven, voor het merendeel gevestigd in de provincie Groningen, die in 

totaal een bedrag van 45.150 gulden bijeen brachten. In 1961 werd het fonds 
ondergebracht bij het Universiteitsfonds. Sindsdien is het fonds apart gead-
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ministreerd als Technisch Wetenschappelijk Fonds en kunnen toelagen wor

den verstrekt volgens de doelstellingen van het fonds ter bevordering van de 
technische vakken aan de universiteit. 

In 1959, mede als gevolg van het eerder genoemde overleg tussen werkge

vers en het hoger en universitair onderwijs, stelde Heineken's Bierbrouwerij 

Maatschappij een beurs van 2400 gulden 's jaars beschikbaar ter bevordering 
van de studie in scheikunde, biologie, farmacie en technische scheikunde. In 

1975 werd het bedrag verhoogd tot 5000 gulden en de beurs omgezet in de 
Heinekenprijs. Deze prijs was bestemd voor de beste student - bij toerbeurt 
- in de vakken scheikunde, biologie of farmacie, die het kandidaatsexamen 

had afgelegd. De prijs werd in 1987 opgeheven. 
In de jaren zestig groeide het vermogen door aanzienlijke erfstellingen. In 

1966 werd het Universiteitsfonds de enige erfgenaam van de in dat jaar over

leden mevrouw Renske Mössinger. Zij was kleindochter van Joseph Mössin
ger, fabrikant van chirurgisch-orthopedische en optische instrumenten te 

Groningen. De nalatenschap bedroeg 283.000 gulden en moest eveneens 
afzonderlijk belegd en beheerd worden als Mössingerfonds. Hieruit dienden 
studie- en reistoelagen te worden toegekend, uitsluitend aan vrouwelijke 

studenten in de medicijnen en in de Duitse taal- en letterkunde. 

Ook in 1966 overleed mevrouw Minke Anthonia de Visser, conservatrice 
van het Groninger Museum, die het Universiteitsfonds tot een van haar erf

genamen maakte, met de bepaling dat het verkregen kapitaal afzonderlijk 
moest worden beheerd als Mr. Hendrik de Visserfonds , genoemd naar haar 

vader. Dit fonds, 400.000 gulden groot, was bestemd voor studiereizen en 
studiebeurzen. De erflaatster had bepaald dat de revenuen van het fonds 
aan Curatoren beschikbaar gesteld zouden worden. Door het College van 

Curatoren (thans College van Bestuur) wordt dit om praktische redenen 
thans overgelaten aan het Bestuur van het Universiteitsfonds. 

In 1971 kreeg het fonds een belangrijk legaat van 150.000 gulden uit de na
latenschap van de hier reeds genoemde Prof. Dr.D. van Os. Ook hij had be
paald dat zijn legaat in een apart te beheren fonds zou worden onderge
bracht, dat Van Os-Hazewinkel Fonds werd genoemd mede naar zijn eerste 
echtgenote. Uit de opbrengst van dit fonds wordt steun verleend aan farma
ceutische studenten ter tegemoetkoming in de kosten van de studie, en aan 

zowel de Groningse als aan de Algemene Nederlandse Vereeniging van far
maceutische studenten ten behoeve van congressen en excursies. Verder 
moest uit dit fonds de zogenaamde 'Dirk van Ospenning' worden bekostigd. 
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Deze gouden penning zou eens in de drie jaar moeten worden toegekend aan 

een persoon in binnen- of buitenland die zich bijzonder verdienstelijk had 
gemaakt op het gebied van de wetenschappelijke farmacie of op het gebied 
van het beroep van apotheker. De penning is intussen vijf keer verleend. 

Tenslotte mogen in deze opsomming van fondsen twee fondsen voor boe
kenbeurzen niet ontbreken. In de eerste plaats moet genoemd worden de 
sedert 1947 bestaande boekenbeurzen der Commercieele CLub. De Commer

cieele Club in Groningen stelde jaarlijks aan het fonds een bedrag beschik
baar ten behoeve van de aanschaf van studieboeken voor ten hoogste vijf 
studenten. In 1975 werd het jaarlijkse bedrag verhoogd tot 1500 gulden. De 

toekenning geschiedt door het Bestuur. De belangstelling hiervoor is altijd 
groot geweest maar is de laatste jaren sterk afgenomen. Aan de Commer

cieele Club is daarom voorgesteld de beurzen voortaan ook toe te kennen 
als reisbeurs. 

