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DE VU EN AMSTERDAM, 1880-1945 
MARC WINGENS* 

Omstreeks 1900 bestond de bestrating langs de Amsterdamse Keizersgracht ter hoogte van 
nummer 162 niet uit kinderkopjes maar uit houten blokken van dezelfde vorm. Op num
mer 162 was namelijk de Vrije Universiteit gevestigd; op de eerste en tweede verdieping 
van het pand bevonden zich aan de grachtzijde de collegezalen. Het geluid van beslagen 
hoeven en klompen op de kasseien stoorde de hoogleraren dusdanig dat de stenen werden 
vervangen door hout, dat het geluid van het passerende stadsverkeer dempte.' 

Deze tot de verbeelding sprekende aanpassing van de bestrating ten behoeve van de Vrije 
Universiteit laat zien dat Amsterdam zich om de VU bekommerde. Maar de stad maakte zich 
in de eerste plaats sterk voor de andere universiteit binnen de gemeentegrenzen, een univer
siteit die zij zelf had opgericht en bestierde: de Gemeente Universiteit. Deze was, en is, de 
universiteit van Amsterdam; de VU daarentegen is een universiteit in Amsterdam. 

Twee universiteiten in één stad. Deze voor Nederland unieke situatie maakt nieuws
gierig naar de verhouding tussen beide universiteiten en de verschillen in hun relatie met 
Amsterdam. Hoewel het gaat om een thematiek die nader onderzoek verdient, zal ik er in 
het navolgende slechts in beperkte mate aandacht aan besteden, voor zover het de aanvanke
lijke afhankelijkheid betreft van de nieuwe en kleine gereformeerde universiteit, van de 
gevestigde en grote stedelijke. 

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, allebei zijn het bijzondere universitei
ten: de eerste als stedelijke instelling; de tweede als - aanvankelijk althans - de universiteit 
van de nationale bevolkingsgroep die tot voor kort bekend stond als 'het gereformeerde 
volksdeel'. Hoewel de stichter van de Vrije Universiteit, de Amsterdamse predikant 
Abraham Kuyper, erop stond dat zij in 'zijn' stad zou worden gevestigd, was de keuze voor 
Amsterdam grotendeels willekeurig.- De universiteit was bestemd voor een bepaald segment 
uit de Nederlandse samenleving dat op zich geen bijzondere relatie had met Amsterdam. 
Integendeel zelfs, zou men denken: de snel groeiende hoofdstad vertegenwoordigde bij 
uitstek de tendensen van secularisatie en materialisme waartegen de conservatieve neocal-
vinisten zich afzetten.' Maar voor Kuyper en de zijnen zal deze omstandigheid juist een 
uitdaging betekend hebben: zij zouden het kwaad bij de wortel kunnen uitroeien en hun 
herkerstening kunnen toepassen daar waar zij het meest nodig was, terwijl zij zich te 
Amsterdam tegelijkertijd in het centrum bevonden van de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van de technologie, de media en de infrastructuur die zij bij hun zendings-
arbeid wilden gebruiken. Een zekere tweeslachtigheid ten aanzien van de moderne tijd 
was de gereformeerden niet vreemd. 

" Uitgeverij SUN, Bijleveldsingel 9, 652] AM Nijmegen 

1 J. Roelink, Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit iSRo/igsS- Gedenkboek hij het vijf en zeventig-jarig bestaan der 
Vrije Universiteit te Amsterdam (Kampen 1956) 99-100. 

2 Zie voor wat aan de stichting voorafging: Ibid., 16-60. 
3 Zie voor de gereformeerden in Nederland: |. Hendriks, De emancipatie van de Gereformeerden. Soeiohgiiciie 

bijdrage tot de verklaring van enige kenmerken van het huidige Gereformeerde volksdeel (Alphen aan den Rijn 
1971); D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, conflict en kerngroep
vorming binnen de Gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en i<)30 (Meppel/Kampen 1972). 
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De VU en Amsterdam, 1880-1945 

Het VU-hoofdgebouw, 
Keizersgracht 162, met de 
VU-panden op de nummers 
160,164 en 166. 
De opname is van 1967, nadat 
de panden te koop waren gezet 
(VU, Historisch Documentatie 
Centrum). 

In mijn betoog beperk ik mij tot de jaren 1880-1945, de periode waarin de Vrije 
Universiteit daadvs'erkelijk 'bijzonder' was, in de zin van: 'anders dan de zusteruniversitei
ten'. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin, vooral als gevolg van de medefinanciering 
door de overheid, vrijwel ogenblikkelijk verandering."* Ik zal de meeste nadruk leggen op 
het Interbellum, het tijdvak waarin de de politieke invloed van de gereformeerde zuil op 
zijn hoogtepunt was en de VU, als universiteit van deze zuil, het meest te betekenen had; 
ook voor Amsterdam, en dan in het bijzonder voor de Amsterdamse gereformeerden. 

