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1. Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van het Bureau Studium Generale van de TU Delft. Het geeft een overzicht van 

de activiteiten gedurende het jaar met interessante lezingen en symposia, scherpe discussies en debatten, leuke 

filmavonden en leerzame workshops.

Doel van het Bureau Studium Generale (SG) is de academische en maatschappelijke vorming van de studenten te 

stimuleren. Om de studenten verder te laten kijken dan hun eigen vakgebied en om met die kennis een grotere rol te 

kunnen spelen in de maatschappij als breed ontwikkelde ingenieur. En om als mens met een (zelf) kritische blik een 

steentje te kunnen bijdragen aan de samenleving. Een taak die is vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en door 

de Studium Generalia op alle universiteiten wordt uitgevoerd.

Het aanbod aan activiteiten in 2019 was zeer divers van karakter. In totaal werden er 149 activiteiten georganiseerd. Van 

kleine tot grote wetenschappelijke en actuele of maatschappelijk relevante lezingen, debatten, discussies, filmavonden 

en workshops met bekende en minder bekende sprekers. Gemiddeld trokken de activiteiten tussen de 50 en 150 

bezoekers, waarvan gemiddeld driekwart studenten. Gezien het internationale karakter van de TU Delft werd 68% van 

de activiteiten in het Engels aangeboden. 

De meeste activiteiten vonden plaats op de campus en vaak in samenwerking met studieverenigingen en 

maatschappelijk betrokken studentenorganisaties. In nauw overleg zijn programma’s tot stand gekomen die speciaal 

gericht waren op bepaalde studentengroepen en daardoor een groter bereik bij hun achterban hadden. SG fungeerde 

ook als vraagbaak voor diverse partijen op de campus wanneer het ging over het organiseren van lezingen en debatten, 

het vinden van sprekers of het samenstellen van programma’s voor bijvoorbeeld symposia. 

Daarnaast heeft SG gedurende het jaar met enige regelmaat in de stad geprogrammeerd, waaronder bij de 

studentenverenigingen, Theater de Veste, het Prinsenkwartier en de Oude Kerk.

SG heeft met vele andere partijen samengewerkt zoals onder andere met de studie- en studentenverenigingen, diverse 

teams van de Library, X TU Delft, het Science Centre, het Veritas Forum, Alumni Relations, DEWIS, TU Delft Feminists, 

TU Delft Diversity and Inclusion Office, True-U, YES!Delft Students, de Veerstichting, Stukafest, Theater de Veste, De 

Groene Amsterdammer en de Correspondent.

SG heeft vier actieve studentenorganisaties als directe samenwerkingspartner.

• The TU Delft Debating Club is de studentendebatvereniging van Delft. Regelmatig debatteren ze in teams tegen 

elkaar om te oefenen voor competitieve lokale en Europese debattoernooien;

• VOX Delft werd in 2011 in samenwerking met SG opgericht. Het platform bestaat inmiddels uit een gemeenschap 

van kritische en creatieve Delftse denkers, zowel Nederlandse als internationale, die graag kennis en meningen 

delen over allerlei onderwerpen;

• Students4Sustainability (S4S) is een door studenten gerunde stichting met twee hoofddoelen nl. het ondersteunen 

van de implementatie van duurzame TU-engineeringsprojecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika én het vergroten van 

het bewustzijn van duurzaamheidsvraagstukken en –oplossingen in Delft;
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• Hesiodos is het creatieve magazine van de TU Delft dat sinds 2018 jaarlijks wordt uitgebracht door een team van 

studenten en medewerkers in samenwerking met SG. Hesiodos is genoemd naar de Griekse dichter Hesiod, de 

eerste auteur die het verhaal van Prometheus, de mascotte van de TU Delft, heeft opgeschreven.

