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1. Inleiding
Het bureau Studium Generale (SG) van de TU Delft is 69 jaar geleden opgericht ter
verbreding en algemene vorming van de studenten. En om studenten te stimuleren een
brede visie te (blijven) ontwikkelen over de rol van wetenschap en techniek in de
samenleving, actuele maatschappelijke vraagstukken en hedendaagse kunst en cultuur.
Het aanbod in 2015 was buitengewoon divers van karakter. Van kleine tot zeer grote
wetenschappelijke en soms minder wetenschappelijke lezingen tot cultuur en muziek
met bekende en minder bekende sprekers. Een van de hoogtepunten was de lezing van
Joris Luyendijk “Dit kan niet waar zijn” op 25 maart waar de toestroom naar het
auditorium van de Aula maar door bleef gaan en er uiteindelijk zo’n 1800 bezoekers
konden worden ontvangen.
Naast dit gevarieerde programma werden er in 2015 ook diverse themalezingen
georganiseerd zoals Broodje Filosofie, Broodje Politiek, Grote Denkers, De Volmaakte
Mens, Beta Balie debatten, TEDxDelftSalons, de Van Leeuwenhoeklezingen en de
wekelijkse SG-academies, VOX-discussies en yoga/meditatie-workshops.
De meeste activiteiten vonden plaats op de campus en ook met en bij de
studieverenigingen. SG stelt zich steeds meer faciliterend op naar de studie- en
studentenverenigingen. In nauw overleg komen programma’s tot stand die speciaal
gericht zijn op bepaalde studentengroepen en daardoor een groter bereik bij de
achterban hebben. SG fungeert ook als vraagbaak voor diverse partijen op de campus
wanneer het gaat over het organiseren van lezingen en debatten, het vinden van
sprekers of het samenstellen van programma’s voor symposia. Door onze zichtbare
huisvesting in de Library weet men ons steeds vaker te vinden.
SG heeft drie actieve studentenorganisaties als directe samenwerkingspartner te weten,
VOX Delft, Students4Sustainability (S4S) en The TU Delft Debating Club. Hun activiteiten
zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 van dit verslag.
Daarnaast heeft SG met vele andere partijen samengewerkt zoals o.a. met Het Veritas
Forum, ORAS, VSSD, Ecolution, JOVD, AEGEE, Delft Global, IFOT, Science Centre, Lijm &
Cultuur.
Met grote regelmaat heeft SG in de stad geprogrammeerd, waaronder bij de
studentenverenigingen, Theater de Veste, het Prinsenkwartier, het Rietveldtheater en
Lijm & Cultuur. Een aantal malen per jaar organiseert SG een concert in de stad o.a. in de
Maria van Jessekerk, de Oude Kerk en de Waalse Kerk.
Sinds ruim een jaar is SG actief in de Bèta Balie, een nieuw samenwerkingsverband
van Theater de Veste, Studium Generale TU, TOP Delft en Delft Design en het
Prinsenkwartier.
Een groot deel van de lezingen is opgenomen en zijn online terug te kijken. Op deze
manier zijn lezingen langere tijd toegankelijk, ook voor mensen die er niet live bij
konden zijn. De publiekstaak van SG krijgt hiermee een belangrijke invulling.
Alle resultaten van 2015 zijn te zien in dit jaarverslag. Kwantitatieve gegevens over
bezoekersaantallen zijn te vinden voor de afzonderlijke activiteiten, zowel fysieke
bezoekers als bezoekers van de online lezingen, Facebook en YouTube. Gezien de
aantallen mogen we terugkijken op een zeer geslaagd Studium Generale jaar (hfd. 8). We
kunnen ons niet heugen zoveel echte en virtuele bezoekers te hebben gehad in een jaar!