Universiteit van een zuil 
De Vrije Universiteit werd officieel geopend op 20 oktober 1880, tijdens een plechtigheid 
in het koor van de Nieuwe Kerk. Abraham Kuyper hield er zijn beroemd geworden ope
ningslezing 'Souvereiniteit in eigen kring', waarin hij bloemrijk, omslachtig en - naar mijn 
mening - niet altijd even consistent uiteenzette wat de nieuwe stichting beoogde.' Kuyper 
wilde met de oprichting van de Vrije Universiteit 'tegen heel een eeuw, een eeuw van zoo 
ontzaglijke bekoring, ingaan en oproeien',^ aangezien die eeuw - de negentiende - volgens 
hem een almaar groeiende invloed van de staat en van de (Nederlands Hervormde) kerk 
op de verschillende levenssferen had laten zien, ten nadele van de goddelijke genade. Die 
levenssferen - door Kuyper 'kringen' genoemd - op het gebied van religie, moraal, weten
schap, gezin, samenleving en dergelijke, dienden soeverein te worden van staat en kerk. De 

4 Substantiële overheidsfinanciering kwam er in 1948. Al in 1946 had het bestuur van de Vrije Universiteit zich 
hier in principe een voorstander van verklaard: J. Roelink, Een blinkend spoor. Beeld van een eeuw geschiedenis 
der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag iSy^-ig/g (Kampen 1979) 102-103. 

5 A. Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den oosten October 1S80 
gehouden, in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam (Amsterdam 1880). 

6 )bid., 37. 
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22 Marc Wingens 

overheid zou zich nog slechts mogen bezighouden met het recht en met de bemiddeling 
tussen de kringen in geval van contlicterende belangen. Naar Kuypers idee zou dankzij het 
terugtreden van de overheid weer ruimte ontstaan voor het oorspronkelijke Nederlandse 
calvinisme, waarmee hij zich identificeerde en dat hij, volgens oud gebruik, niet 'hervormd' 
(een negentiende-eeuwse term) maar 'gereformeerd' noemde. Een dergelijk onbedorven 
calvinisme bestond nog, tegen alle verdrukking in, onder 'de minst geachten uit het "niet-
denkende" deel der natie' voor wier emancipatie Kuyper streed. De stichting van een univer
siteit, waarvoor deze mensen 'van den ploeg en van den meeltrog komen aanloopen, om de 
penningen [ter bekostiging] saam te brengen', zou hierbij helpen.' Want kennis, organisatie, 
kortom, de oprichting van een gereformeerde zuil, was de enige manier om zich aan de over
macht van staat en kerk te kunnen onttrekken. De Vrije Universiteit was dan ook niet het 
enige initiatief van Kuyper. In 1872 had hij een gereformeerde krant opgericht: De Standaard; 
in 1878 een gereformeerde partij: de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).*' 

De betekenis van 'vrij' in de naam Vrije Universiteit moeten we dus verstaan als: vrij van 
staat en kerk. Zowel de bevrijding van de staat als die van de kerk behoeft nog enige uitleg. 
Als eerste die kerk: bij 'gereformeerden' denken de meesten van ons aan een institutioneel 
verband: de Gereformeerde Kerk. Van een eigen gereformeerde kerkorganisatie was in 
1880 echter nog geen sprake. De Vrije Universiteit was aanvankelijk bedoeld voor de 
orthodoxen binnen de Nederlands Hervormde Kerk en voor de groepering die zich hier in 
1834 bij de zogenoemde 'Afscheiding' van had losgemaakt. Studenten uit deze groepe
ringen zouden zich aan de Vrije Universiteit zonder bemoeienis van de te modern geachte 
Nederlands Hervormde Kerk kunnen ontplooien. Pas enkele jaren later, in 1886, kwam het 
met de Doleantie tot een afscheiding van de Kuyperianen van de moederkerk. Weer zes 
jaar later, in 1892, leidde dit tot het ontstaan van een nieuw kerkgenootschap, dat van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, waarin de Afgescheidenen van 1834 en de Doleanten 
samengingen.'^ Vanaf dat moment was de VU de universiteit van een kerk, en waren haar 
studenten tot circa 1945 vrijwel exclusief uit die kerk afkomstig. Maar aanvankelijk was dit 
niet de bedoeling geweest. 

De vrijheid van staatsbemoeienis was mogelijk geworden door de Hoger-Onderwijswet 
van 1876. Deze wet verschafte de mogelijkheid om niet van staatswege gefinancierde, bijzon
dere universiteiten op te richten, een optie waarmee de verheffing van het Amsterdamse 
Athenaeum tot universiteit werd beoogd, hetgeen in 1877 geschiedde. De oprichting van 
een gereformeerde universiteit, drie jaar later, was een onbedoeld neveneffect.'" In diezelfde 
wet werd overigens de inrichting van de theologische faculteiten gewijzigd. Voortaan zou 
de staat nog slechts financieel instaan voor de algemene godsdienstwetenschappen; voor de 
kerkelijke, dogmatische vakken was de Nederlands Hervormde Kerk voortaan zelf verant
woordelijk. Haar weigering om orthodoxe hoogleraren te benoemen, was voor Kuyper cum 
suis een belangrijke aanleiding voor de stichting van een eigen universiteit, waar door eigen 
hoogleraren een predikantenopleiding in neocalvinistische zin kon worden verzorgd." 