Sedert 1977 is het bestuur van het fonds, na een verzoek daartoe van de 
stichting 'Het Dr. H. Popta Gasthuis', tevens belast met het uitkeren van 

jaarlijkse boekentoelagen voor studenten van in totaal 1200 gulden. Volgens 
het testament van Dr. Henricus Popta, overleden te Leeuwarden in 1712, 

moest de naar hem genoemde stichting, jaarlijks zes 'pensies' (studiebeur
zen) van 200 gulden elk uitkeren. Later heeft het bestuur van de stichting de 
studiebeurzen veranderd in boeken toelagen. Zo nodig mogen thans twee 

pensies tot één beurs van 400 gulden worden samengevoegd. 
Als laatste fonds moet worden genoemd het Zernikefonds, ingesteld door 

Prof. Dr. F. Zernike in 1953. Hij schonk uit de hem in dat jaar toegekende 
Nobelprijs een som van 2000 gulden, waaruit iedere vijf jaar een geldprijs 
zou moeten worden toegekend aan een Groningse student, van welke facul

teit ook, die zich bijzonder heeft onderscheiden. Omdat het in de praktijk 
moeilijk bleek om deze procedure uit te voeren en de opbrengsten van het 
fonds naar verhouding gering waren, is dit fonds in overleg opgeheven. Het 
kapitaal van het fonds is besteed aan het laten vervaardigen van een bronzen 
afgietsel van een reeds bestaande gipsen portretbuste van Zernike door de 
beeldhouwer W.J. Valk. De bronzen buste is geplaatst in de faculteitskamer 

voor wiskunde en natuurwetenschappen in het academiegebouw. 
Behalve de genoemde afzonderlijke fondsen of beurzen gesticht door par

ticulieren, bedrijven of rechtspersonen, zijn ook de algemene middelen door 
diverse schenkingen en legaten van leden toegenomen. In 1960 werd het 
A. P. Fokkerfonds zeer krachtig versterkt door dat mevr. E. Oosterbaan-
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Fokker, een dochter van Prof. Dr. A. P. Fokker, een vermogen van 180.000 

gulden naliet ten bate van het Fokkerfonds. In 1968 verkreeg het fonds een 
legaat van 5000 gulden van mevrouw Alingh Prins-Muller, gewoond heb
bende te 's-Gravenhage. In 1971 ontving het fonds van de in dat jaar over

leden Drs. H. H. Mallinckrodt, uit diens nalatenschap een som van ruim 

100.000 gulden. Het fonds was tot enige erfgenaam benoemd en er waren 
door Mallinckrodt geen bepalingen gesteld omtrent de besteding en het 

beheer van de gelden. Drs. H . H. Mallinckrodt was in 1925 mede-inititiatief
nemer geweest tot het instellen van het Willem Mallinckrodtfonds, dat om 
de tien jaar een geldprijs toekent aan het beste theologische proefschrift. 

Jaarlijks ontvangt het Universiteitsfonds bovendien een bedrag aan auteurs
rechten voor het door H. H. Mallinckrodt samengestelde Aula woorden

boek Latijn-Nederlands. 

In 1970 overleed Dr.E.H.Ebels, van 1951-1954 president-curator en in die 
hoedanigheid ook voorzitter van de Raad van Toezicht, en tot 1960 gewoon 

lid van die Raad. Dr. Ebels legateerde een bedrag van 10.000 gulden aan het 

fonds. In 1973 werd een bedrag van 5000 gulden gelegateerd door Mr. 
R. Veendorp te Alkmaar. In 1980 ontving het fonds twee legaten: een legaat 

uit de nalatenschap van Mr. E . L. Grommers te New York, oud-alumnus, een 

bedrag van 10.000 dollar en een legaat uit de nalatenschap van mevrouw 
W. J. Bossert, aandelen met een waarde van ruim 6000 gulden; dit laatste 

legaat was bestemd voor de aankoop van boeken door de Universiteitsbibli
otheek op het gebied van de sterrenkunde. In 1986 legateerde Mr. N. J. Polak 
een bedrag van 10.000 gulden. Mr. Polak was als president-curator, voorzit

ter van de Raad van Toezicht geweest in de jaren 1962-1968. 

Het beheer van het kapitaal is door de bijgekomen afzonderlijk te beheren 
fondsen een complexe aangelegenheid geworden. In de eerste plaats bracht 

iedere nalatenschap de nodige zorg met zich mee wat betreft de afwikkeling 
van eventueel vruchtgebruik of boedelscheiding van bijzondere bepalingen, 
betaling van successierechten en wat dies meer zij. In de meeste gevallen 
bestonden de nalatenschappen naast banktegoeden uit allerlei effecten of 
andere beleggingsvormen. Bij sommige erflatingen waren roerende en 
onroerende goederen inbegrepen. In bijna alle gevallen zijn die goederen 

door het Universiteitsfonds verkocht. Het Universiteitsfonds beheert thans 
alleen nog enige landerijen in Noord-Brabant die worden verpacht en die 

deel uitmaken van het Broers-van Beusekomfonds. 
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Voordat werd overgegaan tot een centrale belegging van beheerde kapita

