
VERBREDING
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog waren de cursussen

en lezingen uitsluitend gericht op kunst en cultuur. ‘Het

gaat erom aan ons volk de wijsheid der universiteiten

door te geven,’ zei Miedema in 1950. Dat was tijdens de

feestvergadering in Amicitia ter gelegenheid van het 30-

jarig bestaan. Hij was toen nog steeds voorzitter. Pas van-

af 1968 zijn de activiteiten van de Volksuniversiteit Amers-

foort uitgebreid met talen en creatieve cursussen. 

Bij het 50-jarig bestaan in 1970 kopte de krant nog ‘Volks-

universiteit bleef in strijd met tv overeind’. Toch kwa-

men de werkzaamheden vlak daarna tijdelijk stil te liggen.

In september 1974 werd de draad weer opgepakt. Dat ge-

beurde onder meer met een cursus Oud en nieuw Amers-

foort, over de geschiedenis van de oude stad en de late-

re uitbreiding, compleet met excursie en in samenwer-

king met de VVV. Na een voorzichtige start met zo’n twin-

tig cursussen werden de activiteiten langzaam uitgebreid. 
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90 jaar Volksuniversiteit
in Amersfoort
De Volksuniversiteit Amersfoort stond dit jaar in het teken 
van haar 90-jarig bestaan. Een uitgelezen moment om terug te 
blikken op de activiteiten en ontwikkelingen in de afgelopen jaren, 
van de oprichting in 1920 tot en met het lustrum in 2010. 

door KEES NIJE

Het verhaal van de Volksuniversiteit begint bij de remon-

strantse predikant dr R. Miedema, zoon van een Rotter-

damse beeldhouwer. Toen hij in 1918 naar Amersfoort

kwam, werd het hem al snel duidelijk dat er behoefte was

aan ‘cursussen op een hoog cultureel niveau voor men-

sen uit alle lagen van de bevolking en van verscheiden

religieuze of buitenkerkelijke richtingen’. Zo zag in 1920

de Volksuniversiteit in Amersfoort het levenslicht. Uit-

gangspunten waren dat de cursussen werden geleid door

bevoegde docenten en dat de inhoud begrijpelijk moest

zijn voor deelnemers die de lagere school hadden door-

lopen. In dat eerste jaar ging de gemeenteraad akkoord

met een subsidie uit de gemeentekas van duizend gulden.

BESTUUR
Het bestuur bestond uit een aantal notabelen, waaron-

der de rector van het gymnasium, een wethouder, een ge-

pensioneerde luitenant-kolonel en een lid van Provin-

ciale Staten van Utrecht. Daarnaast was er een raad van

toezicht van vijftien leden. Tot de donateurs behoorden

de Amersfoortse Bestuurdersbond, de Amersfoortse af-

deling van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, de

Bond van Politiepersoneel en de afdeling Amersfoort van

de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Dat blijkt uit

het jaarverslag van 1928.  
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PAND 
Vanaf 1976 opereerde het secretariaat vanuit een barak

achter een pand aan Bergstraat 30. Daar had de Volks-

universiteit ook de beschikking over een leslokaal op de

bovenverdieping. Vier jaar later huurde zij voor het eerst

in haar bestaan een eigen pand aan de Korte Bergstraat

5. Hier was ruimte voor een secretariaat, archief, vier cur-

suslokalen en twee kleinere vergaderkamers. De Volks-

universiteit is nog altijd op dit adres gevestigd. Gezien het

groeiend aantal cursisten en het steeds uitgebreider cur-

susaanbod onderzoekt zij momenteel de mogelijkheden

om naar een andere locatie in Amersfoort te verhuizen. 

ANNO 2010
Het aantal cursussen, lezingen en projecten is in de loop

der jaren gegroeid tot 110, waaraan jaarlijks bijna 1600

mensen deelnemen. De cursussen worden verspreid over

ruim twintig locaties in de stad gegeven. Naast talen be-

staat het aanbod uit kunst en cultuur, mens en maat-

schappij en creatieve en culinaire workshops. Het sluit

zoveel mogelijk aan op actuele ontwikkelingen. Zo was

er in de jaren tachtig een gehoorzaamheidstraining voor

honden. In het meest recente aanbod gaat veel aandacht

uit naar persoonlijke ontwikkeling, met bijvoorbeeld Neu-

ro-linguistisch programmeren en Personal branding. De

Volksuniversiteit staat er daarnaast om bekend origine-

le cursussen in het programma op te nemen. In het nieu-

we seizoen zijn dat bijvoorbeeld de Basiscursus clownerie,

Haar invlechten en Fluitend naar je werk. De Volksuni-

versiteit weet met het zeer diverse aanbod een brede doel-

groep aan te spreken. 

RELATIE MET AMERSFOORT
Uit jaarverslagen en persberichten blijkt dat door de

jaren heen geregeld cursussen en lezingen zijn gegeven

die een relatie hebben met de geschiedenis van Amers-

foort. Zo is in 2009 de lezingencyclus Het Wonder van

Amersfoort georganiseerd in het kader van Amersfoort

750. Daarbij werd de aandacht gevestigd op bijzondere

ontwikkelingen in de stad. Hierbij werd samengewerkt

met Archief Eemland en het Hoger Onderwijs voor Ou-

deren (HOVO). Dit jaar stonden onder meer het water en

het ontstaan van Amersfoort centraal in een lezing.

90 JAAR
De nauwe band die de Volksuniversiteit met de inwoners

van Amersfoort heeft, is benadrukt tijdens de viering van

het 90-jarig bestaan. Zo zijn alle inwoners van Amers-

foort en omgeving op 11 september 2010 uitgenodigd

voor een jubileummarkt in De Observant. Bezoekers kon-

den daar op een bijzondere en feestelijke manier kenni-

smaken met het nieuwe cursusprogramma. Op de jubi-

leummarkt was onder meer Cees van Drongelen aanwe-

zig, bedenker en voormalig presentator van het program-

ma Tussen Kunst & Kitsch. 

VERVOLG
De feestelijke activiteiten krijgen in 2011 nog een ver-

volg met het Eerste Groot Amersfoorts Dictee op maan-

dag 7 februari. Tekstschrijver, columnist, presentator en

acteur Guido de Wijs schrijft de tekst. De presentatie is

in handen van Karel van de Graaf. Het dictee vindt plaats

in de raadzaal van het stadhuis. Tot de deelnemers be-

horen onder meer prominente Amersfoorters en de beste

spellers van Amersfoortse middelbare scholen. Daarnaast

krijgen de beste spellers van de cursus Voorbereiding op

het Amersfoorts Dictee de kans om mee te doen. De Volks-

universiteit is dus springlevend! 

www.volksuniversiteit.nl/amersfoort
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