7 Ihid., 26. 
8 Zie voor Kuyper: P. Kasteel, Abraham Kuyper (Kampen 1938). 
9 Zie voor het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland: A.). Rasker, De Nederlandse hervormde 

kerk vanaf i/i)S. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1986') 55-71 
('Afscheiding') en 171-191 ('Doleantie en de vereniging met de Afgescheidenen'). 

10 Zie voor de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876: G. lensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger 
onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 1997) 62-65, 82 en passim. 

11 Jensma en De Vries (n. 10), Veranderingen, 173-180, in het bijzonder 179-180; Roelink (n. i). Vijfenzeventig 
jaar, 50-54. 
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De VU en Amsterdam, 1880-1945 23 

Langzame groei 
Kuyper noemt de nieuwe stichting in zijn rede een 'klein en onzeewaardig scheepken', en 
dat leek zij aanvankelijk ook te zijn.'^ In het studiejaar 1880-1881 schreven zich vijf studenten 
in. Zij konden beschikken over vijf hoogleraren die waren verdeeld over drie faculteiten: die 
van de Godgeleerdheid, de Rechtsgeleerdheid en de Letteren. Omdat de Hoger-Onderwijs
wet bepaalde dat elke faculteit ten minste drie hoogleraren zou kennen, waren de meeste 
hoogleraren actief binnen meer dan een faculteit. Pas in 1884 was er een universiteits
gebouw: een verbouwd herenhuis aan de Keizersgracht op nummer 162." De nadruk lag 
tijdens de eerste decennia op de faculteit waar het gereformeerde volksdeel in eerste 
instantie de grootste behoefte aan had: de theologische, die studenten tot orthodoxe 
predikanten voor de gereformeerde gemeenten opleidde. Omstreeks 1900 begon ook de 
juridische faculteit te groeien; het studiejaar 1899-1900 kende, naast 80 theologiestudenten, 
25 rechtenstudenten.'-* De behoefte aan politiek en bestuurlijk kader van de zich vormende 
zuil komt hiermee duidelijk tot uiting en zou zich in verhouding tot de behoefte aan pre
dikanten in de komende decennia steeds duidelijker tonen: in het studiejaar 1919-1920 
waren er 68 juristen naast 100 theologiestudenten." 

Het bleven echter betrekkelijk geringe getallen. Bij het 50-jarige bestaan van de VU in 
1930 telde de VU nog altijd niet meer dan 464 studenten. Ter vergelijking: de Gemeente 
Universiteit bood in datzelfde jaar onderwijs aan 2202 studenten, ruim vier maal zoveel. 
Onder de VU-studenten waren niet meer dan 18 vrouwen, een percentage van bijna 4, terwijl 
de GU 606 vrouwelijke studenten telde: maar liefst 27,5 procent van het totaal."' De VU-ach-
terban, het gereformeerde volksdeel, begon pas in deze periode langzaam los te komen van 
de opvatting dat studerende vrouwen ingingen tegen de 'verordeningen Gods'.'^ 

Een belangrijke reden voor het achterblijven van de juridische bij de theologische faculteit 
was gedurende de eerste vijfentwintig jaar van de VU het ontbreken van de effectus civilis: de 
maatschappelijke erkenning van de graden die de VU verleende.'*' Voor theologen was dit 
geen probleem, aangezien zij een kerkelijk examen moesten afleggen om predikant te 
kunnen worden. Voor de juristen en voor het geringe aantal studenten dat een graad in 
de letteren wilde behalen, was het echter noodzakelijk om zich na het beëindigen van de 
studie aan de VU aan een andere universiteit in te schrijven, waar minstens een jaar extra 
studie uiteindelijk de verlangde academische titel opleverde. VU-studenten deden dit 
uiteraard meestal aan de Gemeente Universiteit. Abraham Kuyper wist in 1905, het laatste 
jaar van zijn premierschap, de effectus civilis voov de VU te verwerven, waarna de gang van 
afgestudeerde VU-studenten naar de GU overbodig werd. 

Toch bleef ook na 1905 een bijzondere relatie met de GU bestaan. De VU kende geen 
faculteiten der Geneeskunde en Wis- en Natuurkunde. Gereformeerde studenten die een 
medische of exacte studie wilden doen, of, vanaf de jaren twintig, een economische, togen 
niettemin vaak naar Amsterdam, waar zij eerst een propedeutisch jaar aan de VU volgden 
en zich bij het VU-studentencorps aansloten om zich vervolgens tevens aan de Gemeente 

12 Kuyper (n. 5), Souvereiniteit, 19. 
13 Honderd jaar studentenleven aan de VU (Amsterdam 1980) 8-18. 
14 Jensma en de Vries (n. 10), Veranderingen, 191. 
15 Ibid., 199. 
16 Ibid., 205. 
17 Honderd jaar studentenleven (n. 13), 31; Jensma en De Vries (n.10). Veranderingen, 45-47. 
18 Roelink (n. 1), Vijfenzeventig jaar, 128-130; Honderd jaar studentenleven (n. 13), 28-29. 
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De Valeriuskliniek en het Physisch Laboratorium, De Lairessestraat, 1938 (VU, Historisch Documentatie 
Centrum). 