len, gebeurde dit voor ieder fonds afzonderlijk. In 1969 is het bestuur tot een 
eenvoudiger vermogensbeheer en administratie van de effectenportefeuille 
overgegaan. Door de inbreng van de effecten en herbeleggingsrekeningen 

zowel van het Universiteitsfonds als van de andere beheerde fondsen werd 

een zogenaamde centrale belegging gevormd, waartegen participaties, elk 
groot 1000 gulden nominaal, werden verstrekt op basis van de waarde van 

hun inbreng per I oktober 1969. De centrale belegging bestond uit: een cen
trale portefeuille waarin de effecten werden ondergebracht; herbeleggings
rekeningen bij banken, waarop tijdelijk de opbrengsten van uitlotingen etc. 
werden geboekt; deposito rekeningen en rekening-courant-verhoudingen 

met banken waarop de revenuen uit de centrale belegging worden geboekt. 
Verder werd een centrale kas ingesteld waaruit betalingen en ontvangsten 
ten behoeve van de verschillende fondsen worden verricht en in rekening
courant met deze fondsen geboekt. 

In deze vorm van beheer en administratie bleven de afzonderlijke fondsen 

bestaan volgens de wens van de verschillende erflaters. In het verslag is ook 
altijd vermeld welke uitkeringen uit ieder fonds afzonderlijk worden ge

daan. In het financieel overzicht van het jaarverslag wordt van de thans tien 
afzonderlijk geadministreerde fondsen, van de Boerma-Kooy Stichting en 
van de algemene middelen van het Universiteitsfonds een vermogens over
zicht en een resultatenoverzicht gegeven. 

Dat het totale vermogen sedert 1945 enorm is gegroeid, moge duidelijk 
zijn uit het hiervoor gegeven overzicht van de fondsontwikkeling. In cijfers 

uitgedrukt is de volgende ontwikkeling te zien. 

vermogen* rendement Alg. subsidies 

Centr.Beleg. middelen 

1950 270.000 229.000 12.554 

1960 7 23 .000 4 ,1% 243.000 18.8 00 

1970 1.90 4.000 5 ,25 % 266.000 61.000 

1980 2-400.000 6 ,25 % 390 .000 120.000 

1990 3.87 8 .0 0 0 5 ,5 % 658.000 209.000 

* totale vermogen, exclusief Boerma-Kooy Stichting 
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In de afgelopen veertig jaar is dankzij verstandig beheer het vermogen 

enorm gegroeid. Een zelfde groei geven de bedragen die aan subsidies zijn 
uitgegeven te zien. In 1948 kon de Commissie van Beheer zich nog de op
merking veroorloven - met de bedoeling daarmee nieuwe leden te winnen-, 

dat de afgelopen tien jaar gemiddeld 99% van de inkomsten was besteed aan 
de belangen van de universiteit en slechts 1 % uitgegeven was ten behoeve 
van administratie, drukwerk en advertenties. Nog steeds kunnen die uitga

ven laag worden gehouden, al kan men zich nu niet meer meten met de cij
fers uit de jaren veertig. Het Bestuur verricht zijn taak zonder vergoedingen, 
men kent geen eigen bureau of personeel, wel is er sinds 1954 ondersteuning 

voor de financiële en de ledenadministratie. 
Medio 1991 is het belegde vermogen, bestaande uit obligaties, binnenland

se en buitenlandse aandelen, verkocht en opnieuw belegd bij vijf beleggings

instellingen. Van deze beleggingsinstellingen keren drie fondsen regelmatig 
dividend uit, terwijl twee beleggingsfondsen gericht zijn op vermogensgroei. 

Werkzaamheden 

Het was voor de periode tot 1945 nog mogelijk om de werkzaamheden van 
het fonds aan de hand van voorbeelden te illustreren en in enkele alinea's een 

overzicht te geven van de in een bepaald jaar uitgekeerde subsidies en toela

gen. Voor de periode na 1945 is dit niet meer op dezelfde manier inzichtelijk 
te maken. Voor de eerste tien jaar na de oorlog zou dat nog gaan, omdat dan 
het 'arbeidsveld' nog nauwelijks is veranderd. De lijst van verleende subsi
dies bevat in deze periode nog steeds voornamelijk ondersteuningen aan pri

vaat-docenten, aan faculteitsverenigingen, aan de Natuurwetenschappelijke 
excursievereniging, aan wetenschappelijke studiereizen van enkele hoogle
raren, aan de Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs en voor beur
zen aan studenten. Een nieuwe post vormden de uitkeringen van boekentoe
lagen van de Commercieele Club Groningen, die voor dit doel zoals eerder 
gezegd jaarlijks 1500 gulden beschikbaar stelde. Vermeldenswaard uit deze 

periode is de onthulling van de twee gedenkstenen op 22 september 1948 ter 
nagedachtenis van de leden der universitaire gemeenschap die tengevolge 
van de Tweede Wereldoorlog de dood vonden. Het fonds had deze gedenk
stenen laten vervaardigen uit een daar voor bestemde gift van Prof. Dr. 

