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Op 5 april 1820 overleed Hendrik Constantijn Cras, na ruim 48 jaar aan het Athenaeum 
Illustre in Amsterdam hoogleraar in de rechten te zijn geweest. Het was zijn wens aan zijn 
teraardebestelling geen begrafenisstoet door de stad te laten voorafgaan. Maar Cras was niet 
alleen buitengewoon lang hoogleraar geweest, hij had ook veel betekend voor het aanzien 
van het Athenaeum. Lange tijd had hij in zijn eentje ongeveer een hele rechtenstudie aan
geboden, zodat veel van zijn leerlingen binnen de kortst mogelijke tijd - soms binnen een 
paar weken - na de afronding van hun studie aan het Athenaeum in Leiden, Utrecht of 
elders waren gepromoveerd. Een groep toenmalige en vroegere studenten, van wie de oud
ste bijna zeventig jaar was, liet zich door Cras' laatste wens niet weerhouden. Deze gasten 
voeren vanaf herberg De Lokhorst, gelegen bij de Weesperpoort, op twee jachten achter een 
boot met de kist naar het kerkhof aan de Diemerbrug. Het verzamelen van de begrafenis-
gangers moet veel bekijks hebben getrokken, want de voorbijgangers konden er enkele 
professoren, tientallen vertegenwoordigers van oude Amsterdamse regentenfamilies en ver
scheidene andere invloedrijke lieden uit stad en land bewonderen. 

Op zichzelf was het niet bijzonder dat een hoogleraar vele leden van de bestuurlijke elite 
onder zijn leerlingen telde. Daarin onderscheidde Cras zich niet van zijn ambtgenoten aan 
de universiteiten. Studeren was nu eenmaal voorbehouden aan jongemannen uit de hoog
ste kringen en zeker voor rechtenstudenten gold dikwijls dat zij voorbestemd waren tot het 
bekleden van hoge publieke functies. Het grote verschil tussen de leerlingen van Cras en die 
van willekeurig welke juridische professor elders was dat de eerstgenoemden, als zij een
maal de posities van hun vaders hadden overgenomen, veel meer invloed konden uitoefe
nen op de instelling waaraan zij hadden gestudeerd. Het Athenaeum was immers een ste
delijke instelling. De leerlingen van Cras die hem bij zijn begrafenis de laatste eer kwamen 
bewijzen, vormden een doorsnee van 'deftig Amsterdam' en hadden dan ook werkelijk iets 
te vertellen over het hoger onderwijs in de stad.' 

Bij gelegenheden als deze werden de banden tussen het Athenaeum en het stadsbestuur 
bestendigd. Dat had allerminst tot gevolg dat dit steeds veel voor zijn Athenaeum overhad. 
Integendeel, de houding van de stedelijke overheid was zeer ambivalent. De ene keer moest 
de Doorluchtige School bijdragen tot het aanzien van de stad en werden met uitzonderlijk 
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hoge salarissen beroemde professoren aangetrokken, het andere moment werd bezuinigd 
op alles wat niet strikt noodzakelijk was. Dat veranderde in de negentiende eeuw niet funda
menteel. Een complicerende factor daarbij was dat de nieuwe regeling van het hoger onder
wijs, het zogeheten Organiek Besluit uit 1815, de positie van het Athenaeum als tweederangs 
instelling in het hoger onderwijs had bevestigd. Er konden nog altijd geen graden worden 
behaald en studenten van het Athenaeum moesten anders dan vóór 1815 in de meeste gevallen 
zelfs nog enige tijd aan een universiteit studeren alvorens zij er mochten promoveren. Al in 
1824 moesten de professoren dan ook tot hun ergernis en tot schade van hun portemonnee 
constateren dat veel studenten het Athenaeum voortijdig verruilden voor een universiteit.-

De vooruitzichten op de vestiging van een universiteit in de hoofdstad werden er in de 
loop van de negentiende eeuw niet beter op. Na de afscheiding van België vormden de kosten 
van het hoger onderwijs veelvuldig onderwerp van discussie. Herhaaldelijk werd de vraag 
opgeworpen of in plaats van de drie bestaande niet kon vs'orden volstaan met één of twee 
universiteiten. Met de financiën van Amsterdam was het in die jaren zelfs zo slecht gesteld 
dat de curatoren in 1846 en hloc aftraden omdat zij meenden de belangen van het Athenae
um niet langer naar behoren te kunnen behartigen.' hi dit licht bezien is het niet vreemd 
dat Jan Pieter Heije in 1841 het voorstel deed om de medische faculteiten van de universiteiten 
te sluiten en in plaats daarvan in Amsterdam één geneeskundige school te vestigen. 