Universiteit in te schrijven."* Studenten in de medicijnen konden sinds 1910 voor een deel 
van hun opleiding terecht in de Valeriuskliniek, een psychiatrische observatiekliniek op 
gereformeerde grondslag die gelieerd was aan de VU. De directeur van de kliniek was 
tevens hoogleraar psychiatrie en neurologie aan de VU; hij verschafte de Vrije Universiteit 
het genoegen toch iets van een medische faculteit te hebben.^" 

Ook de studenten die de VU voor hun studie niet hoefden te verlaten, kwamen overigens 
met de Gemeente Universiteit in aanraking. Bij ontstentenis van een goed geoutilleerde eigen 
bibliotheek maakten de VU-studenten gebruik van de Amsterdamse universiteitsbiblio
theek. Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw zou de lange tijd armlastige VU serieus 
aan het opbouwen van een eigen universiteitsbibliotheek beginnen.-' 

Een minderheid in Amsterdatn 
Kwam de Amsterdamse Gemeente Universiteit op diverse manieren in aanraking met de 
VU, van de overgrote meerderheid van de Amsterdamse bevolking kan dit niet zonder 
meer worden gezegd, in ieder geval niet tot in de jaren dertig. De gereformeerde universiteit 
was, evenals de rest van de gereformeerde zuil, sterk naar binnen gericht. Men liet de herker
stening van Nederland voor wat zij was en concentreerde zich op de voltooiing van het eigen 
confessionele bouv^rwerk. Veel contacten buiten de eigen kring lijken de VU-studenten niet te 
hebben gehad. Zij verkeerden vooral binnen de veilige muren van hun eigen sociëteit, van 

19 Zie voor de VU-propedeuse, die ook voor permanente VU-studenten aanvankelijk tenminste een extra jaai-, 
voorafgaand aan de eigenlijke studie, betekende: Roelink (n. 1), Vijfenzeventig jaar, 83. 

20 W.J. Wieringa, 'Lotgevallen van de Valeriuskliniek' in: Een halve eeuw arbeid op psychiatrisch-neurologisch ter
rein igio-1960. Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van bel vijftigjarig beslaan van de Valeriuskliniek te 
Amsterdam uitgaande van de Vereeniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken in Nederland 
("Wageningen I1960]) 11-88. 

21 J. Stellingwerff, "Een eeuw Bibliotheek Vrije Universiteit .Amsterdam 1880-1980' in: Een vrije universiteitsbi
bliotheek (Assen 1980) 1-87. 
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de woning van hun gereformeerde hospita of van het Hospitium, de universitaire kamer
faciliteit op de bovenverdieping en in de achtertuin van het universiteitsgebouw.--

De hoogleraren van de Vrije Universiteit leefden minder geïsoleerd: als 'voormannen' 
van de gereformeerde zuil waren zij actief binnen vaak schier eindeloze reeksen maat
schappelijke, politieke en religieuze verenigingen en instellingen, vooral nationaal maar 
tevens in Amsterdam - uiteraard steeds binnen het eigen confessionele verband.--' Binnen 
de Amsterdamse gereformeerde zuil was Jan Woltjer, hoogleraar klassieke talen vanaf de 
oprichting van de VU tot zijn overlijden in 1917, bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur 
van de lokale Gereformeerde Kweekschool en, naast voorzitter van het bestuur, tevens 
docent en lange tijd rector van het Gereformeerd Gymnasium.-'' De jurist V.H. Rutgers 
combineerde tijdens het Interbellum in Amsterdam het voorzitterschap van de Anti 
Revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' met het curatorschap van het Gere
formeerd Gymnasium, terwijl de filosoof H. Dooyeweerd vanaf 1938 enkele decennia lang 
het voorzitterschap bekleedde van het bestuur van het gereformeerde Juliana Ziekenhuis.^' 

Overigens vormden de gereformeerden in Amsterdam slechts een bescheiden minder
heid; tot de eigen zuil behorende instellingen als het Gereformeerd Gymnasium of het 
Juliana Ziekenhuis hadden door hun ligging in de hoofdstad ook een landelijke uitstra
ling.-'' Gedurende de jaren twintig, dertig en veertig nam in Amsterdam het aantal leden 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland weliswaar in absolute zin niet significant af, 
maar het kerkgenootschap profiteerde in het geheel niet van de sterke bevolkingstoename 
van de hoofdstad, waardoor het percentuele aandeel der gereformeerden relatief gezien 
daalde. Het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland geeft voor 1920 
circa 25.000 kerkleden op een totale bevolking van ongeveer 550.000, dus circa 4,5 procent. 
Vijftien jaar later blijkt dit aandeel, met inmiddels circa 22.000 kerkleden en ongeveer 
750.000 inwoners, te zijn gedaald tot circa drie procent.-' Landelijk bedroeg het aandeel 
van de gereformeerden op de bevolking in deze periode tussen de acht en negen procent.^" 

