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Programmaboekje van het Studium Generale over het jaar 1957/1958.



Het Studium Generale van de Universiteit Leiden mag zich dit jaar verheugen in 
een zeventigjarig bestaan. Door thematische en interdisciplinaire colleges aan te 
bieden, stimuleert het bij studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden 
in stad en regio een grotere belangstelling voor de wetenschappen, meer inzicht in 
de samenhang tussen verschillende disciplines en een beter begrip van de relatie 
tussen wetenschap en samenleving. De term Studium Generale is echter al meer 
dan zevenhonderd jaar oud. Wat was en is toch de betekenis en aantrekkings-
kracht van dit begrip? Dit artikel wil inzicht geven in het idee Studium Generale 
en zowel het ontstaan als de geschiedenis van het Studium Generale in Leiden.

De oorsprong van het begrip Studium Generale
Het Studium Generale kent zijn oorsprong in de middeleeuwse universiteit. De 
term werd in de dertiende eeuw gemeengoed in Europa. Het stond voor een in-
stelling van hoger onderwijs dat tenminste één hogere faculteit theologie, recht 
of medicijnen kende en verwees ook naar de universiteiten van Parijs en Bologna 
die de term als eerste als naam kozen.1 In de vijftiende eeuw viel het samen met 
het begrip universitas: de gemeenschap van studenten of professoren (colleges en 
gilden) die in de Europese steden ontstonden. Het onderwijs van elk Studium 
Generale bestond uit de artes liberales, het Trivium en Quadrivium, gezamenlijk 
de zeven schone kunsten. Zij dienden als propedeuse voor de andere faculteiten.2 
Het Trivium behandelde grammatica, dialectica (logica) en retorica. Daarnaast 
behandelde het Quadrivium aritmetica, geometrie, muziek en astronomie.3 In de 
klassieke oudheid werden de artes liberales beschouwd als de noodzakelijke alge-
mene vorming voor elke burger om aan het publieke leven deel te kunnen nemen. 
Het doel was deugdzame, verantwoordelijke en welsprekende burgers te vormen. 
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Het Griekse woord voor onderwijs was paideia, dat tevens cultuur en beschaving 
betekende. De Romeinen latiniseerden het tot humanitas. Tijdens de Renaissance 
legden de humanisten de nadruk op het Trivium maar breidden het ook uit in 
zoverre dat het een nieuwe naam kreeg: Studia Humanitatis, waar de onderwerpen 
geschiedenis, ethiek en poëzie aan werden toegevoegd. In de zestiende eeuw had 
deze humanistische scholing een belangrijke plek verworven aan de Europese uni-
versiteiten, die zij zou blijven behouden tot in de negentiende eeuw.4 
  Het middeleeuwse studium drukte een ideaal uit van een onafhankelijke 
vrijplaats en stond tussen de keizerlijke en wereldlijke (regnum), en geestelijke 
(sacerdotium) macht in.5 Ten tijde van het humanisme werd de Universiteit gezien 
als middelaar, die religieuze onenigheid kon verzoenen, staatsbureaucratie onder-
steunde en het wetenschappelijk debat in goede banen leidde wat stabiliteit in de 
maatschappij bracht. De Leidse universiteit die, zoals een van de eerste voorstellen 
voor een curriculum het formuleerde, een seminarium ecclesiae et reipublicae wilde 
zijn, een leerschool voor kerk en samenleving, is een van de beste voorbeelden van 
deze bemiddelende rol.6 Tevens moest volgens Janus Dousa, een van de eerste drie 
curatoren, onderwijs in de vrije kunsten plaatsvinden.7 

De Leidse universiteit die een seminarium ecclesiae et reipublicae wilde zijn. Anonieme gravure uit: 
J.J. Orlers: Beschrijvinge der Stad Leyden (Leiden 1614).
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  De symbolische betekenis van het Studium Generale, een vrije academische ge-
meenschap met gedeelde waarden en daarnaast de daaraan verbonden geschiede-
nis van de artes liberales in de Klassieke en Humanistische betekenis (een algemene 
vorming of propedeuse), zou tot inspiratie dienen voor academische critici aan het 
einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. Dit leidde tot herintroductie 
van de term waaraan de huidige Studia Generalia in verscheidene universiteiten, 
waaronder die van Leiden, hun bestaan hebben te danken.

De terugkeer van het Studium Generale-ideaal
De negentiende eeuw kende enorme vooruitgang, denk aan industrialisatie, libe-
ralisme en parlementaire democratie. Er kwamen vele nieuwe wetenschappen tot 
stand en er ontstond een overheersende vorm van filosofie, het positivisme, een 
stroming die speculatie wilde vermijden.8 Het positivisme was ‘een welbewuste 
opsluiting binnen het eigen specialisme, waar alleen de volledige reeks van ge-
gevens, de nauwkeurige analyse of microscopische benadering resulteerde in de 
harde wetmatigheid waarnaar men op zoek was.’9 Dit legde de Universiteit Lei-
den geen windeieren, met verscheidene Nobelprijzen tot gevolg. Over de periode 
1876-1914 werd wel gesproken als de ‘Tweede Gouden Eeuw’ van Nederland. 
Daarnaast had de – met name in technologisch opzicht – veranderde samenleving 
meer technisch wetenschappelijk opgeleiden nodig. De aandacht verschoof van 
een klassieke vorming van een elite, vertegenwoordigers van de geleerde stand 
die het algemeen belang dienden, naar wetenschappelijke voorbereiding tot een 
academisch beroep in een bepaald vakspecialisme. Het onderscheid met de Ho-
gescholen, gericht op vakgeleerdheid, vervaagde.10 De universiteit had eveneens 
sinds het begin van de negentiende eeuw gaandeweg haar (juridische en financi-
ele) onafhankelijkheid verloren. Deze veranderingen kenden hun sluitstuk in de 
Wet op het Hooger Onderwijs van 1876, waar de propedeuse bij het gymnasium 
werd gelegd en de doctoraten werden gesplitst; vakken kwamen uit elkaar te lig-
gen. De wet verscherpte een conflict tussen de twee culturen, specialisering versus 
generalisme, liberalisme versus conservatisme, vooruitgangsgeloof versus cultuur-
pessimisme.11 
 Voor de grote historicus Johan Huizinga bezegelde de wet van 1876 ‘den af-
stand van een eerwaardig en geliefd ideaal: dat der algemeene humanistische be-
schaving.’12 Rond 1900 was er onder een deel van de professoren de zorg dat de 
universitaire gemeenschap uiteenviel en studenten verwerden tot nihilistische spe-
cialisten. De kritiek op de moderne ontwikkelingen viel in allerlei soorten uiteen.
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  Zo werd de nadruk op functioneel specialisme door sommige hoogleraren en 
studenten als ongelukkig ervaren. Het Bildungsideaal van Alexander von Humboldt 
(1769-1859) herwon aan kracht: algemene ontplooiing van alle menselijke vermo-
gens moest worden nagestreefd, niet alleen de verwerving van kennis maar eveneens 
die van het vermogen tot moreel en esthetisch oordelen en tot rechtvaardig hande-
len. De objectieve wetenschap diende aangevuld te worden door deze meer ‘sub-
jectieve’ Bildung en de opleiding moest algemeen zijn en niet specialistisch.13 Men 
verlangde een samenhang tussen de wetenschappen en de plaats van de specialisatie 
in het geheel moest gekend worden. Wijsbegeerte zou hier de oplossing zijn.14 Zo 
behield de universiteit in de moderne tijd haar ruimere menselijke doelstelling en 
kon zij voorkomen dat de moderne beschaving in een staat van technische barbaars-
heid geraakte. Men moest naast geleerd ook leren mens te zijn.15 
 Ook was er de kritiek dat de focus op specialistische wetenschap binnen de 
universiteit er toe leidde dat deze te ver van de maatschappij kwam te staan. Moes-
ten studenten niet politiek bewust worden gemaakt?16 Door de opkomst van het 
algemeen kiesrecht leefde daarnaast de gedachte dat de studenten en universiteit 
zich ook meer verantwoordelijk dienden te voelen voor de vorming van de lagere 
klassen die nu konden meebeslissen. Een uiting daarvan is het Leids Volkshuis 
dat al rond de eeuwwisseling door de hoogleraren H.L. Drucker, H.B. Greven en 
W. van der Vlugt was gesticht en waar naast kennis ‘gemeenschapszin’ en ‘bevor-
dering van den omgang tusschen verschillende kringen der maatschappij’ werd 
nagestreefd.17