H. S. van Klooster, tevens de stichter van het Jantina van Kloosterfonds. 
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In de jaren vijftig veranderde geleidelijk het patroon van de uitkeringen. 

Kenmerkend is in de eerste plaats de toename van het aantal subsidies en in 
de tweede plaats dat er veel meer toelagen en subsidies werden verstrekt 
aan studenten en studentenverenigingen. Deze veranderingen zijn eenvou

dig te verklaren uit het feit dat de middelen van het fonds gaandeweg meer 

uitgaven mogelijk maken als gevolg van de groei van het eigen vermogen en 
van de toeneming van het aantal afzonderlijke fondsen die in de jaren vijftig 

en zestig in beheer werden genomen. De meeste stichters of erflaters van 
fondsen hadden een duidelijk omschreven bestemming aan hun legaat gege
ven. Meestal betrof het financiële steun aan minvermogende studenten. De 
enige uitzondering hierop was het Broers-van Beusekomfonds, dat wel af
zonderlijk geadministreerd diende te worden, maar waarbij geen bepalin
gen omtrent de bestemming bestonden. 

Het beeld van de uitkeringen uit de opbrengsten van de verschillende 
fondsen wordt hierdoor enigszins eenvormig, het betreft merendeel studie
toelagen en boekenbeurzen. Tegenwoordig vormen de subsidies aan indi

viduele studenten bijna de helft van het totale bedrag dat het Universi
teitsfonds jaarlijks uitkeert. Overigens hebben enkele fondsen een dusdanig 

beperkte doelstelling dat hierop maar door weinigen een beroep kan wor
den gedaan. In de jaren zestig bedraagt het aantal aanvragen voor studie- en 
boekentoelagen rond de vijftig per jaar en in sommige jaren tegen de hon

derd per jaar. Ondanks de verbeteringen in het rijksstudiebeurzenstelsel in 
deze tijd voorzien de toelagen van het Universiteitsfonds in een behoefte. 
Het bestuur, dat gewend was aan een beperkt aantal aanvragen per jaar, zag 

zich door de stijging van dit aantal ook gesteld voor een administratief pro
bleem. Immers iedere aanvraag om een studietoelage werd bij de betref

fende docent of faculteit getoetst of de studieresultaten een ondersteuning 
rechtvaardigden. De aanvrager moest op verzoek ook inzage verschaffen in 
zijn financiële omstandigheden, waarbij het inkomen van de ouders even
eens een rol speelde. Gemiddeld een vijfde van de aanvragen werd afgewe
zen op grond van slechte studieprestaties of een minder ongunstige finan
ciële positie. De uitkeringen varieerden in de meeste gevallen van 100 tot 

500 gulden. 
Teneinde op bestuursvergaderingen niet overspoeld te geraken door de 

behandeling van de aanvragen om subsidies (in 1992480 in getal) bespreken 
voorzitter en secretaris deze maandelijks en worden hun voorstellen tot 

financiële steun schriftelijk ter beoordeling voorgelegd aan de andere be-
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Eén van de twee gedenkplaten voor de in de Tweede Wereldoorlog omgeko

men leden der universitaire gemeenschap in het trappenhuis van het Acade

miegebouw, onthuld op 22 september 1948. 
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stuursleden zowel als aan de rector magnificus. Om te voorkomen dat de 

brieven aan de aanvragers te weinig relevante en te veel irrelevante gegege

vens bevatten, worden tbans invulformulieren gebruikt waarop nadere 
inlichtingen moeten worden verstrekt over het te subsidiëren project, speci

aal wat de kosten en baten betreft. 
In toenemende mate versterkte bet fonds steun aan studenten in de vorm 

van reissubsidies om op deze manier een studieverblijf in het buitenland 

mogelijk te maken. De bedragen die bier voor beschikbaar worden gesteld 
variëren van 500 tot 1200 gulden, in sommige gevallen wordt een hoger be
drag toegekend. Door de uitbreiding van het beurzenstelsel en recentelijk 

door bet nieuwe systeem van studiefinanciering is deze categorie subsidies 
sterk toegenomen. Gewone studietoelagen worden nauwelijks meer ver
strekt. Sinds de jaren tachtig wordt bijna de helft van de uitkeringen bestemd 
voor reissubsidies. Veelvuldig zijn ook de bijdragen die worden gevraagd 
voor kortstondig buitenlands bezoek om een congres bij te wonen. De voor

waarde die bet fonds bierbij stelt, is dat de aanvrager op het congres ook een 
voordracht houdt of een poster presenteert. Jaarlijks worden nu ongeveer 
100 studenten met een reissubsidie financieel ondersteund voor een korter 