2. Programma’s
Varia
19 februari - Symposium: Generatie Nooitgenoeg i.s.m. ORAS
24 februari - Zwarte Gaten i.s.m. VvTP
3 maart - Cabaret door Wim van der Veeken i.s.m. VvTP
4 maart - Pioneering Spirit door Edward Heerema
9 maart - Drugsdiscussie i.s.m. Virgiel
24 maart - Non-profit voor elektriciteit in ontwikkelingslanden door Catheline
29 april - Het doel in mijn leven i.s.m. het Veritas Forum
5 mei - Van Hasseltlezing door Mary Ellen O’Connell
28 mei - Worden bedrijven machtiger dan de democratie? door Beunder en Mast
4 juni - Kunstmatige intelligentie door Thalia Verkade i.s.m. VvTP
9 juni - Wetenschap vs religie door Herman Philipse i.s.m. Virgiel
10 juni - De fysica achter weer en klimaat door Peter Kuipers Manneke i.s.m. VvTP
17 augustus - Goochelaar Marc Woods tijdens de OWEE-informatiemarkt
1 oktober - Ecologische bouwmaterialen door Halbe Vlietstra i.s.m. S4S
9 oktober - Dag van de duurzaamheid door Maurits Groen i.s.m. SusCom
15 oktober - De drijfveer door Koen Kaljee i.s.m. S4S
19 november - Bezwijkt Europa onder de stroom vluchtelingen?
20 t/ 22 november - Netwerkmeeting i.s.m. AEGEE
26 november - Hypnose door Jos Claus i.s.m. Virgiel

We waren erg blij met de bijzondere lezing van Edward Heerema, omdat hij zelden
lezingen geeft. In de Aula ontvingen we zo’n 700 mensen waaronder heel erg veel
studenten. De eerste van Hasseltlezing met de Amerikaanse Ethica was erg bijzonder in
de Oude Kerk. Hoewel we voor dit nieuwe initiatief met de leerstoel Ethiek van Jeroen
van den Hoven, wat meer publiek hadden verwacht, was het toch heel bijzonder. De

jaarlijks te houden lezing is een eerbetoon aan Frans van Hasselt, een student die in de
WWII is omgekomen. De belangrijkste les inhoudelijk was dat in Amerika stemmen
opgaan dat we oorlog als ‘normaal’ moeten beschouwen en vrede als uitzonderlijk voor
de mens.

3. Themaprogramma’s
Beta Balie
De Van Leeuwenhoeklezing is, via de Rector Magnificus Luyben, de insteek geweest voor
een belangrijk nieuw initiatief tot samenwerking van SG TU Delft, Theater de Veste, TOP,
Delft Design en het Prinsenkwartier. De Beta Balie is sinds begin 2015 actief.
Beta Balie Theater:
14 januari - Professoren op het Podium: Toekomst van de stad met o.a. Karel Luyben
1 april - Professoren op het Podium: Muziek en wiskunde
2 juni - Professoren in de Theaterarena: Hersenen en muziek
4 juni - De Iceman: een medisch raadsel ontrafeld? door Wim Hof en Matthijs Kok
27 oktober - Professoren in de Theaterarena: Energie
10 november - Sciencebattle: Alle antwoorden op niet gestelde vragen

Beta Balie College:
De Van Leeuwenhoeklezing is een op het publiek gerichte activiteit over de speerpunten
van de TU Delft. De lezingen vinden vier keer per jaar plaats op zondag van 11.00 –
12.00 uur in het Science Centre van de TUD. De sprekers zijn hoogleraren van de TUD.
De gastheer is de Rector Magnificus. De lezingen zijn voor een breed publiek
toegankelijk en trekken altijd een volle zaal.
22 maart - Het verkeer onder een vergrootglas door Hans van Lint
28 juni - Geld verdienen met niets doen door Timo de Rijk
27 september - Gezicht op Delft door Ramon Hanssen
6 december - Bodem: de machinekamer van Delft door Timo Heimovaara