 Ten slotte werd rond de jaren dertig gevreesd voor een overschot aan academici. 
De harmonieuze universitaire gemeenschap met gedeelde normen en waarden die 
waakzaam tegenover de samenleving stond, kwam in gevaar. De mogelijkheid van 
persoonlijk contact tussen studenten van verschillende soort en richting en tussen 
student en hoogleraar kwam in het gedrang.18

Het prille begin van een nieuw Studium Generale
Vanuit al deze sentimenten kwamen verschillende ideeën tot stand die in het bre-
de begrip, ideaal of de geschiedenis van het Studium Generale hun inspiratie en 
draagvlak vonden. In het jaar van de wet op het Hooger Onderwijs (1876) werd 
het begrip als algemene faculteit al genoemd in een discussie van de orde van 
hoogleraren aan het Amsterdamse Athenaeum.19

  Een belangrijke ontwikkeling is de oprichting van universiteitsfondsen, in Lei-
den het Leids Universiteitsfonds (LUF) in 1890, met het idee een eigen kapitaal 
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naar eigen inzicht te kunnen besteden aan wetenschappelijke doeleinden en de 
banden tussen universiteit en alumni te versterken. Het ideaalbeeld van een zelf-
standige corporatie van kennisvergaarders, studenten en docenten ging er achter 
schuil.20 Hierbij zou wetenschap in de vorm van algemene thematische lezingen, 
zogenoemde colleges Studium Generale, eveneens bindmiddel van (oud)studen-
ten en hoogleraren worden. Vanaf 1918 steunde het LUF voor lange periode de 
Leidsche Vereeniging van Wetenschappelijke Voordrachten en thematische colle-
ges van professoren die tevens toegankelijk waren voor oud-studenten.21 
  Als een van de grondleggers van het Studium Generale in Leiden kan prof. C. 
van Vollenhoven (1874-1933) genoemd worden. Hij was nauw betrokken bij het 
LUF en vanaf 1924 voorzitter.22 In 1931 stelde hij dat een commissie van het LUF 
colleges zou geven over zogeheten Studium Generale, over het verband van ver-
schillende wetenschappen en van de wetenschap met religie en kunst. Bovendien 
was er een voorstel om in elke faculteit colleges te geven over de samenhang van 
de vakken of de relatie met andere wetenschappen aan te tonen.
  Prof. J. Huizinga (1872-1945) kan daarnaast als een belangrijke speler gezien 
worden. Volgens Huizinga moest er een veld bestaan waarop allen elkaar konden 
ontmoeten. Een nieuwe facultas artium als brede basis, het geheel van wetenschap 
en cultuur, moest worden verzorgd zoals hij uiteenzette in 1919 in het Algemeen 

Prof. Mr. C. van Vollenhoven. Uit Bio-
grafisch Woordenboek van Nederland 
Deel I (Den Haag 1979) (online versie).

Prof. J. Huizinga. Particuliere collectie.
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Nederlandsch studentenblad Minerva.23 In de jaren twintig pleitte hij voor een 
‘intermediair veld’ dat ieder aan de universiteit zou moeten verbinden. In 1932 
kondigde Huizinga aan dat hij en hoogleraar wijsbegeerte en theologie L.J van 
Holk zo’n middengroep hadden gevormd. Met een soort werkcollege, onder zijn 
uiteindelijke supervisie maar geleid door negen doctoraalstudenten, werd met 
dertig deelnemers een verhandeling voorbereid over de ‘onderzoekingen betref-
fende het gehalte en de verspreiding van wetenschappelijke kennis in den tijd 
omtrent 1675 tot 1740’. De waarde voor Huizinga zat niet zozeer in het resultaat. 
Het ging om de samenwerking en discussie tussen oudere en jongere studenten, 
wetenschappelijke staf en professoren aan eenzelfde taak van wetenschap.24

  Het Studium Generale kon dus verschillende idealen uitdrukken: het corpo-
ratieve idee van studenten en professoren, algemene vorming en ontplooiing en 
een samenhang van en reflectie op de wetenschappen. Een containerbegrip dat 
een antwoord bood op de grieven van het moderne universitaire bestel en als 
vernieuwing van de Universiteit kon dienen na de Tweede Wereldoorlog. Het 
werd de naam van een officieel onderwijsprogramma binnen de Nederlandse 
universiteiten.