Daarnaast heeft SG de Bèta Balie als samenwerkingspartner. De TU Delft, SG Delft, 

Theater de Veste, TOP Delft, Delft Design en de Stichting Toekomst der Techniek 

bundelen hun expertise om technische en maatschappelijke uitdagingen te verbinden 

en verder uit te diepen. Het Delftse Platform waar wetenschappelijke ontwikkelingen 

en maatschappelijke vraagstukken centraal staan. De activiteiten van de Bèta Balie 

vinden voornamelijk plaats in de stad.
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2.  Evaluatie
Totaal aantal 
activiteiten 

149

59 Lezingen

49 Debatten/discussies

20 Yoga & Meditatie

21 Overig (films, workshops, symposia etc)

40%

33%

13%

14%

Verdelingen in programmering

Locatie
Op de campus: 120
In de stad: 29

Taal
Nederlandstalig: 48
Engelstalig: 101

68%
32%

80%

20%

Top 4 
locaties programmering 

Studium Generale:
1. Library 

2. Theater de Veste 
3. Aula 

4. Pulse 

Naast deze 4 locaties vonden de SG-activiteiten ook op 
meerdere plekken plaats op de campus en in de stad.

Bezoekersaantal

Fysieke bezoekers

5.885
Aantal studenten

71%

Samenwerkingen

• Faculteiten & afdelingen

• Studie- en studenten-

verenigingen

• VOX Delft

• TU Delft Debating Club 

• S4S

• Hesiodos 

• TU Library

• X TU Delft

• Science Centre

• DEWIS

• True-U

• TU Delft Feminists

• Veerstichting

• Stukafest

• Veritas Forum 

• TU Delft Diversity and Inclusion 

Office

• Alumni Relations

• Yes!Delft Students

• Theater de Veste 

• Bèta Balie

• Gemeente Delft

• De Correspondent

• De Groene Amsterdammer
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SG Website pageviews 2019

Website demografie 2019
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SG YouTube subscribers & YouTube views 2019

SG Facebook views 2019



8Jaarverslag Studium Generale

SG Facebook demografie, likes & reach 2019
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3. Terugkerende activiteiten
In 2019 hebben met zeer grote regelmaat (thema)lezingen, debatten, discussies en documentaires plaatsgevonden. 

‘Broodjes reeks’
Gedurende het jaar organiseerde SG regelmatig een “Broodje Filosofie” en een “Broodje Politiek” waarbij in de 

lunchpauze een korte en bondige bite werd behandeld over de grote levensvragen op het gebied van filosofie en 

politiek. De onderwerpen die tijdens het “Broodje Filosofie” werden behandeld waren “Poldersalafisme”, “De (on)

zin van democratie” en “We zijn niet gelijk”. De “Broodjes Politiek” stonden met name in het kader van de Europese 

Verkiezingen. De “Broodjes reeks” is in het najaar opgegaan in de seriereeks “A bite of…”.

Het Filosofisch Café 
 Tijdens Het Filosofisch Café doken we op een laagdrempelige manier in maatschappelijke en  wetenschappelijke 

vraagstukken om die te duiden vanuit de filosofie. Maandelijks organiseerde Studium Generale TU Delft samen met 

Theater de Veste een editie in het Theatercafé met afwisselend lezingen, gesprekken, interviews, films, dans, muziek of 

theater. Onderwerpen waren o.a. “Hoezo, empathie?”, “Robotliefde” en “Leer hoe filosofie je meer kan laten genieten” en 

“Liever netflix dan dode filosofen”.

Bèta Balie-activiteiten 
Diverse lezingen, debatten, colleges en theaterbijenkomsten vonden gedurende het gehele jaar plaats in het 

Prinsenkwartier en in Theater de Veste.

Diverse keren vond “Professoren in de Theaterarena” plaats waarbij onderwerpen als harde wetenschap en 

maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Drie spraakmakende hoogleraren gaven in een intieme setting 

in het Theatercafé van Theater de Veste een mini-college en gingen vervolgens met elkaar en het publiek in debat. Van 

CRISPR-CAS, de bionische mens tot wat we moeten doen met de klimaatproblematiek. 

De Van Leeuwenhoeklezing is een op het Delftse publiek gerichte activiteit over de speerpunten van de TU Delft. De 

lezing werd vier keer gehouden op zondag in het Science Centre van de TUD in een afgeladen Mekelzaal. Gastheer 

was de Vice-Rector Magnificus. De sprekers waren hoogleraren van de TUD, waaronder Paulien Herder over “De wereld 

zonder fossiele grondstoffen” en de decaan LR Henri Werij over de Flying-V.