Beta Balie Debat:
13 april - Van Smart Cities naar Intelligent Cities door Arjen van Timmeren
29 april - Energieneutraal, van visie naar praktijk door Andy van den Dobbelsteen
6 mei - Ethiek en Techniek: Bezetting van alle tijden? door Peter Kroes en Jeroen Delfos
13 mei - Social Big Data door Geert-Jan Houben
3 juni - Ethical reflection through art by Ibo van der Poel
2 september - Kunst en Techniek: Hyperbody door Kas Oosterhuis
9 september - Klimaatverandering in een snelkookpan door Stephan Brandligt en
Herman Russchenberg
Broodje Filosofie
Gedurende het jaar organiseerde SG zes keer een “Broodje Filosofie”, waarbij in de
lunchpauze een korte en bondige filosofische bite werd behandeld over de Grote
Levensvragen.
12 maart – Hoezo, keuzestress? door Coen Simon
19 maart – What do you mean, objective? door Hanno Sauer
30 april - Hoezo, denken helpt? door Jan Drost
30 september – Hoezo, noodlot? door Jos de Mul
12 november – Hoezo, wraak? door Lucien van Liere
10 december – Hoezo, waanzin? door Wouter Kusters
Gezondheid
2 maart - Examenvrees en spreken in het openbaar. Gebruik EFT om je stress tegen te
gaan door Martin de Witte, René Arns, Gabriëlle Rutten
16 maart - Homeopathie door Lex Rutten
Grote Denkers
Grote Denkers over moderne idealen? Wat wil de moderne mens? Natuurlijk: allereerst
gelukkig zijn, maar hij streeft ook naar authenticiteit, autonomie en vrijheid. Grote
filosofen zetten stevige vraagtekens bij deze moderne idealen.
23 maart - Schopenhauer over geluk door Menno de Bree
20 april - Rousseau over authenticiteit door Maarten Doorman
5 oktober - Verwondering als levenskunst door Hubertus Bahorie
12 oktober - Kant over vrije wil door Pauline Kleingeld
19 oktober - Heideggers vraag naar de techniek door Gerard Visser

Geld
In een viertal lezingen (2/4, 28/4, 7/5, 11/5) vertelde Martijn van de Linden alles wat je
als TU-student moet weten over geld om te begrijpen wat er op dit moment gebeurt in
de wereld. Over geld is, wat banken doen en wat financiële markten zijn. Hoe wordt geld
gecreëerd en waarom is er zoveel schuld in de wereld. Studieschulden bijvoorbeeld. Zijn
er andere manieren om waarde met elkaar te ruilen en te delen? Zijn er stabielere
geldsystemen denkbaar? Is het mogelijk als samenleving om onszelf niet van de ene
crisis naar de andere te slepen? Gaat er een grote crash komen en blijft de Euro bestaan?
25 maart – Dit kan niet waar zijn door Joris Luyendijk
20 oktober - De (on)zin van de Euro door Thierry Baudet en Edin Mujagic

Broodje Moraliteit
Lezingenserie ter gelegenheid van de Theaterproductie “Getekend” om te filosoferen
vanuit verschillende perspectieven over de morele dilemma’s waarmee de studenten
van de Technische Hoogeschool Delft werden geconfronteerd in de Tweede
Wereldoorlog. Wie door wilde leren moest zich eerst loyaal verklaren aan de Duitse
bezetter. Wie weigerde werd afgevoerd voor dwangarbeid. De theaterproductie vond
plaats van 19 mei - 23 mei in het Auditorium van de Aula en werd georganiseerd in
samenwerking met Studium Generale.
22 april - Student in oog met oorlogsdilemma’s door regisseur Albert van den Andel en
scenarioschrijver Reinier Noordzij
6 mei - Moraliteit en de TU Delft door Karel Luyben
11 mei - Moraliteit en ethiek door Ibo van der Poel
18 mei - Delft ’40 – ’50 door Trudy van der Wees

Broodje Politiek
In “Broodje Politiek” werden actuele thema’s aangesneden, waarover de studenten in
gesprek konden gaan met de sprekers.
26 mei - Hoezo, Zuid-Afrika? door Bram Vermeulen
10 september - Hoezo, Mao 2.0? door Jan van der Putten
7 oktober - Hoezo, Syrië? door Carolien Roelants
26 november - Hoezo, Associatieverdrag? Oekraïne? Putin? door Floris Akkerman
27 november - Hoezo, Parijs? door Peter Knoope

Klimaat
4 november - Rekenen aan het klimaat door Pier Siebesma
9 november - Geo-engineering en klimaat door Herman Russchenberg
16 november - Hoezo, 5 voor 12? door Marcel Crok
18 november - Hoe groot is jouw footprint? door Laura Moningka
18 november - Integrale aanpak voor klimaatadaptatie in de stad door Maartje Scholten
en Heleen Bothof
23 november - Er is nog niets aan de hand met ons klimaat door Salomon Kroonenberg
1 december - Circulaire Economie en Duurzaamheid door Jasper van Kuijk, Conny
Bakker, Johan Sanders en Derk Loorbach
2 december - De zee stijgt?! door Appy Sluys en Jeroen Storms