De gereformeerde minderheid in Amsterdam was weliswaar klein, maar telde onder 
haar leden een aanzienlijk deel van de eigen nationale elite, onder wie de hoogleraren die 
aan de Vrije Universiteit verbonden waren. In 1925 waren dit er vijftien.-'* Voor de VU had 
dit ook in financieel opzicht een positieve uitwerking. Als bijzondere instelling werd de 
VU tot 1948 volledig bekostigd uit de contributies van de leden en begunstigers van de 
Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, kortweg de VU-vereniging, 
die in 1879 was opgericht met het oog op de universitaire stichting.^" Het onderscheid tussen 
leden en begunstigers bestond eruit dat de eersten zoveel bijdroegen dat zij het recht hadden 

22 100 jaar studentenleven (n. 13), 18-24. 
23 Kuiper (n. 3), De voormannen. Zie voor de relatie tussen VU en achterban: J. van der Zouwen, De gerefor

meerden en de Vrije Universiteit. Sociologisch onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een 
instelling en haar recruteringsveld voor steunverlening (Alphen aan den Rijn 1970). 

24 H. van der Laan, ]an Woltjer (184^-11)1/). Filosoof, classicus, pedn^^oo î; (Amsterdam 2000) 18. 
25 De Vrije Universiteit in oorlogstijd (Wageningen I1946]) 65; Marcel E. Verburg, Herman Dooyeweerd. Leven en 

werk van een Nederlands christen-wijsgeer {liAArn: Ten Have, 1989) 253. 
26 Gereformeerd Gymnasium: J.I.C. Kooij en M.H. van Vliet, Ut cognoscant te. Het Gereformeerd Gymnasium te 

Amsterdam 1889-1^72 (Amsterdam 1989); Juliana Ziekenhuis: so jaren ziekenverpleging Juliana Ziekenhuis igo; 
1954 (Amsterdam [1954]). 

27 Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland {11)10) 166-169; jaarboek (1935) 210-215. 
28 Hendriks (n. 3), De emancipatie, 159. 
29 jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (\<)2^) 270. 
30 Roelink (n. 1), Vijfenzeventig jaar, 54-60; Roelink (n. 4), Een blinkend spoor, 85-92. 
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om te stemmen over bestuursbeslissingen die de VU betroffen. De begunstigers betaalden 
minder, waardoor zij dit recht niet kregen. Alle professoren waren betalend lid van de 
Vereniging. Het zou - zo hoorde ik - de gewoonte zijn geweest dat zij persoonlijk bij gere
formeerde huisgezinnen langs de deur gingen om medewerkers, leden en begunstigers te 
werven." 

In 1932 ontstond onder de vleugels van de Vereniging een parallelle organisatie, opgericht 
en geleid door de echtgenotes van VU-hoogleraren en van in Amsterdam woonachtige 
bestuursleden: Vrouwen VU-hulp.-'- Het ontstaan van Vrouwen VU-hulp is onlangs geken
schetst als een van de eerste tekenen van vrouwenemancipatie in gereformeerde kring.-'-' 
Deze organisatie had aanvankelijk als doelstelling om de Vrije Universiteit bij gelegenheid 
van de honderdste geboortedag van Kuyper, in 1937, een bedrag te kunnen aanbieden ten 
behoeve van een toekomstige medische faculteit. Hiervoor werd een beroep gedaan op 
gereformeerde huisvrouwen aan wie, nota bene tijdens de crisisjaren, werd gevraagd om 
aan het einde van de week het overschot van hun huishoudgeld in een blikken busje te 
doen: het zogenaamde VU-busje. Het succes van de actie bracht de Vereniging ertoe om de 
organisatie ook na 1937 te laten voortbestaan. Vrouwen VU-hulp, die voor de geldinzameling 
van dezelfde infrastructuur gebruik maakte als de Vereniging, wist in de provincie Noord-
Holland in enkele jaren tijd een dekkingspercentage van 86 procent te behalen voor de 
distributie van busjes: 4.646 van de 5.425 - voornamelijk Arnsterdamse - gereformeerde 
gezinnen hadden begin 1939 een VU-busje op de schouw.''' Daarentegen werd in andere 
provincies een percentage van 50 vaak met moeite gehaald. De nabijheid van de universi
teit en van de hoogleraarvrouwen maakte het verschil. 