Een oude droom als principe van naoorlogse universiteitsvernieuwing
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het Studium Generale in de context van 
algehele universiteitsvernieuwing officieel geïntroduceerd als een wondermiddel 
voor een groot deel van de vooroorlogse kwalen van het hoger onderwijs. In 1945 

Prof. L.J van Holk. Coll. Academisch Historisch Museum, 
Leiden.
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verscheen de brochure ‘Vernieuwing der universiteit’ die was voortgekomen uit 
besprekingen van het algehele hooglerarenverzet. Onder het kopje ‘Onderwijs’ 
werd enerzijds behandeld ‘Beroepsopleiding’, anderzijds ‘Studium Generale’. Hier 
werd een breed pakket aan vakken van alle faculteiten beoogd zodat niet lan-
ger ‘zogenaamde intellectuelen’ werden opgeleid die ‘behalve hun vak, heelemaal 
niets weten, en die zich niet eens in fatsoenlijk gezelschap als beschaafd mensch 
kunnen gedragen’. Uit de groep hoogleraren die in bezettingstijd reflecteerde op 
onderwijsvernieuwing in Leiden, geheten ‘de kleine krans’, kwam een commissie 
voort bestaande uit E.M. Meijers, F.M. baron van Asbeck, J.J.L. Duyvendak, L.J. 
van Holk en H.A. Kramers, die zich bezig hield met de invulling van een Studium 
Generale. Gedacht werd aan colleges over ‘algemeene levensvragen’ op een vaste 
dag, die door de faculteiten vrij gehouden zou worden en waarvoor eventueel zelfs 
‘iets van het gewone werk opgeofferd’ zou moeten worden.’ Onderwerpen zoals 
‘Nederland’, de ’Universiteit’ en ’onze geestelijke voorouders’ werden genoemd.25

  Met de instelling in 1946 van de Staatscommissie tot Reorganisatie van het 
Hoger Onderwijs betoogde Minister Gerardus van der Leeuw ‘dat wij teveel zijn 
afgezakt naar de vakschool’ en dat de gemiddelde student de ‘plaats, methode, en 
eigen aard van zijn eigen wetenschap weinig beseft’. […] ‘Komen wij hier tot een 
resultaat, dan krijgen wij eindelijk een equivalent van de zo lang en node gemiste 
Artes der middeleeuwse universiteit’.26 Omdat men in de veronderstelling was dat 
in vroegere eeuwen op universiteiten overdracht van cultuur plaatsvond, werd een 
breed pakket aan vakken en propedeutische kennis op alle gebieden aangeraden 

Prof. F.M. baron van Asbeck. Uit Jaarboek der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969 
(Amsterdam), afbeelding tegenover pagina 243.
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om ‘aan de cultuurnood enige weerstand te bieden.’27 In het eindrapport van de 
Staatscommissie stond dat het Studium Generale een belangrijke taak van de uni-
versiteit kon uitvoeren: ‘het bevorderen van de geestelijke en zedelijke vorming 
van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef der studenten, een en ander 
in verband met die geestelijke waarden, die ons volk in de loop zijner historie 
hebben gekenmerkt, door Christendom en Humanisme zijn bepaald en in het 
bijzonder tot uiting komen in de eerbiediging van de medemens.’28 
  De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) die er in 1960 uitein-
delijk op zou volgen, realiseerde een deel van de idealen. De universiteit diende 
volgens artikel 1 WWO als een van de doelen van het wetenschappelijk onderwijs 
te beogen ’het inzicht in de samenhang der wetenschappen‘ en volgens artikel 
2.2 de ’bevordering van het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef ’. Ar-
tikel 17 stelde dat elke universiteit een interfaculteit kreeg die het onderwijs in 
de wijsbegeerte zou verzorgen. Ook bepaalde men dat elke universiteit minstens 
drie faculteiten moest hebben (waaronder natuurwetenschappen) waardoor het 
‘universele’ en een waardevolle onderlinge beïnvloeding in de wetenschap werden 
gewaarborgd. De aanbevelingslijst met verplichte algemene vakken was niettemin 
een mislukking; zij was te groot en te breed. De eigen vakstudie zou in het ge-
drang komen.29 Het Studium Generale kreeg bovendien geen verplicht karakter. 
Wel werd in de wet vastgelegd dat het tot het universitair onderwijs behoorde, het 
gedurende een aantal jaren werd aangeboden en ook facultatief als tentamenvak 
kon dienen.30

De beginjaren van het Studium Generale: 
een geweten voor de Universiteit
Prof. L.J. van Holk (1893-1982), benoemd in 1931 als hoogleraar ‘Encylopaedie 
der Godgeleerdheid, de Wijsbegeerte van den Godsdienst en de Zedekunde’, gaf 
onmiddellijk na de bevrijding de aanzet tot het Studium Generale in Leiden. Hij 
vond dat de Universiteit was verworden tot slechts een administratieve samenvoe-
ging van faculteiten waar een organische eenheid ontbrak. De universiteit had niet 
alleen de taak de studenten op te leiden maar tevens op te voeden ‘tot menschen, 
die begrip hebben van den waren aard van hun bedrijf, zijn plaats in het geheel der 
samenleving en der beschaving.’ Middels het Studium Generale moest de student 
ten eerste van de wijsbegeerten vernemen om te ‘worden ingeleid tot centrale vra-
gen van het huidige cultuurleven en leeren die naar hun diepere motivering, hun 
herkomst, hun geestelijke structuur te beoordelen’. Daarnaast waren sociologie 
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alsmede psychologie volgens Van Holk belangrijk voor alle disciplines. Eveneens 
stelde hij dat niet aan abstracte studenten les werd gegeven maar aan jonge Neder-
landers, waardoor politieke en maatschappelijke onderwerpen belangrijk waren en 
de eerste jaren tot uiting kwamen in een Studium Politicum.31 
 In de Senaatsvergadering van 25 juli 1945 bracht Van Holk de plannen in. In 
de vergadering van woensdag 26 september 1945 werd gekozen voor een commis-
sie, bestaande uit Van Arkel, Van Asbeck, De Boer, Byvanck, Gorter, Kranenburg, 
De Sitter en twee studenten aangewezen door de faculteitsbesturen, om de be-
staande plannen uit te voeren.32 Op 10 oktober 1945 werd het eerste college gege-
ven. In het Studium Generale (SG) was het Senaatsbestuur vertegenwoordigd, de 
faculteiten (elk door een hoogleraar en een student) en de wetenschappelijke staf 
(vier leden). De SG-commissie legde elk jaar aan de Senaat in de vergadering van 
mei het programma ter goedkeuring voor en kreeg al snel de door de faculteiten 
vrijgehouden tijden op de dinsdag en vrijdag tussen 11.30 en 12.15 uur om het 
ten uitvoer te brengen. 
  De jaarverslagen van de commissie spraken in de beginjaren ambitieus over de 
doelstellingen. Zo was haar functie onder andere te stimuleren: ‘de beoefening van 
algemene wetenschap tot onze bewustmaking aangaande de taak van wetenschap 

Prof. F.L.R. Sassen. Uit: H.P. van den 
Aardweg, Persoonlijkheden in het 
Koninkrijk der Nederlanden in woord 
en beeld (Amsterdam 1938) 12 
(verbeterblad).