7 december - Omgaan met Klimaatverandering door Pier Vellinga
Tegenlicht Meet UP
In samenwerking met Lijm & Cultuur en VPRO Tegenlicht heeft SG een aantal
“Tegenlicht Meet Ups” georganiseerd.
17 juni – Mens versus Machine door Martijn Wisse en Hubertus Mahorie
8 juli - Sleutelen aan de ziel door Patrick van der Duin en Hubertus Mahorie
8 juli - De dood uitgedaagd door Hoeijmakers, Gribnau, Roelen en Mahorie
16 september - De onderwijzer aan de macht
25 november - Een paar graden minder door Geert Bergsma, Marieke van der Werf,
Gerrit Heil
10 december - Fossielvrij door Annega, Brouwer, Hein en Van Baal

4. International programs
Various
19 February - Scenario Planning by Ulrich Goluke
2 March - Quantum Mechanics and Encryption with Christiaan Huygens
2 March - Summer University with AEGEE
9 March - Excursion to Algaepark Wageningen with Ecolution
16 March - How Sustainable is TU Delft? by Gijsbert Korevaar and Siebe Trompert
24 March - Non-profit voor electriciteit in ontwikkelingslanden door Catheline
24 March - Digital Transformations by Smart Systems with Christiaan Huygens
26 March - How to boil an egg by Ad van Wijk
13 April - Summer University with AEGEE
16 April - The 9/11 Building Collapse by Richard Gage
21 April - Speculative Design by Joris van Gelder
29 April - Language Festival with AEGEE
30 April - Language Festival with AEGEE
13 May - Bridging the Gap by Bertus Beaumont
19 May - What it’s like to be kidnapped by Arjan Erkel and Karin Sluis
27 May - Architecture and Flim by Jord den Hollander
1 June - Science Journalism by Thomas Hendriks with IFOT
3 June - Ice as spacecraft propellant, is it possible? by Angelo Cervon
4 June - Circular Economy by Ken Webster with IFOT
4 June - Launch Green Guide with IFOT
10 June - Architecture and music by Herman Hertzberger with Stylos
17 June - Architecture and Social Media by James Taylor-Foster with Stylos
28 August - Bio3Dimension with iGEM
10 September - Scenario Planning Masterclass with Shift
25 September - Ethical issues in genetic engineering with SV Life
2 October - Workshop Getting things done with VSSD
16 November - Scenarios for sustainable business with SHIFT
19 November - Change the world by buying Shell by Mark van Baal with SHIFT
30 November - Round Table Discussion: Climate change by Jaap Spier, Steven
Vanderheide, Bram Bregman, Kornelis Blok and Behnam Taebi
2 December - Justice and Climate Change by Behnam Taebi
9 December - Intercultural Communication Workshop by Regina Tange-Hoffman
16 December - Global Supply Chains by Otto Kroesen with Ecolution and Delft Global
17 December - Workshop Learning through Listening by Raissa Ulbrich

TEDxDelftSalons/Stories/Cinemas
Salon events, stories and cinemas are often small monthly events with live
presentations, TED talks and entertainment that keeps a TEDx community engaged
between regular TEDx events.
25 January - The City
8 March - The Planet
12 April - The Future
15 October - Stories from Childhood
25 October - Thin Ice
19 November - Out Loud
17 December - Storytelling
Students4Sustainability (S4S)
S4S is a student-run foundation with two main goals: namely, to support the
implementation of sustainability TU engineering projects in Africa, Asia and South
America, and to increase the awareness of sustainability issues and solutions in Delft.
27 February - No Man’s Land
11 March - Project Abroad Lecture
25 March - Tony Chocoloney by Henk Jan Beltman
16 June - Bamboo building by Juan Carlos
23 June - Natural building in developing countries by Laura Strahle and Ellen Rouwendal
15 October - The Indian Expedition
24 October - Straw building by Wouter Klijn and Sissy Verbeek
5 November - Thatch building by Joost Kreuger
18 November - Footprint challenge by Laura Moningka
16 December - Molten salt reactors by Gijs Zwartsenberg

Vox Delft Discussion Nights
VOX Delft wants to stimulate nuanced conversations about culture, technology and their
intersections. Nearly every week on Tuesday evenings they host discussion events in the
TU Library on questions asked by members of documentaries and movies suggested by
members. Topics include warfare: The more extreme it is, the less there is? What would
it be like to have a world without inheritance? Can we overcome territorialism? What if
there is no such thing as reality? Can we forbid all claims to “the truth”? Should we be
bored more often?
TU Delft Debating Club
The TU Delft Debating Club is an informal and spontaneously generated group of
students who meet on a nearly weekly basis to practice their debating skills. The
meetings are in English and anyone from first year students to PhD candidates, and
beginners, to moderate or advanced debaters are welcome. After some practice and the
occasional workshop there will be an opportunity for local debate tournaments amongst
fraternities and student associations and national tournaments with the best debaters in
the country.