Gloriejaren 
In de jaren twintig en dertig mocht het aantal gereformeerden in de hoofdstad dan af
nemen, het prestige en de invloed van de gereformeerde zuil was in deze periode groter 
dan ooit tevoren, zowel landelijk als in Amsterdam. Het confessionele bouwwerk was 
klaar, het gereformeerde volksdeel geëmancipeerd. Na het heengaan van Kuyper in 1920 
was Hendrik Colijn de nieuwe leider van de gereformeerden geworden." Als politiek leider 
van de ARP sprak hij ook vele niet-gereformeerden aan en beheerste hij de regeringen van 
het Interbellum. En ook het ontkerkelijkte en socialistische Amsterdam werd gedurende 
deze periode geleid door een Anti-Revolutionair: burgemeester Willem de Vlugt, behorend 
tot de tot voor kort geminachte 'kleine luyden' maar evenals Colijn tot maatschappelijk aan
zien gekomen.3'' Colijn fungeerde tijdens de jaren twintig en dertig als president-directeur 
van de VU-vereniging, en was als zodanig de baas van de universiteit. De Vlugt maakte in 
de jaren twintig eveneens deel uit van het directorium.-'^ 

31 Dat alle hoogleraren lid waren van de Vereeniging, blijkt uit de naamlijst van de leden die stond afgedrukt in 
het Jaarverslag van de Vereeniging voor Hoogcr 0)ulerwijs op Gereformeerden Grondslag en die sinds 1934 jaar
lijks werd gepubliceerd in het juninummer van het Vrijt' Universiteitsblad dat kort voor de jaarvergadering 
van de Vereeniging verscheen. 

32 Jan de Bruijn, Helpende handen. VU-plan 19;/CM Vrouwen VU-Hulp in de jaren ;932-i997 (Zoetermeer 1999). 
33 Ibid., 57-59. 
34 Vrije Universiteitsblad (maart 1939) 1040. 
35 Zie voor Colijn: H.J. Langeveld, Dit leven van krachtig handelen: Hendrikus Colijn, 1869-11)44 dl. 1, 1869-1933 

(Amsterdam 1998). 
36 Zie voor De Vlugt: Johan J. Hesseling, Dr. Willem de Vlugt (Amsterdam 1949). 
37 Gegevens betreffende de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid van haar /3-jarig bestaan op 20 October 1933 in 

opdracht van de directeuren der Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag verzameld en uit
gegeven (Kampen 1955) 67. 
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Ook voor de VU als bijzondere, door de gereformeerde achterban gefinancierde univer
siteit waren met name de jaren dertig gloriejaren. Ondanks de economische crisis beleefde 
de Vrije Universiteit een periode van e.xpansie, waarvan de Amsterdamse bevolking mee
profiteerde. Het aantal studenten steeg tussen de studiejaren 1929-1930 en 1939-1940 met 
bijna 40 procent naar 644.-'" Ongeveer de helft van deze stijging kan worden toegeschreven 
aan de stichting van een nieuwe faculteit, die der wis- en natuurkunde, in het jubileum
jaar 1930.'̂  Met het verwerven van de effectus civilis in 1905 had de VU zich verplicht om 
binnen 25 jaar een nieuwe faculteit op te richten, wilde het dit recht behouden. Omdat de 
twee mogelijkheden die zich voordeden, een wis- en natuurkundefaculteit en een faculteit 
der geneeskunde, beide vele malen meer geld zouden kosten dan de bestaande alfafaculteiten, 
was tot het laatste moment gewacht om zo lang mogelijk te kunnen doorsparen. Hoewel 
met name het vrouwelijke deel van de VU-achterban druk uitoefende ten gunste van een 
medische faculteit - de vrouwen wensten 'christen-artsen' - , was een faculteit der wis- en 
natuurkunde het goedkoopst. Die werd het dus, met als formeel argument dat een facul
teit voor exacte wetenschappen voorrang diende te krijgen omdat zij onontbeerlijk was 
voor de vooropleiding van medische studenten. 

In 1933 opende de VU het nieuwe Physisch Laboratorium, waarin de faculteit voortaan 
gevestigd zou zijn.''" Het imposante pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse 
School, lag aan de De Lairessestraat, op de hoek van het Valeriusplein; om de hoek dus bij 
de eerder genoemde Valeriuskliniek. Het was de eerste nieuwbouw van de 53 jaar oude 
universiteit, geheel bekostigd door de VU-vereniging en op dat moment de grote trots van 
het gereformeerde volksdeel. De stichting van de nieuwe faculteit bezorgde de universiteit 
vier nieuwe hoogleraren, naast diverse wetenschappelijke en technische medewerkers.'*' 
Met name de komst van niet-wetenschappelijk personeel was iets nieuws voor de VU, die 
tot dan toe had kunnen volstaan met een pedel en enkele administratieve medewerkers. 
De gemeente Amsterdam zal dit scheppen van werkgelegenheid hebben toegejuicht, evenals 
het Amsterdamse bedrijfsleven, dat onderzoeksopdrachten aan het nieuwe laboratorium ver-
strekte.''-