Prof. J.H. Boeke. Uit: H.P. van den 
Aardweg, Persoonlijkheden in het 
Koninkrijk der Nederlanden in woord 
en beeld (Amsterdam 1938) 164.
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en universiteit, aangaande onze plaats als mens in de gemeenschappen waarin we 
gesteld geworden zijn, onze plaats als volk in de wereld, dit alles tegen de achter-
grond ook onzer geestelijke voorouders; het gaat om de houding, waartoe wij als 
wetenschappelijk werker geroepen zijn nu en straks, en om onze verantwoorde-
lijkheid jegens de gemeenschap, zonder welk besef een gemeenschap te gronde 
gaat. Het gaat in één woord om civilisatie, om burgerwording.’33 Het programma 
was dan wel vrijblijvend, toch stelde men dat ‘het ernstig volgen van het Studium 
Generale tot den normalen studiegang van een student behoort’.34

  Steun bestond er ook bij de studenten zelf omdat daar eveneens een duide-
lijke zorg te constateren was. Zo schreef ene G. v. L: ‘het begrip “studeerend” 
is thans niet meer identiek met dat van “student”. Talloozen gaan nu studeren 
zonder zij toetreden tot bovengenoemde maatschappij. Zij worden cursist, geen 
student. Zij volgen de colleges, doen tentamens en studeeren af, zonder moreel 
en ideëel noemenswaardig te veranderen.’35 Door de moderne ontwikkelingen, 
zoals individualisering en secularisering, vonden juist bij de gelovige studenten 
de idealen van gemeenschapsgevoel en kritische reflectie op mens en wetenschap 
weerklank.36 In 1949 merkte het SSR-lid Van Werven daarnaast op dat in de we-
tenschap de kennis was toegenomen (en de kennis om je vak te verstaan!) en 
wetenschappelijke bewerking van allerlei problemen in het leven een grotere rol 
kreeg die verantwoordelijkheid eiste. Hoogstwaarschijnlijk met de oorlog nog in 
gedachten stelde hij: ‘dat, wanneer men hier in gebreke blijft, een cultureel verval 
van ernstige beteekenis noodwendig volgen moet. […] We zien dus hier dat de 
hedendaagsche student wel voor een zeer zware taak geplaatst wordt, en de univer-
siteit niet minder.’37 Toch waren studenten meer bezig met het Civitasideaal, het 
verenigen van het studentenleven onder een koepelorganisatie en de persoonlijke 
vorming en eenheid daar. Het Civitasideaal kan echter gezien worden als een Stu-
dium Generale-ideaal op studentenniveau. Het streefde namelijk naar een neutra-
le ontmoetingsplaats voor studenten van allerlei richting, zoals het apolitieke en 
areligieuze traditionele studentencorps dat voorheen vervulde. Het kwam voort 
uit de onvrede over de opkomst van studentenverzuiling in aparte ideologische 
studentenverenigingen. 
  Aanvankelijk bood het Studium Generale een ambitieus programma op maat 
aan voor studenten in verschillende fasen van hun studie. De eerste tien jaar be-
stond een soort propedeuse waarin sociologie en wijsbegeerte een vaste plek per 
studiejaar kenden. In het aanbod lag sterke nadruk op de inleidingen op ver-
scheidene academische disciplines en de algemene wetenschappelijke methode 
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en wijsbegeerte. Verder stonden in mindere mate de maatschappelijke actualiteit, 
cultuurhistorische onderwerpen en wetenschapsethiek centraal. Alfa- en gam-
ma-thema’s waren overheersend. De evenredige betrokkenheid van alle faculteiten 
of de vertaling hiervan in het programma kon niet geheel worden gerealiseerd. 
Het Studium Generale was wellicht in uitvoering iets meer gebaseerd op de Stu-
dia Humanitatis, het Renaissance-ideaal, dan op het klassieke ideaal van de artes 
liberales. Boven alles diende het vooral als een soort geweten voor de universiteit. 
In 1950 verklaarde de betrokken prof. K.A.H. Hidding dat de student zich ‘op de 
hoogte [moet] stellen van wat in de loop der geschiedenis gedacht is en nu gedacht 
wordt over de waarheid, de zedelijkheid, de schoonheid, de verhouding van enke-
ling en samenleving en zo heel veel meer. Als de intellectueel deze plicht ontkent, 
pleegt hij zonder meer verraad en behoort hij niet te studeren.’ Dat verraad trok 
hem immers terug in eigen kleine kring en studie: ‘die echter alle zin verliezen als 
men in onverschilligheid de wereld overlaat aan het demonische vernuft, waarvan 
de ultima ratio enkel de atoombom is. Zo gezien, moge niet alleen het bestaans-
recht, maar ook de noodzakelijkheid van het Studium Generale duidelijk zijn.’38