of langer verblijf in het buitenland. Tot de categorie reissubsidies zou men 
ook de excursies van groepen studenten naar het buitenland kunnen reke
nen. Kort na de oorlog werd reeds een enkele maal een groepsexcursie 

ondersteund. Het betrof dan een reis die werd georganiseerd door en onder 
leiding stond van een hoogleraar. Tegenwoordig geschieden dergelijke aan
vragen meestentijds vanuit faculteits- of vakgroepsverenigingen. Subsidia

bel zijn alleen reizen die van belang zijn voor het studieprogramma. Ook 
voor deze categorie geldt dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan 

op de middelen van het fonds. De bedragen hiervoor komen hoofdzakelijk 

uit de algemene middelen. 
Vergeleken met de periode tot 1945 valt op dat de uitkeringen uit de 

algemene middelen van het fonds gaandeweg meer ten bate komen van pro
jecten van studentenorgansiaties. Het betreft niet alleen de studenten
verenigingen maar ook studentenbelangenorganisaties, faculteits- of studie

verenigingen, sportverenigingen en wat dies meer zij . Dit is een opmerkelijk 
verschil met de vorige periode, waarin er met uitzondering van studiebeur
zen nauwelijks voorbeelden te vinden zijn van andere vormen van onder

steuning aan studenten. In de loop van de jaren dertig zijn slechts enkele 
voorbeelden van subsidiëring van culturele en sportactiviteiten bekend. In 
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de jaren vijftig vindt er wat dit betreft een omslag plaats. Alle grote gezellig

heidsverenigingen dat wil zeggen Vindicat atque Polit, Magna Pete, Alber

tus Magnus, Vera, Unitas en Hendrik de Cock kregen in die jaren ruime 
ondersteuning in de vorm van goedkope leningen en schenkingen als bijdra

ge voor hun nieuwe sociëteiten en de inrichting daarvan. Hetzelfde gold 
voor de roeiverenigingen Gyas en Aegir ten behoeve van hun botenhuizen. 
Ook allerlei culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, door de ver

enigingen en andere studentenorganisaties, kunnen op bijdragen rekenen. 
Uit de algemene middelen worden nu jaarlijks enkele tientallen projecten 
van studenten ondersteund, zoals symposia, lezingen, sporttoernooien, con

certen en toneelvoorstellingen. Door Prof. Mr. H. J. Scheltema is deze cate
gorie van subsidies aan studenten eens typerend onder woorden gebracht in 
zijn feestrede bij het 7s-jarig bestaan van het fonds in 1968. Scheltema was 
toen voorzitter van het Bestuur. 'Een taak zal echter wel steeds aan het Uni
versiteits Fonds blijven voorbehouden: de voorziening in de tallooze be

hoeften, waarvoor op de openbare begrootingen geen post openstaat: steun 
aan uitvoeringen, bij studie-excursies, studentencongressen, bij de aanschaf 
van een piano voor een muziekvereeniging, een teekentafel voor een tee

kengezelschap, zetstukken voor een tooneelgroep, kleeding voor een ballet
groep. Ook kostbaarder ondernemingen worden door het fonds gesteund: 
in vijf sociëteiten van gezelligheidsvereenigingen heeft het Fonds geld 

gestoken. Eerste-jaarsbijeenkomsten, studievoorlichting, politieke scho
lingscursussen, tentoonstellingen, aanleg van tooneelverlichting of donkere 

kamers, de behoeften van 8soo studenten zijn van een ongekende bontheid 
en alles kost geld. Hier gaat het om bedragen die in overeenstemming zijn 
met de middelen van het fonds.' 

Een categorie subsidies die bijna volledig is verdwenen, is de ondersteuning 
van wetenschappelijk personeel. Het fonds verleende traditioneel steun in 
de vorm van reissubsidies en toelagen aan privaat-docenten. Tot het midden 
van de jaren vijftig kende de universiteit nog privaat-docenten daarna ver
dween dit instituut als gevolg van nieuwe onderwijswetgeving. Doordat in 

de loop van de tijd de financiering van het onderzoek en het onderwijs sterk 
is verbeterd, is subsidiëring van leden van het wetenschappelijk corps niet 
langer noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor subsidies voor de uitgave van 

wetenschappelijke publikaties en dissertaties. Hierin is het fonds altijd zeer 
terughoudend geweest. Aan de uitgave van dissertaties is en wordt princi-



pieel geen subsidie verleend. Alleen aan feestbundels voor hoogleraren of 

aan publikaties die van groot belang zijn voor de geschiedenis van de univer

siteit wordt ondersteuning gegeven. 
Een en ander houdt niet in dat het Universiteitsfonds geen wetenschappe

lijke doelen meer ondersteunt. Dit gebeurt nog in ruime mate, alleen betreft 

het nu onderzoek, dat wordt uitgevoerd door gevorderde studenten, promo
vendi en personeel dat niet in vaste dienst is van de universiteit. Ook betaalt 

het fonds regelmatig een bijdrage aan de organisatie van wetenschappelijke 

congressen en symposia en voor bezoek van buitenlandse geleerden. 
In het laatstverschenen jaarverslag, van 1991 , ziet de verdeling van de mid

delen over de onderscheiden categorieën er als volgt uit: 