Het jaar 1933 zag echter tevens de opening van de nieuwe behuizing van een andere 
recente VU-onderneming: het Paedologisch Instituut.'*-' Dit instituut, dat twee jaar eerder 
was opgericht, was een initiatief van de VU-hoogleraar en pedagoog Jan Waterink. Het PI, 
zoals het nog altijd wordt genoemd, was bedoeld voor de verpleging en observatie van 
kinderen met opvoedings, gedrags- en leermoeilijkheden. Er waren een internaat, een 
school, een laboratorium en een collegezaal aan verbonden. Het instituut had nadrukke
lijk een landelijke uitstraling. Dit was niet alleen te danken aan Waterinks grote reputatie 
als pedagoog onder de Nederlandse gereformeerden, maar ook aan de participatie van de 
- uiteraard gereformeerde - Vereeniging voor Opvang en Verpleging van Idioten en 
Achterlijke Kinderen, die het PI samen met de VU-vereniging bestuurde en die kinderen 

38 Jensma en De Vries (n. 10), Veranderingen, 205-210. 
39 Roelink (n. i). Vijfenzeventig jaar, 147-150. 
40 Vrije Universiteit. Ter herinnering aan de opening van het Natimrkundig en Scheikundig Laboratorium op 1/ 

maart 11)33 (z.pl. [1933]) brochure met foto en plattegronden. 
41 Roelink (n. 1), Vijfenzeventig jaar, 149. 
42 Het belang van het laboratorium voor het (Amsterdamse) bedrijfsleven blijkt uit: J.F. Koksma, 

'Openingswoord bij de hervatting der lessen in de wis- en natuurkundige faculteit der Vrije Universiteit op 20 
juni 1945 ...', De Vrije Universiteit in oorlogstijd (n. 25), 70-89. 

43 J.N.W. Breimer, Pionieren toen en nu. De geschiedenis van het Paedologisch Instituut in Amsterdam 1931-1^89 
(Amsterdam 1989). 
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uit haar inrichtingen naar Amsterdam zond. Het Paedologisch Instituut kende feitelijk 
dezelfde constructie als de Valeriuskliniek, die een gezamenlijke onderneming was van de 
VU-vereniging en de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Neder
land. In beide gevallen kwam het grootste deel van de kosten bij de zorgverenigingen te 
liggen. 

Het Paedologisch Instituut en de Valeriuskliniek waren Amsterdamse instellingen. Er 
werden Amsterdamse patiënten in opgenomen. Amsterdammers bezochten bovendien het 
spreekuur van Waterink en de polikliniek aan het Valeriusplein. Aan de Valeriuskliniek 
was bovendien sinds 1933 het Protestants-Christelijk Bureau voor Nazorg van Geestes
zieken verbonden.'''' Waren dit allemaal gereformeerde Amsterdammers? Nee. Particulier 
verzekerde patiënten zullen zonder twijfel een bewuste keuze voor de gereformeerde zorg
instellingen hebben gemaakt, maar voor ziekenfondspatiënten gold dit niet. Het PI zowel 
als de Valeriuskliniek sloten contracten af met de overheid voor de opname van patiënten 
derde klasse om zich van een minimaal aantal bezette bedden te verzekeren. Daarmee 
gaven zij voor deze categorie patiënten de mogelijkheid op om op grond van religie te 
kunnen selecteren. De gemeente Amsterdam betaalde bijvoorbeeld voor 24 bedden van de 
derde klasse in de Valeriuskliniek, waar zodoende ook niet-gereformeerden terecht kwa
men.*" Ook tegenover deze patiënten hield de kliniek echter vast aan haar gereformeerde 
identiteit. Dit kon tot problemen leiden. Midden jaren twintig ontstond een rel toen enkele 
katholieke geestelijken die patiënten wilden bezoeken, de kliniek werden uitgezet.*"' 

Oorlogsjaren 
Een grootschalige en kostbare verbouwing en uitbreiding van de Valeriuskliniek naderde 
haar voltooiing toen in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak.^" De geschiedenis van 
de Vrije Universiteit gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt momenteel geschreven 
door dr. Gjalt Zondergeld, verbonden aan de VU.**** Zijn boek zal aan het einde van dit 
jaar verschijnen. Op deze plaats wil ik, tot slot van mijn betoog, enkele feiten uit deze 
periode memoreren die onmiddellijk betrekking hebben op de stad Amsterdam en de 
Gemeente Universiteit. 

De houding van de VU tegenover het nazisme en de Duitse bezetter kan, zoals het zich 
nu laat aanzien, van meet af aan zonder meer uitzonderlijk principieel en, naarmate de 
oorlog zijn einde naderde, zelfs hero'isch worden genoemd, met als enige uitgesproken dis
sonant de historicus A. van Schelven.**^ De VU verschilde hierin aanmerkelijk van de 
Gemeente Universiteit, maar daarbij moet worden aangetekend dat de VU het ook wel 
wat gemakkelijker had: als particuliere instelling hoefde zij nooit zonder meer de oren 
naar de door de bezetter aangestuurde overheid te laten hangen. Bovendien telde de VU 
als gereformeerde universiteit noch joods personeel, noch joodse studenten. 