Universiteitsherstel en -vernieuwing vanaf de jaren zestig
De jaren zestig en zeventig werden gekenmerkt door grote en snelle maatschap-
pelijke veranderingen: economische groei en welvaart, de opkomst van een jon-
gerencultuur en een generatieconflict, ontkerkelijking en de snelle teloorgang van 
het zuilenstelsel.39 Op universitair vlak speelde vooral het groeiend studentenaan-
tal een rol. Deze studenten representeerden een nieuwe tijdgeest op het gebied van 
vrije tijdbesteding, opvoeding, politiek engagement en inspraak in kerk, bedrijf, 
school of buurt en droegen deze nieuwe mentaliteit ook over naar andere groe-
pen jongeren elders in de maatschappij. Over een groot deel van het universitaire 
spectrum zouden studenten opkomen voor inspraak en democratisering en de 
periode kenmerkte zich door een maatschappijkritische houding van (een deel van 
de) studenten en wetenschappelijke staven dat in extreme vorm uiting kreeg in 
protesten en bezettingen.40 De studenten hechtten steeds meer waarde aan actuele 
onderwerpen en politieke vraagstukken, waar het Studium Generale ook op zou 
inspelen. Actuele (internationaal) politieke thema’s kwamen in het programma. 
Net als rond de eeuwwisseling trachtte een deel van de universitaire gemeenschap 
opnieuw betrokken te raken bij de gehele samenleving. Het SG ging samen met 
de universiteit tevens, mede door de democratische geest, de studentenwereld op-
zoeken om haar bepaalde taken uit te laten voeren. Deze jaren waren specifiek roe-
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rig voor de organisatie omdat het idealisme van net na de Tweede Wereldoorlog 
verflauwde en discussie ontstond over invulling en nut. 
  In de tweede helft van de jaren vijftig en begin zestig zagen de Leidse hoog-
leraren het probleem van specialisering en de concentratie op de vakstudie, waar 
het Studium Generale voornamelijk een antwoord op was, steeds minder in. In 
1956 zei prof. A. E. van Arkel in zijn rectorale rede zelfs: ‘[…] en ook al zouden 
wij bezwaar willen maken, specialisatie is niet te voorkomen, zij is onvermijde-
lijk’. Uit een enquête van het Leids Universiteitsblad in 1961 onder de faculteiten, 
werd de specialisering nauwelijks meer als een probleem ervaren. Met afstand tot 
de oorlog neemt het propedeuse idee (de cultuurhistorische onderwerpen en de 
inleidingen in disciplines) af. De commissie vond zelf ook dat de bevordering 
van het inzicht in de samenhang der wetenschappen ‘schier onbereikbaar’ leek. 
De behandeling van de ‘specialistbarbaar en diens ‘verkruiptheid’’ zou ook in de 
faculteiten kunnen plaatsvinden.41 Aan de algemene achtergrond van ieder vak 
kon door de docenten in de vakcolleges aandacht worden besteed.42 Een ‘interdis-
ciplinaire aanpak’ werd wel nagestreefd. Het samenwerken met collega’s uit een 
ander vakgebied in de voorbereiding van thematische colleges, waar studenten aan 
meewerkten en verantwoordelijkheid droegen, zou een gunstige werking hebben 
en ‘op deze wijze zou het SG een hechtere band met het universitaire leven krijgen 
dan thans het geval is.’43 Hier kan tevens het begin worden gezien dat de idealen 
langzamerhand (verdund) in de vakstudie doordrongen, en anderzijds dat het on-
derwijsprogramma van het SG zelf minder ambitieus buiten de normale studie 
om werd uitgebouwd.
  Ondertussen had het Civitas-ideaal van een aaneengesloten studentengemeen-
schap afgedaan in de jaren vijftig en gingen de studentenverenigingen hun eigen 
weg. Studenten waren desondanks nog steeds voorstanders van de SG-idealen, 
zeker toen studieverkorting op de universitaire agenda kwam te staan, zoals in 
1968 bleek in de rede van de preses van het Leidsch Studenten Corps (LSC) tot 
de nieuwe leden: ‘Een studieduurverkorting, waarnaast geen mogelijkheid open-
staat voor een bredere academische vorming, kan ook door de maatschappij niet 
wenselijk geacht worden. Ook aan specialisten, die een onvoldoend ontwikkeld 
kritisch vermogen hebben, heeft de maatschappij geen behoefte. Dan hebben we 
te maken met de academicus als vakidioot.’ Wel vond de preses dat men ervoor 
moest waken dat de universiteit deze taak bleef uitvoeren en niet teveel zou dele-
geren aan studenten zelf. In 1967 was er al een Disputorenraad opgericht waarin 
alle gezelligheidsverenigingen hun vertegenwoordiger hadden en waar vormings-
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activiteiten vanuit gingen die eveneens met het SG zouden worden verbonden. De 
studentenverenigingen voelden zich medeverantwoordelijk, zoals het bestuur van 
het LSC in 1970 zelfbewust zei: ‘het bijbrengen van maatschappelijk verantwoor-
delijkheidsbesef is niet uitsluitend een taak van de universiteit, maar kan beter 
tot zijn recht komen in een omgeving waarin vele studierichtingen zijn vertegen-
woordigd.’ Opvallend was dat er ditmaal studenten waren die stelden dat ’de strijd 
tegen het vakidiotisme’ in allereerste instantie bij de exacte wetenschappen diende 
te worden aangebonden.44 
 Teleurstelling werd ook geuit. Ene M. schreef in het LUB van 1967 dat het 
SG wettelijke steun had gekregen met onder andere artikel 2.2. WWO over het 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef maar ‘het is na verloop van twintig 
jaar niet moeilijk vast te stellen in hoeverre “de universiteit” in deze taak tekort ge-
schoten is. Het Studium Generale dat dit “hoge woord” (thans “docentenpraat”!) 
moet waarmaken, is in betekenis even hard achteruitgelopen, als het studenten-
aantal toenam.’45 
  De oorspronkelijke idealen werden door professoren echter nog steeds levendig 
gehouden. G.J. Hoenderdaal betoogde in 1967 in het Leids Universiteitsblad dat 
het Studium Generale vast moest houden aan de integratie van de wetenschap-
pelijke studies en naar eenheid tussen onderzoek, onderwijs en organisatie moest 
streven. Daarnaast verklaarde hij dat het onderwijs ‘algemene geestelijke en ze-
delijke vorming van de student‘ kon bieden. Terwijl de commissie ondertussen 
wat meer aandacht schonk aan de politieke actualiteit en internationale politiek, 
herinnerde Hoenderdaal de lezer nog aan een oude opvatting. Hij was het name-
lijk eens met professor Pos ‘dat wijsbegeerte en theologie de eigenlijke dragers van 
het Studium Generale zijn.’46 Zij hadden enigszins gelijk. Weliswaar veranderde 
het programma met de tijd mee door meer aandacht te besteden aan politiek en 
actualiteit maar het had nog een kleine vaste kern van sprekers die voornamelijk 
was georiënteerd op de filosofie en theologie.
 Lector Herman Frese klaagde dat met name de ethiek van de wetenschapstoepas-
sing nog in het onderwijs diende te worden ingebracht. De Disputorenraad had een 
poging gedaan maar was volgens hem evenzeer een vlucht van de universiteit ‘die 
dan ook de verantwoordelijkheid en de organisatie van de Studia Generalia afschuift 
naar de Disputorenraad.’ Frese wilde de vormingswerkraad tot een sterk orgaan 
onder zijn leiding maken dat ‘zou trachten faculteiten te aktiveren tot het inbouwen 
van het vormingswerk in het studieprogramma.’ De faculteit van de Wiskunde en 
Natuurwetenschappen was in principe bereid. Het gesprek met de juridische facul-