Studie en onderzoek buiten Groningen 

Congressen en symposia in Groningen 
Studentenexcursies 

Congresbezoek 

Studietoelagen en boekenbeurzen 

Uitwisseling met buitenlandse studenten 

Bezoek buitenlandse geleerden 

Studentensportactiviteiten 

Culturele studentenactiviteiten 

Andere culturele activiteiten 

totaal 

99·55° 

28.025 

33.105 

16·500 

1.500 

2.000 

5-4°0 

6·500 

9.750 

13-422 

215.752 

Nu we in grote lijnen de werkzaamheden in kaart hebben gebracht, willen 

we de aandacht richten op een drietal onderwerpen die langere tijd in het 

Bestuur aan de orde zijn geweest en die ook representatief zijn voor de 

werkzaamheden van het Bestuur. Natuurlijk zijn er meer onderwerpen van 

belang dan deze drie geweest. Te noemen vallen het Universiteitsblad, de 

ledenwerving en het vermogensbeheer, maar deze zijn reeds in het voor
gaande aan de orde geweest. 

Het eerste onderwerp is Vosbergen. Bij degenen die in de jaren vijftig deel 

uitmaakten van de Groningse universitaire gemeenschap zal het noemen 

van deze naam nog altijd herinneringen oproepen. Vosbergen is een land

goed gelegen in de gemeente Eelde dat door de laatste bewoners van het 



Huize Vosbergen bij Eelde, dat in de jaren vijftig fungeerde als studie- en 

conferentieoord van de Groningse Universiteit. 



huis, het echtpaar Kraus-Groeneveld was ondergebracht in een stichting. 

Deze stichting exploiteerde het huis in de jaren vijftig als een studie- en con
ferentieoord voor leden van de Groningse universitaire gemeenschap. Om 
het huis voor dit doel geschikt te maken had het Universiteitsfonds in 1950 

het voor zijn doen hoge bedrag van 5000 gulden beschikbaar gesteld. Ook 
andere instellingen kwamen met geld over de brug. Als conferentieoord 
werd Vosbergen veelvuldig door de universiteit gebruikt. Het Unjversiteits

fonds zou menigmaal steun verlenen aan conferenties en bijeenkomsten op 

Vosbergen. Ondanks het veelvuldige gebruik is de beherende stichting er 
met in geslaagd de exploitatie van Vosbergen sluitend te krijgen. Door het 

bestuur van het Universiteitsfonds werd enige malen het tekort aangevuld 
om zo te voorkomen dat de pensionprijs voor studenten onbetaalbaar werd. 
Het fonds voelde zich om begrijpelijke redenen betrokken bij Vosbergen. 
Het huis kwam als studie- en conferentieoord ten goede aan de gehele uni
versitaire gemeenschap als ontmoetingsplaats, waar hoogleraren en studen
ten elkaar elkaar op ongedwongen wijze konden ontmoeten en van gedach

ten wisselen. Door hoogleraren werd Vos bergen bovendien gezien als een 
uitstekende gelegenheid voor kleine conferenties en voor de ontvangst van 

buitenlandse collega's. Vosbergen diende een algemeen universitair belang 
en paste daardoor uitstekend binnen de doelstelling van het fonds, te meer 
daar een dergelijke voorziening niet door de universiteit zelf gedragen kon 

worden. Uit een door de Senaat ingestelde enquête was ook gebleken dat de 
hoogleraren Vosbergen voor de universiteit wilden behouden en dat het 
huis in een behoefte voorzag. 

Toen de beherende stichting in het begin van de jaren zestig echter over
woog om Vosbergen te sluiten wegens de exploitatietekorten, heeft het Be

stuur er over gedacht om Vosbergen zelf in exploitatie te nemen. Het 
Bestuur was bereid om enige tijd het jaarlijkse tekort aan te zuiveren. Door 
allerlei verbeteringen in de exploitatie aan te brengen en door een beroep te 
doen op ondersteuning vanuit andere instellingen hoopte men Vosbergen 
rendabel te kunnen maken. Tegenover dit idee stond de stichting Kraus
Groeneveld afwijzend. Het zou betekenen dat zij als bestuur het beheer van 

het landgoed uit handen gaf en zij wilde deze principiële beslissing niet 
nemen. Dit betekende dat in 1962 Vosbergen als studie- en conferentieoord 
van de universiteit werd gesloten. 