Van Hasselt Lecture
Het thema van de “Van Hasselt Lecture” staat steeds in het teken van Ethiek, Techniek, Vrede en Gerechtigheid. De 

lezing is vernoemd naar de Delftse student Frans van Hasselt die in november 1940 een toespraak hield gericht tegen 

het ontslag van de Joodse hoogleraren in die dagen. Frans van Hasselt werd door de Duitse bezetter gearresteerd en 

overleed in 1942 in kamp Buchenwald. 

De lezing vond dit jaar plaats op 21 november in de Oude Kerk van Delft. De Keynotespeaker was Ingrid Robeyns, 

professor of Ethics aan de Universiteit Utrecht. Zij sprak over de functie van de Universiteit in de Democratische 

Samenlevingen.
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Diversity Talks
Een reeks evenementen die een open ruimte bood om diversiteit en inclusie te bespreken en beter te begrijpen. 

Aspecten van diversiteit werden onderzocht binnen de context van wetenschap, technologie en onderwijs, evenals 

het werk van studenten, personeel en management. Deze evenementen werden mogelijk gemaakt door SG, DEWIS, 

True-U, TU Delft Diversity & Inclusion Office, X TU Delft en de TU Delft Feminists.

Yoga & Meditation 
Bijna wekelijks hebben de yoga & meditation workshops plaatsgevonden.

VOX Delft
VOX Delft heeft gedurende het jaar vele discussie- en filmavonden verzorgd over actuele maatschappelijke thema’s.

The TU Delft Debating Club
Met enige regelmaat werden er door de The TU Delft Debating Club debatavonden georganiseerd. Ook werd 

deelgenomen aan diverse nationale en internationale debattoernooien.

Students4Sustainability
S4S heeft gedurende het jaar vele lezingen, symposia en debatten georganiseerd op het gebied van duurzaamheid.

Hesiodos
Het team van Hesiodos heeft in 2019 wederom een versie van hét creatieve magazine van de TU Delft uitgebracht.

Samenwerkingen
Verder hebben de jaarlijks terugkerende samenwerkingsactiviteiten plaatsgevonden waaronder het Stukafest Festival, 

het Tandem Festival, Het Veritas Forum en het pré-symposium van de Veerstichting.

Er is ook veel contact geweest met de diverse commissies van de studie- en studentenverenigingen om hen te coachen 

en te ondersteunen.

Van Hasselt Lecture 2019 met keynotespeaker Ingrid Robeyns, professor of Ethics aan de Universiteit van Utrecht. Foto: Roland Pierik
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4. Nieuwe initiatieven en       
  highlights
Nieuwe initiatieven
• In februari 2019 is SG samen met Alumni Relations gestart met een nieuw initiatief “Inspiring Dialogues” door 

bekende en succesvolle alumni van de TU Delft en vóór studenten. Om de studenten te inspireren om alvast na 

te denken over wat zij verder met/na hun studie willen gaan doen. Gedurende het jaar hebben vier bijeenkomsten 

plaatsgevonden met Mickey Huibregtsen, Ionica Smeets, Allerd Stikker en Ferdinand Grapperhaus jr.

• In het voorjaar van 2019 is SG gestart met de “Bingewatch Academy”. Een faculteit overstijgende themareeks, 

onder leiding van Barry Fitzgerald, waarin met behulp van populaire series en films complexe wetenschappelijke 

problemen werden uitgelegd en bediscussieerd.

• In de themareeks “Europa” heeft SG uitgebreid aandacht besteed aan de Europese verkiezingen door middel van 

debatten en lezingen en een theateroptreden met o.a. Jeroen Dijsselbloem, Marietje Schaake en Lucas de Man. Het 

Europa programma kwam (deels) tot stand in nauwe samenwerking met AEGEE en de gemeente Delft. 

• SG  organiseerde met de culturele partners in Delft (Bèta Balie) de lezingenreeksen “Artificial Intelligence”,  

“Half vol of half leeg?” en “Toekomst van de stad”.

• Een deadline halen, de beste cijfers scoren, vaker naar de sportschool en nog even de perfecte post op sociale 

media zetten: véél studenten ervaren prestatiedruk. SG heeft dit bespreekbaar willen maken en daartoe een 

themareeks over Studentenwelzijn georganiseerd, waarbij o.a. stress en burn-out aan de orde zijn gekomen. 