174 LEIDS JAARBOEKJE 2015

teit verliep ‘in een sfeer van ernstig wantrouwen’. En de decaan van de medische 
faculteit vond de brief van Frese te brutaal om erop in te gaan. Fred Hoogenboom, 
die dit in studentenblad Folia beschreef, stelde cynisch: ‘Natuurlijk, je mengt je niet 
in de zaken van de uiteindelijk autonome faculteiten’. Uiteindelijk zou de Senaat 
toch een principebesluit nemen om het inpassen van het vormingswerk in het stu-
dieprogramma te stimuleren. Een teleurgestelde Hoogenboom schreef niettemin: 
‘Ik vrees alleen, dat [...] geaksepteerde gladgestreken taal onvoldoende exspressie-
mogelijkheden aan de disputor biedt om groepen cives te aktiveren.’47

  Binnen de Universiteit groeide dus steeds meer het besef dat het Studium Ge-
nerale voor een wel erg grote taak en ideaal stond gesteld. Toch bleef het voor ve-
len het instrument om onder andere maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 
en kritische reflectie op de discipline te stimuleren zolang de faculteiten dit niet 
voldoende in de vakstudie integreerden. Door principebesluiten van de Senaat 
sluipen zij eveneens wat meer de vakstudie in.48 Begin jaren zestig is de teleurstel-
ling over het afnemende bezoek groot maar in de rest van de jaren zestig neemt het 
bezoek over het geheel genomen echter niet meer af. Het SG kon blijven rekenen 
op een vaste kern van sprekers en op de betrokkenheid van vele docenten. Het 
programma kwam zo nu en dan tot stand in samenwerking met verschillende 
organisaties zoals het Leids Academisch Kunstcentrum, debatorganisatie Pro et 
Contra, het LAKtheater en studentenverenigingen, ondersteund door tentoon-
stellingen, concerten en collages. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat 
tevens ‘Vrouwenstudies’ aan bod kwamen in het programma. De algemene doel-
stellingen (of vaagheid) die het SG omringden, leidden tot een specifiek voordeel: 
een aanpassingsvermogen aan de noden van de tijd. Zo konden emancipatorische 
ontwikkelingen als vrouwenstudies in hun kwetsbare beginjaren als vakgebied be-
schutting vinden in het programma. Zo behield het Studium Generale zowel een 
functie van universiteitsherstel als universiteitsvernieuwing.

Aanpassen aan de wensen van de tijd zonder verlies van identiteit
Het jaar 1969 was een hoogte- en dieptepunt. Dat jaar kwam een zeer uitge-
breid programma tot stand in samenwerking met alle denkbare studenten- en 
studieverenigingen in Leiden. De uitvoering en het bezoek waren echter een grote 
teleurstelling. De taak en het ideaal bleken inderdaad te groot. Het leek erop 
dat de studenten een warm hart toedroegen aan het SG maar niet daadwerkelijk 
deelnamen. Met het vooruitzicht op een onderwijshervorming in het academisch 
jaar 1969-1970 komen de activiteiten mede op eigen initiatief praktisch stil te 
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liggen. Men hoopt op een nieuwe vorm, omdat geleidelijk bleek, afgaande op de 
bezoekcijfers, dat de belangstelling van de studenten voor deze formule terug liep. 
Een dieptepunt was bereikt ‘in die mate dat voortzetting niet meer verantwoord 
lijkt, zowel met betrekking tot het prestige van de universiteit als ten opzichte 
van de sprekers’.49 De commissie sprak daarnaast uit dat een eventuele integra-
le onderwijsvernieuwing op het gebied van haar doelstellingen de vrijblijvende 
SG-activiteiten overbodig zouden maken.
  De Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) van 1970 veranderde de 
bestuursstructuur van de universiteit waarbij de senaat en dus ook de Senaatscom-
missie van het SG verdween.50 De organisatie moest opnieuw worden gedefinieerd 
in het bestel. In de context van een onderwijsvernieuwing kwam in 1973 een 
Vormingswerkcentrum tot stand. Het Studium Generale, de Disputorenraad uit 
1967 en het facultair vormingswerk werden hier organisatorisch ondergebracht. 
Tot aan de jaren tachtig was het een periode van aanpassingen en experimenten. 
In 1977 wordt een Reglement Universitair Vormingswerk vastgesteld, alsmede 
een Commissie Universitair Vormingswerk (CUV) door de Universiteitsraad in-
gesteld. Het Studium Generale wordt een subcommissie van de CUV. 
 Terwijl het Vormingswerk zich primair en nadrukkelijk richtte op maatschap-
pelijk verantwoordelijkheidsbesef, zou het reglement van het SG in 1978 stellen: 
‘Het Studium Generale beoogt, inzonderheid bij de leden van de universitaire 
gemeenschap, de intellectuele ontwikkeling en de persoonlijke vorming te dienen 
en het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen, door inzicht te 
verschaffen in de verschillende wetenschappen afzonderlijk, in hun onderlinge 
samenhang en in hun maatschappelijke implicaties.’51 Het program benadrukte 
nog steeds de samenhang van de wetenschappen en beoogde grensverleggende 
onderwerpen op academisch niveau aan te bieden naast het stimuleren van ver-
antwoordelijkheidsbesef.
  Het Studium Generale bleef dus ambitieus in de doelstelling, alsof het zich 
verplicht voelde door de naam die het droeg. Organisatorisch was het een sub-
commissie van het Vormingswerkcentrum maar ideëel ontsteeg het datzelfde 
vormingswerk. Dat was de kracht van het SG en zou ook het voortbestaan ver-
zekeren. Ondertussen moest het trachten het eigen karakter te behouden en te 
benadrukken te midden van activiteiten van Volksuniversiteit, Vormingswerk en 
studentenverenigingen. Het Studium Generale paste zich aan de tijd aan zonder 
verlies van identiteit. Het bleek veerkrachtig en levensvatbaar.