Het Universiteitshuis is een ander voorbeeld van een onderwerp die het 

Bestuur intensief heeft beziggehouden. Het initiatief tot de stichting van een 
universiteitshuis werd door het Universiteitsfonds in 1962 genomen samen 
met de studentenverenigingen. In dat Universiteitshuis zouden allerlei 

voorzieningen een plaats moeten krijgen waaraan binnen de universitaire 

gemeenschap behoefte bestond. Het Universiteitshuis moest een soort 
'Faculty House' worden: een trefpunt vormen voor het wetenschappelijk 

personeel ter bevordering van het intra-universitair contact. De gedachte 
was dat voor de sterk groeiende en ruimtelijk over ver uiteenliggende ge
bouwen verspreide universiteit een centraal ontmoetingspunt onmisbaar 

was. In het huis zou logiesruimte moeten komen voor gasten van de univer
siteit en logeerruimten voor excursiegroepen. Daarnaast waren allerhande · 
studentenvoorzieningen gepland zoals een mensa, een studentencafé, repe

titie- en recreatieruimten, kantoorruimten. Het totale vloeroppervlak van 
het twee verdiepingen hoge complex besloeg 3000 vierkante meter. In eerste 
instantie werd erover gedacht om het Universiteitshuis te situeren achter de 
sociëteit van Vindicat aan de Grote Markt, later werd als lokatie de Praedi

niussingel aangewezen. Binnen de Universiteit was men enthousiast over de 

plannen en kreeg de voorbereidingscommissie een officiële status. Er wer
den contacten gelegd met het bedrijfsleven, met het Rijk, de provincie Gro
ningen en de gemeente Groningen over financiële steun. In de berekening 

was men ervan uitgegaan dat de bouw een investering van 2,5 miljoen gul
den zou vergen en dat rekening moest worden gehouden met een jaarlijks 
exploitatietekort van 100.000 gulden. Het Universiteitsfonds verklaarde 

zich bereid van dit tekort jaarlijks een vijfde voor zijn rekening te nemen en 
was ook bereid een fors bedrag voor de bouw uit te trekken. Het eerste suc

ces was dat de Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven IOO.OOO gulden 
voor het Universiteitshuis beschikbaar stelde. Ondanks dit hoopvolle begin 
van de fondswerving is van de plannenmakerij weinig terechtgekomen. Het 
bleek voor de universiteit onmogelijk om in een financieel aandeel te voor
zien, waardoor ook het uitzicht op bijdragen van andere financiers was ver
keken. 

De geschiedenis van het Universiteitshuis was daarmee niet afgelopen. 
Het geld dat Philips beschikbaar had gesteld was inmiddels overgemaakt 
aan de universiteit en onder berusting gesteld van het Universiteitsfonds. 
Reeds jaren werd door het Bestuur getracht een andere bestemming aan 

deze donatie te geven binnen het kader van de doelstellingen van het Fonds. 
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De directie van Philips stond uiteindelijk niet afwijzend tegenover een ande

re bestemming van de donatie. Dit leidde tenslotte in I986 tot het initiatief 
om een stichting in het leven te roepen met als doelstelling: exposities voor 
te bereiden en in te richten over historische - en hedendaagse ontwikkelin

gen op wetenschappelijk en technologisch gebied, in het bijzonder in relatie 

tot onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. De bedoel
de exposities zouden zoveel mogelijk in het Universiteitsmuseum worden 

gehouden. In de loop van de jaren was de Philipsdonatie door zorgvuldig 
beheer van het Universiteitsfonds aangegroeid tot een bedrag van 446.000 

gulden. Deze som werd ingebracht in de nieuwe stichting, tesamen met for

se bedragen beschikbaar gesteld door de universiteit, het Koninklijk Na
tuurkundig Genootschap te Groningen en het Universiteitsfonds. Als naam 
voor deze bij akte van 22 december 1986 opgerichte stichting werd gekozen 

'Fonds voor Wetenschappelijke en Technologische Exposities (WETEX). In 
het bestuur van de stichting is het Universiteitsfonds vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, ook de andere oprichtende instellingen zijn in het 
bestuur vertegenwoordigd. 

Het derde en laatste onderwerp vormt de vestiging van bijzondere leerstoe

len. Op zowel de agenda van de vergaderingen van het Bestuur als van de 
Raad van Toezicht is dit een vast onderwerp van bespreking geworden. De 

laatste jaren zijn er aan de universiteit in zeer korte tijd vele bijzondere leer
stoelen bijgekomen. Dit is een landelijke tendens. Deze wel eens als wild
groei omschreven toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er als 

gevolg van de bezuinigingen aan de universiteit weinig mogelijkheden zijn 
om voor nieuwe specialistische vakgebieden een gewoon hoogleraar aan te 

stellen. Bovendien maken steeds meer maatschappelijke organisaties en 
ook organisaties van het bedrijfsleven gebruik van het instituut van bijzon
der hoogleraar om daarmee hun instellingen een wetenschappelijk aanzien 
te geven en contact te hebben met de universiteit. 