In dat laatste zou overigens juist tijdens de oorlog verandering komen. Naar aanleiding 
van het voornemen van het ministerie van Onderwijs, in het voorjaar van 1941, om joden 
het recht te ontnemen om aan een universitaire studie te beginnen, werden aan de VU, 

44 Wieringa (n. 20), 'Lotgevallen', 63-65. 
45 Ihid., 28. 
46 Ihid., 30-31. 
47 Ibid., 62. 
48 Zondergeld schreefeerder over de VU tijdens de Tweede Wereldoorlog; G.R. Zondergeld, 'De VU in de eerste 
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49 Peter Bak, '.\art Arnout van Schelven en het Nationaal Front', Radixij (1991) 80-99. 
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voor het eerst, enkele joodse studenten ingeschreven die onder normale omstandigheden 
naar de Gemeente Universiteit zouden zijn gegaan.'" Vanwege de dreigende nazificering van 
hun universiteit, zouden een jaar later zo'n 150 GU-studenten zich aan de Vrije Universiteit 
laten inschrijven, met name juristen." De rechtenfaculteit van de VU had overigens in het 
najaar van 1941 al 180 Leidse studenten opgenomen; zij barstte bijna uit haar voegen.'-
Medio 1942 telde de VU dankzij deze ongebruikelijke - en grotendeels niet-gereformeerde 
- instroom bijna 1.200 studenten - haast tweemaal zoveel als aan het begin van de oorlog 
het geval was geweest. 

Nadat de VU in het voorjaar van 1943 officieel werd gesloten als gevolg van de afgekondig
de gedwongen 'Arbeitseinsatz' van studenten in Duitsland en de verplichting voor studenten 
om een loyaliteitsverklaring te tekenen, bleef zij ondergronds actief." De vanwege de 
Arbeitseinsatz ondergedoken studenten, zowel van de VU als de GU afkomstig, kregen 
clandestien onderwijs, inclusief de mogelijkheid om tentamen te doen. In het laboratorium 
aan de De Lairessestraat, dat open was gebleven omdat het tijdig was overgedragen aan TNO, 
werden onder leiding van professor J. Coops, in verzetskringen bekend als 'Ome Jan', ver
valste persoonsbewijzen gemaakt, met name voor studenten en joden.'''• Coops maakte 
bovendien voor deze beide groepen gebruik van het VU-studiefonds dat hij al voor de 
oorlog onder zijn beheer had; het geld werd aangewend voor de bekostiging van vlucht of 
onderduiken. Het laboratorium fungeerde tijdens de hongerwinter bovendien als distributie
centrum van voedsel en als producent van warmte en elektriciteit.'' 

Terwijl vanuit het Physisch Laboratorium het onderduiken van veel joden werd georga
niseerd, dienden veel VU-panden en de huizen van sommige hoogleraren als onderduik
adres. Tijdens de tweede helft van de bezettingsperiode was een kwart van de kinderen die 
in het Paedologisch Instituut verbleven. Joods; ook in de Valeriuskliniek werden veel joden 
als 'patiënt' opgenomen.''' Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook de directrice van het 
Hospitium, mevrouw van der Linden, haar steentje bijdroeg: haar studentenkamers op de 
bovenverdieping van het universiteitsgebouw aan de Keizersgracht verborgen niet alleen 
onderduikers, onder wie joden, maar ook wapens voor de illegaliteit.''' 

En hierbij wil ik het, voor wat de VU en Amsterdam betreft, laten. Na de Tweede Wereld
oorlog groeide door de verdere uitbouw van de Vrije Universiteit en door de versterking 
van de rol van de universiteiten als maatschappelijke dienstverleners de betekenis van de 
VU voor Amsterdam, maar het was niet meer dezelfde universiteit als de VU van de eerste 
vijfenzestig jaren. Al in 1950 was een aanzienlijk deel van het docentencorps en de studen
ten, rnet name die van de nieuw gestichte economische en medische faculteiten, niet lan
ger afkomstig uit de traditionele, gereformeerde achterban. De oorzaken van deze 
ingrijpende verschuiving, en de gevolgen ervan voor de identiteit van de Vrije Universiteit, 
vormen de stof voor een ander verhaal. 

50 Zondergeld (n. 48), 'De VU in de eerste jaren', 58-62. 
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55 Ibid., 87-88. 
56 Johan Sturm, 'De levensloop van Jan Waterink' in: Dez., ed., Leven en werk van prof dr. Jan Waterink. Een 
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SUMMARY 

The Free University and Amsterdam 
Since 1880 Amsterdam, proud possessor of a city university, also harboured a Protestant 
one, called the Vrije Universiteit (VU; 'Free University'). This university was founded to 
accommodate the Dutch Neo-Calvinist minority. As such it had a national function. 
Nevertheless, especially during the Interbellum - its first period of expansion - the 
psychiatrical clinic, Paedological Institute and laboraties of the VU provided many in
habitants of Amsterdam, Protestants as well as others, with work and medical and mental 
care. 
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