176 LEIDS JAARBOEKJE 2015

De verwezenlijking van het huidige Studium Generale. 
Blikvernauwing in de universiteit, blikverbreding in de regio?
In 1984 wordt door de CUV gesteld dat de doelstellingen van artikel 1 en 2.2 
van de WWO alleen door het SG zullen worden vervuld. Het jaar daarop wordt 
het Vormingswerk overgeheveld naar Studenten Zaken, een dienst die studen-
ten ondersteunt met betrekking tot studiebegeleiding, wonen, sport en dergelij-
ke. Het idee ontstond om een eigen bureau Studium Generale op te richten om 
de doelstellingen naar behoren te kunnen uitvoeren. De instelling zou de status 
moeten krijgen van onderwijsvoorziening, gelijkwaardig aan die van het facultaire 
onderwijs. De gelijkwaardigheid moest ertoe leiden dat deelname door studenten 
aan het onderwijs gehonoreerd kon worden binnen hun eigen studie met studie-
punten. De commissie zou de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs van de faculteiten vergroten. Tegelijkertijd maakte echter het inter-
disciplinaire karakter een zekere mate van onafhankelijkheid van de faculteiten 
noodzakelijk waardoor een eigen bureau wenselijk was. De organisatie kwam dus 
te bestaan uit een Commissie, uit elke faculteit tenminste één lid uit de geleding 
van het wetenschappelijk personeel en één uit de geleding van de studenten, en 
een bureau. Dit bureau werd belast met de voorbereiding van het programma en 
het hoofd van het bureau was verantwoording verschuldigd aan de commissie. Na 
aanvankelijke problemen met de faculteiten zou vanaf 1987 tot begin jaren negen-
tig honorering van activiteiten mogelijk blijken, door in overleg met een faculteit 
een cyclus als keuzevak te bestempelen. 52  
  In deze periode bleef het SG nog steeds van oordeel dat blikvernauwing van 
studenten en universiteit een ernstig probleem vormde. De in 1979 reeds gefor-
muleerde doelstelling bleef ongewijzigd tot in 1992. Deze kon vervolgens worden 
verwezenlijkt door: A. Informatie te verschaffen over denkwijzen, ontwikkelingen 
en resultaten binnen één vakgebied, B. Een multidisciplinaire aanpak, C. Een pro-
bleemgerichte benadering en D. Variaties van A, B en C. Bovendien had men zich 
tot doel gesteld zorg te dragen dat binnen één academisch jaar zo mogelijk zowel 
alfa- als bèta- als gammawetenschappen ter sprake kwamen. Daarnaast dienden 
waar mogelijk uiteenlopende en tegenstrijdige wetenschappelijke zienswijzen en/
of maatschappelijke consequenties aan de orde te worden gesteld.53

  Vanaf 1993 verschoof enigszins het accent met betrekking tot de doelgroep. 
De organisatie schreef in het jaarverslag: ‘de activiteiten zijn in de eerste plaats 
bedoeld voor studenten, die hiermee hun vakstudie kunnen aanvullen. Maar de 
activiteiten zijn vrij toegankelijk voor het brede universitaire publiek en ook bui-
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tenstaanders zijn welkom.’54 Tevens kreeg de instelling een taak voor onderwijs 
voor ouderen met het Project HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Met 
het jubileum van vijftig jaar in 1995 stelde de organisatie ‘gegeven de brede 
steun die het SG geniet binnen de RUL zijn Commissie en Bureau aan zichzelf 
verplicht ook in de toekomst een kwalitatief hoogwaardig en voor een breed 
(academisch) publiek een interessant aanbod te blijven ontwikkelen.’55 Dat ‘aca-
demisch’ tussen haakjes staat, is kenmerkend. Het Studium Generale ging zich 
uitgesproken richten op een wijder publiek: stad en regio. Samenwerking met 
die stad en regio was evenzeer belangrijk en zo kon het ‘op deze manier de uni-
versiteit enthousiast en waardig vertegenwoordigen in de Leidse samenleving 
en in wetenschappelijk Nederland.’56 Niet verwonderlijk dat de eerste zin in het 
jaarverslag van 1998 als volgt luidde: ‘Het studium generale is één van de visite-
kaartjes van onze universiteit.’57

 In 1993 werd eveneens een andere trend bevestigd. Discussie ontstond name-
lijk over een onderwerp dat sentimenten deed oproepen van het oude Studium 
Generale. Het ging om de serie ‘Wat is wetenschap’ die op het programma stond. 
Dit was voortgekomen uit de wens van een aantal commissieleden om weer een 
serie wetenschapsfilosofie aan te bieden waarin verschillende vakgebieden de revue 
zouden passeren. Het punt was ‘of het wel goed zou zijn als het SG op een derge-
lijke manier en bovendien bij herhaling lacunes zou gaan invullen bij het reguliere 
onderwijs aan onze universiteit.’ Het antwoord dat daarop volgde was tekenend: 
‘Men was het er over het algemeen over eens dat dat niet de bedoeling moest zijn en 
daarom heeft de serie een lichtelijk andere invulling gekregen; [...] ingericht rond 
de vraag wat een vak tot wetenschap maakt.’58 Het geheel werd ook bewust niet als 
keuzevak aangeboden. Een symbolisch gebaar, zodat de faculteiten hun plicht in 
het geven van essentieel algemeen onderwijs niet verzuimden en de volwaardige 
universitaire taak zouden blijven uitoefenen.
  Welke realiteit aan programma’s stond hier nu tegenover? De extra aandacht 
die in de jaren zestig tot stand kwam voor actualiteit, werd vanaf 1980 tot in de 
jaren negentig gestructureerd in een rubriek van eenmalige actualiteitencolleges. 
Denk aan onderwerpen als ‘de Golfoorlog’, ‘Europese verkiezingen’, ‘De plaatsing 
van Kruisraketten’, ‘Hoe socialistisch blijft China’ en ‘De integratie van zwart en 
blank in de VS’. De kern van het programma bleef bestaan uit cycli. Men probeer-
de elk jaar op zowel alfa- als op bèta- en gammagebied onderwerpen aan te bieden. 
Daarin slaagde het SG redelijk, maar af en toe lukte vooral het behandelen van een 
bèta-onderwerp niet. In 1988 merkte men vervolgens op dat het houden van een 
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lezing over een natuurwetenschappelijk onderwerp voor het publiek van een Stu-
dium Generale verre van gemakkelijk was. ‘Bovendien doet zich soms de situatie 
voor, dat vanuit het publiek meer gespecialiseerde vragen worden gesteld, waar-
door de diskussie al snel ongrijpbaar wordt voor niet-natuurwetenschappers.’59 
Men wilde daarnaast aandacht besteden aan sociaaleconomische thema’s omdat 
zulke vakken niet sterk vertegenwoordigd waren op de universiteit.’ 60 Opmerke-
lijk is dat dit betekende dat het SG wel weer bewust een lacune van de Universiteit 
leek te willen opvullen.