Heije, een propagandist van een meer wetenschappelijke aanpak in de geneeskunde en 
bekend liberaal politicus, medeoprichter van De Gids, schrijver, dichter, componist èn 
Amsterdammer, deed dit voorstel in een minderheidsrapport bij het advies van een staats
commissie die de herziening van de geneeskundige staatsregeling moest voorbereiden. Hij 
hoopte ongetwijfeld met die ene nieuwe instelling de medische opleiding ingrijpend te 
moderniseren. En welke stad had zo veel patiënten en zulke grote gasthuizen en kon daar
door een betere leerschool voor geneeskundestudenten bieden? De adviezen van de com
missie waren enerzijds te zouteloos en anderzijds te radicaal, zodat zij zonder gevolg ble
ven.'' Maar in Amsterdam zou het idee van Heije lang naklinken. Een voorstel om bij de 
regering aan te dringen op het verlenen van examen- en promotierecht aan het Athenaeum 
werd in 1849 met vrijwel algemene stemmen door de gemeenteraad verworpen, omdat deze 
voorkeur had voor de vestiging van een geneeskundige school in de stad. Het probleem was 
echter dat zowel de nieuwe geneeskundige staatsregeling als een wettelijke regeling van het 
hoger onderwijs eindeloos op zich lieten wachten. 

De andere optie, verheffing van het Athenaeum tot universiteit, kreeg rond die tijd een 
impuls door een publiciteitsoffensief dat de instelling in 1847 was gestart na het incident 
rond de curatoren. Geleidelijk kreeg deze gedachte meer steun en daarbij golden Brussel en 
Londen als lichtende voorbeelden, omdat daar universiteiten waren gesticht zonder dat de 
nationale overheid eraan te pas was gekomen. Toen in Amsterdam vanaf de jaren zestig van de 
negentiende eeuw in een economische en kunstzinnige explosie tal van grote ondernerningen 
tot stand kwamen en vele initiatieven tot verfraaiing en verheffing van de stad werden verwe
zenlijkt, klonk steeds vaker de roep om een universiteit. Bij een centrum van beschaving 
hoorde nu eenmaal een centrum van wetenschap, zeker in een Europese hoofdstad. Maar 
nog in 1869 had ook het idee om de natuur-geneeskundige afdeling van het Athenaeum om 
te vormen tot een gemeentelijke of rijksgeneeskundige school niet alle steun verloren. Toch 

2 Gemeentearchief Amsterdam: Acta van het Athenaeum 1824; archief Orde der Hoogleraren inv. nr. 1. 
3 Ibid. 1846. Zie ook: Van Athenaeum tot universiteit: geschiedenis van het Athenaeum in de negentiende eeuw 

(Amsterdam 1927) 75. 
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'De Schaats', een uitbreiding uit 1925 in de stijl van de Amsterdamse School van de Oudemanhuispoort, waar 
toen vier van de zes faculteiten waren gevestigd. (Foto: Luuk Kramer, Universiteitsmuseum de Agnietenkapel) 

Stonden de kansen voor geen van beide opties erg gunstig, want in den lande overheerste 
de gedachte het aantal universiteiten te verminderen tot twee. Pas na een intensieve en suc
cesvolle Amsterdams-Groningse lobl')y kwam er in 1876 een wet tot stand die Groningen 
zijn rijksuniversiteit liet behouden en Amsterdam het recht gaf zijn Athenaeum te verheffen 
tot Universiteit van Amsterdam. Dat de gemeente deze instelling geheel moest bekostigen, 
werd in het algemeen niet bezwaarlijk gevonden. Men had immers het liefst een vrije uni
versiteit gehad en die zou ook geheel op de gemeentelijke begroting hebben gedrukt. Deze 
voorkeur moest het echter afleggen tegen de wettelijke eis tot bekrachtiging van benoemin
gen van hoogleraren door de Kroon. Zo kreeg de stad een gemeentelijke universiteit met 
examen- en promotierecht.'' Enkele jaren later kreeg Amsterdam toch ook een Vrije 
Universiteit, maar dan op gereformeerde grondslag. Haar examens en promoties werden 
pas na een wetswijziging in 1905 algemeen erkend. 

Een eersterangs universiteit 
Amsterdam nam geen genoegen met zomaar een universiteitje, het moest een eersterangs 
universiteit zijn. Dat behoorde bij de allure, de grandeur en het uiterlijk vertoon die 
gepaard gingen met het opgebloeide hoofdstedelijke chauvinisme. Aanvankelijk was de 

5 Van Athenaeum tot Universiteit (n. 3), 74-75, 85-86 en 117 e.v. RJ. Knegtmans, 'De stad van geleerdheid: hoger 
onderwijs en wetenschap' in: M. Bakker e.a. ed., Amsterdam in de Tweede Gouden Eeuw (Bussum 2000) 350-
377, aldaar 355-358. 
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gemeenteraad bereid daarin flink te investeren.'' Dat was hoognodig, want er was bijna 
niets. In 1880 werd de zeventiende-eeuwse Oudemanhuispoort door de universiteit als 
hoofdgebouw in gebruik genomen. Niet lang daarna verrezen in de stad verscheidene nieu
we laboratoria en werden het Binnengasthuis en later het Wilhelmina Gasthuis uitgebreid 
met klinieken die tevens een academische functie hadden. Van het nieuwe laboratorium bij 
de Hortus Botanicus uit 1912 tot de twee grote nieuwe gebouwen op het Roeterseiland 
waarin in de jaren dertig het Geologisch Instituut, het Van der Waalslaboratorium en het 
laboratorium voor organische chemie werden gevestigd, geschiedde dat in de stijl van de 
Amsterdamse School. De gebouwen voor de universiteit waren immers van de gemeente en 
werden ontworpen en neergezet in opdracht van de dienst Publieke Werken. In deze 
'vruchtbare' jaren droeg de gemeentelijke universiteit in de stad bij aan de karakteristieke 
architectuur van die dagen. 