• Ook heeft, in samenwerking met de diverse studentenclubs, het drukbezochte Energy Transition Debate 

plaatsgevonden in het Auditorium van de Aula met bekende sprekers uit de politiek waaronder Bas Eickhout.
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• In de tweede helft van het jaar hebben “Out of the Lab I: Science 

Communication – How to become a famous scientist and where 

to start” en “Out of the Lab II: How do you turn of your scientific 

research into policy and legislation?” plaatsgevonden. Een nieuw 

initiatief met moderator Rolf Hut (TNW TUD) waarbij hij allerlei 

experts samenbracht op het gebied van politiek, onderzoek en 

wetenschapscommunicatie. 

• SG is in het najaar gestart met een nieuw initiatief “A bite of…” een 

reeks lezingen op het    gebied van filosofie, politiek, technologie, 

literatuur en kunst die, zo mogelijk, elke dinsdag in de lunchpauze 

plaatsvonden in de Library of Pulse. Sprekers waren o.a. Huib 

Modderkolk, Barry Fitzgerald en Ruben Mersch, Patrick Bernhart en 

Marian Donner.

• In samenwerking met Theater de Veste en De Groene 

Amsterdammer kwam gedurende het afgelopen jaar de eerste 

“de Groene Live” tot stand over Surveillance Capitalisme met diverse sprekers en moderator Coen van de Ven, 

redacteur De Groene Amsterdammer. De Groene Live is een live-magazine over urgente thema’s van de Groene 

Amsterdammer.
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Highlights
• Op 23 april vond in het kader van de “Europareeks” 

een interactieve avond plaats met Jeroen Dijsselbloem 

over “The Eurocrisis” in de uitverkochte theaterzaal van 

X. Dijsselbloem deed verslag over wat zich achter de 

schermen afspeelde in zijn boek de “Eurocrisis”. En verhaal 

over ineenstortende banken en economieën en de impact 

van de crisis op samenlevingen in de Eurozone. Journaliste 

en historicus Eveline van Rijswijk interviewde op deze 

avond Dijsselbloem en modereerde de discussie met het 

publiek.

• Op 29 september vond de druk bezochte Van 

Leeuwenhoeklezing “Een wereld zonder fossiele 

grondstoffen” door Paulien Herder plaats in het Science 

Centre. Zij gaf in deze lezing een doorkijkje naar een 

aantal veelbelovende technologieën die ons in staat stellen 

om CO2 in te zetten als grondstof voor onze chemische 

industrie in plaats van olie, gas en kolen.

• Op 7 november vond het Filosofisch Café “ Leer hoe filosofie je meer kan laten genieten“ door Lammert Kamphuis 

plaats in het uitverkochte Theatercafé van Theater de Veste. Tijdens deze interactieve lezing nam filosoof Kamphuis 

het publiek mee in het denken van enkele bekende Griekse filosofen.

• Op 8 december vond de druk bezochte Van 

Leeuwenhoeklezing “ Klimaatneutraal vliegen? Now 

boarding!“ plaats door Henri Werij plaats in het Science 

Centre. Bij de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 

(LR) van de TU Delft zijn ze ervan overtuigd dat 

klimaatneutraal vliegen kan. Sterker nog: ze vinden dat dit 

moet. Decaan LR Werij ging er tijdens deze lezing nader op 

in.

 

Klimaatneutraal vliegen? 

Now boarding!
Henri Werij

Gastheer:   Rob Mudde

V a n  L e e u w e n h o e k l e z i n g

De aanwezigen 

mogen na de lezing 

gratis het Science 

Centre bezoeken

Voor iedereen die 

meer wil weten  

over technologie 

en de TU Delft

zondag 8 december 2019

11.00 uur 

Science Centre TU Delft

Mijnbouwstraat 120

sg.tudelft.nl / delft.nl

toegang gratis
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5. Bureau SG
Het team van Studium Generale bestond in 2019 uit de volgende personen:

• Yannick Servais (hoofd)       

• Angelica Babel (stagiair vanaf 1 september 2019)    

• Sanne Helbers (programmamaker vanaf 19 augustus)    

• Els Koppelman (programmamaker tot 5 november)    

• Lester Lardenoye (programmamaker)      

• Klaas Pieter van der Tempel (programmamaker)    

• Brigitte van Veen (communicatiemedewerker)     

• Yolanda Vredeveld (management-assistent)     
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Contact
Studium Generale

Library

Prometheusplein 1

2628 ZC Delft

 sg.tudelft.nl