The Debating Club organized 35 debates during the year and is in the process of
becoming a formal association.

SG-Academy
The SG Academy meets every week to engage budding engineers in literature,
philosophy, critical and a generally broader look at human culture through all kinds of
media. Think of is as a modern book club, where a small group of (aspiring) intellectuals
get together to discuss not just books, but writers, comics, art, movies, essays, articles
and documentaries. Without experts or speakers. The topics include everything from
philosophy, to anthropology, cultural criticism, linguistics, logic, mythology, political
ideologies and metaphysics. The texts and the discussions at the SG Academy will
challenge students and staff to try on new perspectives and test them together.

Yoga/Meditation Sessions
SG co-organized weekly yoga/meditation sessions by and for students and staff. In a
small, quiet setting in the Snijderszaal at the EWI-building during lunch break, there
were short, but revitalizing workshops to share simple yoga and meditation techniques
to develop better cognitive functioning, stress reduction and a relaxation of thought
processes.
Moment of Zen – Pop Culture Breakdown
“Moment of Zen” is a new lunch event (two times a month) at SG TU Delft for critical pop
culture consumers. We’ll watch and discuss short videos and images, from the silliest
memes to the most blatant FOX news propaganda. These are the products that define
our (pop) culture. Topics included internet trolls, Pewdiepie (the most viewed channel
on YouTube, a Swedish man who plays video games), mainstream vs alternative news
sources and the immense popularity of videos of people getting hurt in silly accidents.

5. Debatten

4 maart - After the Charlie Hebdo Killing door Ebru Umar en Tineke Bennema
28 februari - deelname Debating Club aan Debate Tournament Leiden
9 maart - Could it be in English please? Pieter Duisenberg en Karel Luyben
6 juni - deelname Debating Club aan Debate Tournament Wageningen
10 juni - Debatworkshop
6 december - Deelname door de Debating Club aan het Toernooi Leids Open
De Debating Club Delft heeft gedurende het jaar 35 debatavonden georganiseerd.
Gelukkig begint men in Delft weer wat te debatteren. Het is jarenlang moeilijk gebleken
met Delft Debatteert. Het blijft een punt van zorg maar de tekenen lijken gunstig.

6. Muziek

19 februari - Nocturne concert door Hollanders Consort
15 december - Kerstconcert met het wereldberoemde St John’s College Choir uit
Cambridge
Voor de vierde keer in de geschiedenis mochten we de jongens en mannen van het St
Johns College Choir Cambridge verwelkomen met Kerstmis. In een goed gevulde Maria
van Jessekerk zongen zij weer een ongelooflijk mooi kerstconcert. De reacties zijn
steevast dat het ‘onbegrijpelijk’ is dat jongens van drie turven hoog zo’n fantastisch
geluid kunnen maken. Het repertoire bestond uit traditionele Kerst Carols en de mis in G
van de Franse componist Poulenc. Het is ieder jaar weer een prachtig slot van het
kalenderjaar.

7. Tentoonstellingen

Tentoonstelling in mei in de Library in het kader van de theaterproductie “Getekend”.

Fototentoonstelling “Restriced Areas” in de Aula, foto’s van verlaten Sovjet techniek in
de sneeuw door Danila Tkachenko.
Studium Generale kan getalenteerd fotografen steeds makkelijker bereid vinden om hun
werk tegen een gunstig tarief aan Delftse studenten te tonen. Het plan is om dit vaker te
gaan doen. Vorig jaar waren dat de scheepswrakken op het strand van Bangladesh en

komend jaar is er al contact met een fotograaf voor een serie Syrië-foto’s.