De wetgeving betreffende de vestiging van bijzondere leerstoelen is in 

wezen niet veranderd sinds daarover voor het eerst in 1905 wettelijke regels 
werden opgesteld. Rechtspersonen die daarvoor bevoegd worden verklaard 
- in sommige gevallen worden die daar speciaal voor opgericht -, kunnen 
binnen de daartoe gestelde regels bijzondere leerstoelen aan een universi
teit vestigen. Sinds de invoering van de nieuwe wet op het wetenschappelijk 

onderwijs in 1986 is niet langer de Kroon maar de Universiteitsraad de 



Ubbo Emmiuspenning voor wetenschappelijke verdiensten, aan de voorzijde 

de beeltenis van Ubbo Emmius, aan de keerzijde de spreuk 'Ex alto qurerit 

abscondita' (Uit de hoogte speurt hij naar het verborgene). 
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instellende instantie. In het geval een bijzondere leerstoel door het Univer

siteitsfonds wordt gevestigd, geschiedt de aanstelling van de bijzonder hoog
leraar door de Raad van Toezicht. De Raad is ook bevoegd tot het ontslaan 
van de bijzonder hoogleraar. De aanstelling geschiedt voor vijf jaar, waarna 

verlenging mogelijk is. Een curatorium van drie hoogleraren houdt toezicht 
op de leerstoel. 

Het beleid van het Universiteitsfonds ten aanzien van bijzondere leerstoe

len is geformuleerd in de jaren vijftig. In 1953 werd dit actueel toen het fonds 
zich voor vier aanvragen ineens gesteld zag. Het bestuur heeft toen regels 
vastgesteld ten aanzien van de medewerking aan het instellen van bijzonde

re leerstoelen. Een belangrijk criterium vond men dat er uitzicht moest zijn 
op een ordinariaat of een extra-ordinariaat. Een tweede criterium was dat 
de instelling alleen om wetenschappelijke redenen zou mogen gebeuren en 
niet zo zeer vanwege persoonlijke verdiensten. En het derde uitgangspunt 
was dat de aanvraag uit zou moeten gaan van de faculteit. De faculteiten 

konden het beste overzien of er behoefte was aan het instellen van een bij
zondere leerstoel op een nieuw vakgebied. Het standpunt was - en dat werd 
ook gedeeld door het College van Curatoren - dat het systeem van de facul

teiten intakt moest blijven. Hiermee werd bedoeld dat de verdeling van leer
stoelen niet mocht leiden tot uitholling van bestaande ordinariaten. De 
terughoudendheid in dit beleid werd nog geaccentueerd door het feit dat het 

fonds een maximum van vijf bijzondere hoogleraren wilde hanteren. Later 
hield men een maximum aan van drie tot vier. 

In de jaren tachtig heeft het Universiteitsfonds zijn beleid ten aanzien van 

bijzondere leerstoelen enigszins versoepeld. Het aantal bijzonder hooglera
ren vanwege het Universiteitsfonds is onder de druk van de vraag van de 

faculteiten thans groter dan ooit te voren. Momenteel zijn er achttien bij
zonder hoogleraren aan de universiteit verbonden vanwege het Universi
teitsfonds. Voor het College van Bestuur blijft het Universiteitsfonds de 
eerst aangewezen rechtspersoon voor het vestigen van bijzondere leerstoe
len. Het Universiteitsfonds heeft van oudsher die positie gehad en daarin 
een jarenlange samenwerking met de universiteit opgebouwd. Het Univer

siteitsfonds zal als altijd een afwachtende doch kritische houding bij het ves
tigen van leerstoelen blijven innemen en staat op het standpunt dat het ini
tiatief van de faculteiten moet uitgaan. Zowel voor de kwalificatie als voor 
de procedure gelden dezelfde criteria als bij een ordinariaat. Voor het fonds 

blijft het echter een voorwaarde dat bijzondere leerstoelen alleen kunnen 



worden ingesteld voor vakgebieden of specialismen waarvoor geen ordina

riaat beschikbaar is of om bepaalde zwaartepunten van onderzoek te accen
tueren of uit te bouwen, waarbij de leerstoel een vernieuwend karakter 
moet hebben. 

In totaal werden er in de naoorlogse periode door het fonds 31 bijzonder 
hoogleraren benoemd. Hiervan waren veertien verbonden aan de faculteit 
der wiskunde en natuurwetenschappen en zeven aan de medische faculteit. 

Aan een bijzonder hoogleraarschap vanwege het fonds is tegenwoordig 
geen honorarium meer verbonden. Wel ontvangt een nieuw benoemde bij
zonder hoogleraar een vergoeding als bijdrage in de kosten van zijn intrede. 