Vernieuwing en verjonging
De organisatie bleek tevreden met het eigen bureau en met de opkomst van toe-
hoorders. Maar er waren ook problemen te constateren zoals in 1998: ‘Zo blijft, 
in weerwil van een goede opkomst, het in stand houden van participatie van de 
(jongere) studenten de aandacht vragen’ (men was niet ontevreden over het ge-
middelde bezoek dat toen rond de 75 tot 100 per avond was geworden. De jaren 
tachtig hadden echter gemiddeld een bezoek van 200 gekend).61 Als het SG het 
millennium passeert, wordt de spagaat tussen de doelgroep en het feitelijk bezoek 

Het Lipsius gebouw waar Studium Generale colleges gehouden worden. Foto Hielco Kuipers, Leidsch 
Dagblad 14 januari 2014.
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wat groter: het bezoek neemt toe terwijl het studentenaandeel achter blijft. Ruw 
geschat een aandeel van 20 tot 30 procent. Vele alumni van de Universiteit be-
zoeken de colleges en de activiteiten nemen dan ook sterk toe. Sinds 2008 komen 
weer meer studenten en dat is wellicht te danken aan een krachtigere promotie en 
uitstraling dat resoneert bij studenten. Zo heeft het SG sinds enkele jaren een uit-
gebreide eigen website, een Facebookpagina en is het ook actief op Twitter. In de 
introductietijd van de El-Cid wordt daarnaast actief gepromoot en het (digitaal) 
adressenbestand is aanzienlijk uitgebreid: programma-informatie en de wekelijkse 
agenda worden hier naar toegezonden. Het programma bevat nog steeds voorna-
melijk series lezingen met een interdisciplinair karakter, met een ruwe tweedeling 
van humaniora en bèta onderwerpen. In de humaniora worden vooral canonieke 
onderwerpen aangeboden en zo nu en dan worden grote schrijvers, componisten 
en kunstenaars behandeld. In de bètahoek komen funderingsvragen aan bod, zo-
als thema’s als de waarheid of causaliteit. Sinds 2014 zet de organisatie zich expli-
ciet in op het thema Vernieuwing en Verjonging.62 Nu de rector magnificus bereid 
is om het voorzitterschap van de SG-commissie te vervullen, hoopt men dat er een 
boost wordt gegeven aan het Studium Generale.
 Op het moment is er een verschuiving naar een wens van de behandeling van 
recente onderzoeksresultaten van de Universiteit en het benadrukken van haar 
profileringsgebieden. De vraag die dan rijst, is of het SG communicatie- en mar-
ketingmiddel is dan wel onderwijsmiddel. Met die verschuiving past tevens de 
voorkeur binnen de Universiteit om het Leidse aandeel in de colleges te vergroten. 
Het aandeel in de uitvoering van de activiteiten door mensen van buiten Leiden, 
dat als verrijking was ingebracht, is namelijk ongeveer 50 procent.

Terugblik zeventig jaar Studium Generale
Het doel van het Studium Generale was aan de ene kant de idealen van algemene 
vorming, verantwoordelijkheidszin en samenhang in de wetenschappen te laten 
doordringen tot in de vakstudie en aan de andere kant een gerespecteerde onder-
wijsfunctie te (blijven) vervullen. Vanaf het begin stond het voor een dilemma. 
Moest het deel uitmaken van de vakstudie zelf, of diende het als een vrijblijvend 
aanbod om de eenzijdigheid van de vakstudie tegen te gaan en kon dienover-
eenkomstig een speciale commissie van de universiteit de verzorging van deze 
taak op zich nemen? 63 In een conferentie in 1993 over het Studium Generale, 
georganiseerd door de verscheidene Studia Generalia in Nederland, werd dan ook 
gesteld dat de instelling in de marge van het universitaire bestel opereerde, omdat 
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eigenlijke problemen in het curriculum moesten worden verholpen.64 Toch werd 
beweerd dat het niet lichtzinnig was: de reflectie op ‘Algemene vorming en het 
Studium Generale’ […] immers […] stelt niet alleen Uw eigen functioneren, maar 
indirect het gehele academische onderwijs ter discussie.’65

 Een belangrijke reden voor de oprichting van het SG destijds was, stelde dr. A. 
Klukhuhn, dat ‘de gebeurtenissen in de voorgaande decennia op schokkende wij-
ze hadden aangetoond dat de maatschappelijke, politieke, ethische en culturele 
verantwoordelijkheden van het intellectuelendom verder moesten reiken dan uit-
sluitend vakmatige aangelegenheden, en dat de universiteiten daarvoor de ver-
plichting op zich moesten nemen.’ Met humor merkte hij over het slagen van de 
instelling op: ‘Als mij nu gevraagd wordt of het Studium Generale naar behoren 
functioneert, zeg ik altijd van wel, omdat de Derde Wereldoorlog nog steeds niet 
is uitgebroken.’66

  Het begrip Studium Generale heeft vanaf het begin altijd een nostalgisch ver-
langen ingehouden. Maar de instelling had tevens een voortrekkersrol. Het sym-
boliseerde altijd zowel Universiteitsherstel als Universiteitsvernieuwing. Het was 
het geweten én geheugen van de universiteit. Het SG met een facultatief onder-
wijsprogramma heeft tussen degenen die met weemoed, maar eveneens verslagen-
heid, verlangen naar de tijd waarin de universiteit de homo universalis voortbracht 
en zij die in de vakstudie voldoende vrucht zien voor (algemene) vorming, altijd 
een amelioristische positie ingenomen. Deze term van de filosoof William James 
drukt iets heel simpels uit: versaag niet, er valt altijd wat te verbeteren. Tot de dag 
van vandaag zet het Studium Generale zich met bevlogenheid in om een kwalita-
tief hoogwaardig en voor studenten, alumni en andere geïnteresseerden boeiend 
aanbod te blijven ontwikkelen. Daarmee biedt het een platform aan dat weten-
schappelijke eenheid faciliteert én geeft het een visitekaartje van de universiteit af. 
Hiermee blijkt het Studium Generale nog steeds een eeuwenoude rol te vervullen 
van verbindende factor in de universitaire gemeenschap en middelaar tussen uni-
versiteit en samenleving.
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