8. Bezoekersaantallen
Fysieke bezoekersaantallen
2015 was een uitzonderlijk jaar voor SG. Dit jaar hebben 20.000 bezoekers fysiek onze
activiteiten bezocht, waarvan ruim 70% studenten.
De Top van best bezochte lezingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Getekend – Toneelproductie – 2.030 over vier avonden
Joris Luyendijk over de banken – 1.800
Richard Gage – 911 Truth – 1.000 + 1.500 online live
Ronald Hanson – Quantum Entanglement - 775
Edward Heerema – Pioneering Spirit – 700
Kerstconcert Saint John’s College Choir - 675
Carolien Roelants – Syrië – 350 / Tony Chonolonely – 350

De 1.800 mensen die fysiek naar de Aula kwamen is een unicum te noemen in de
geschiedenis van Studium Generale. Gelukkig hadden we een goede indruk van de
belangstelling vooraf. Daarom konden we de 4 collegezalen in de Aula uitrusten met een
videoverbinding met het Auditorium. Joris Luyendijk was zelf erg onder de indruk
omdat hij dit ook nog nooit had meegemaakt. Hij is na afloop nog even naar alle
collegezalen gelopen om de mensen te begroeten.
Door de publiciteit rond de lezing van Richard Gage hadden we de verwachting dat er
meer mensen zouden komen dan er in de Aula zouden kunnen plaatsnemen. Om die
reden hebben we live gestreamd. Ook dat was een unicum voor SG. Fysiek kwamen er
zo’n 1.000 mensen en die konden allemaal plaatsnemen in het Auditorium. Live keken er
op enig moment zo’n 2.500-3.000 mensen mee die gemiddeld de helft van de tijd bleven.
De lezing over Quantum Entanglement was, naar aanleiding van een baanbrekend
experiment en de publiciteit daarover, een groot succes.
Lunchlezingen houden we in de HIVE in de TU Library. De capaciteit is 60-80 mensen. In
het geval van de Syrië-lezing door Roelants wisten we dat de belangstelling groot was en
zijn we last minute uitgeweken naar een collegezaal in de Aula. Gelukkig maar want er
kwamen zo’n 350 studenten opdraven.

Online lezingen
Een groot deel van onze lezingen is dit jaar weer opgenomen en zijn online te bekijken
via sg.tudelft.nl. Er bestaat nog een groot archief aan opnames volgens de Collegeramamethode. Studium Generale is een jaar geleden overgegaan op Youtube en dat archief is
nu aan het groeien. We merken dat Youtube erg toegankelijk is.
YouTube
SG Youtube heeft nu ruim 600 volgers en dat aantal groeit. Dit jaar heeft SG 117.000
views gehad op YouTube. In totaal zijn dat in 2015 bijna 2.000.000 kijkminuten. Via
Collegerama zijn 300.000 kijkminuten gehaald.
De Top 5 van meest populaire opnames zijn:
8. Willem Middelkoop – Patronen van Bedrog – 43.616
9. Parijs, Peter Knoope – terreurexpert – 12.196
10. Joris Luyendijk over de banken – 9.756
11. Richard Gage – Architects and Engineers for 911 Truth – 6.654
12. Gert Schuitemaker over voeding – 5.955

Facebook
SG is te volgen via Facebook en heeft nu ruim 1600 volgers.
Website
Sinds 2015 werken we met onze nieuwe website en daar krijgen we erg veel positieve
reacties op. Het is een mooie eigentijdse website geworden. De door ons ontwikkelde
Delft Calender wordt nu TU breed uitgerold. Daarmee heeft SG de standaard gezet voor
een door iedereen voor alle activiteiten te gebruiken overzicht. Het idee ervoor is al een
jaar of 6 geleden door SG geopperd en zo zie je maar dat het tijd kost om een goede visie
tot realiteit te brengen. We zijn er erg trots op.

9. Programmaraad SG
De adviserende programmaraad voor Studium Generale bestond in 2015 uit de
volgende personen:
ir. W.J.S.M. van Wezenbeek, Voorzitter - Library
dr. P.A. van der Duin – Faculteit TBM
ir. R.W. Hut – Faculteit CiTG
drs. S.M. de Jong – Faculteit IO
dr.ir. W.L.T. Thijs – Faculteit 3mE

10. Bureau Studium Generale

Het bureau Studium Generale wordt bemenst door:
dr.ir. Coen Vermeeren, hoofd en programmamaker
Els Koppelman BE, programmamaker
Lester Lardenoye MA, programmamaker en webmaster
Klaas Pieter van der Tempel MA, programmamaker
Brigitte van Veen, communicatie-/PR-medewerker
Yolanda Vredeveld, secretariaat-/PR-medewerker