De universiteit liet zich ook op andere manieren gelden. Misschien nog niet direct door 
haar omvang, want rond het jaar 1900 telde zij nog geen duizend studenten. In een stad met 
een bevolking van een half miljoen was dat een te verwaarlozen getal. Maar toch: al twee 
jaar na haar opening was de Universiteit van Amsterdam de grootste van Nederland. Die 
positie was niet onbetwist, maar de eerstvolgende halve eeuw ontliepen de rijksuniversitei
ten in Leiden en Utrecht en de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam elkaar in aantal
len studenten nooit veel en waren zij met afstand de grootste. Voor het prestige van de stad 
was het niet minder van belang dat de universiteit wetenschappelijke instellingen en inter
nationale congressen trok. Al in 1883 vond er onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar 
in de pathologie B.J. Stokvis het Internationaal Congres voor Koloniale Geneeskunde plaats 
en in 1887 het eerste Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, met dezelfde Stokvis 
als voorzitter. Vele zouden er volgen.' Illustratief is voorts de oprichtingsgeschiedenis van 
het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, dat onderdeel vormde van een internationa
le keten van soortgelijke instituten. Twee hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam, 
Louis Bolk en Cornells Winkler, adviseerden de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
over het belang en de plaats van vestiging van dit instituut. Zij wezen op het voordeel dat 
het Zoölogisch Laboratorium van de universiteit had van de samenwerking met Artis. Ook 
een instituut voor hersenonderzoek kon daarvan profiteren, evenals van de aanwezigheid 
van verscheidene grote ziekenhuizen en van een medische faculteit die toen veruit de groot
ste in het land was. Na dit rapport viel nauwelijks meer aan een keuze voor Amsterdam te 
tornen. In 1909 werd het grotendeels door het rijk betaalde instituut gevestigd in een vleugel 
van een van de universitaire laboratoria.''* Niet veel later volgde het op particulier initiatief 
tot stand gekomen Koloniaal Instituut, dat verscheidene wetenschappelijke afdelingen kreeg. 
En toen in het eerste decennium van de twintigste eeuw maar liefst vier Nobelprijzen terecht
kwamen bij toenmalige of voormalige professoren van de gemeentelijke universiteit,'* leek de 
ambitie van het Amsterdamse gemeentebestuur grotendeels waargemaakt. Zelfs tijdens de 
bezetting vormde het ontbreken van beschikbare eersterangs geleerden voor het curatorium 

6 Ihid., 361-363; R). Knegtmans, 'Tot nut en eer van Amsterdam' in: R|. Knegtmans en .\.]. Kox ed.. Tot nut en 
eer van de stad: welensclhippelijk onderzoek aan de Universiteit van Amslcrdani (Amsterdam 2000) 7-20 . 

7 Mooij (n. 4), De polsslag van de stad, 344-345. 
8 P. Faasse, Zuiver om de wetenschap: de Akademie en haar Icvenswetenschappclijkc instituten (Amsterdam 1999) 

26-40 . 
9 Het waren de scheikundige I.H. van 't Hoff (1901), de natuurkundigen Pieter Zeeman en 1.0. van der Waals 

(resp. 1902 en 1910) en de jurist T.M.C. Asser (1911). 
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onder leiding van de Duitsgezinde burgemeester E.J. Voute een argument om vele als gevolg 
van gedwongen ontslagen vacante leerstoelen onbezet te laten.'" 

Gedurende de eerste decennia van haar bestaan waren het aanzien en het culturele effect 
van de universiteit voor de stad voor de meeste leden van de gemeenteraad van doorslagge
vende betekenis. Toch was de liefde van de raad niet helemaal onbaatzuchtig en allerminst 
boven alle twijfel verheven. Want wat had een handelsstad aan een universiteit? Was zij niet 
louter een prestigeobject? In het algemeen werd de gemeente na 1900 terughoudender met 
investeringen in haar universiteit. En na de Eerste Wereldoorlog was de financiële situatie 
van tijd tot tijd bijzonder nijpend. Dat betekende evenwel niet dat er niets meer kon. De 
gekozen raad bleek net als de vroegere regenten uiterst gevoelig voor reputaties. Als een 
geleerde maar beroemd genoeg was en hij naar een andere universiteit dreigde te vertrekken, 
was het soms plotseling mogelijk een nieuwe kliniek of laboratorium te bouwen. En als het 
erom ging andere instellingen de loef af te steken, kon de gemeente zeer slagvaardig zijn. Zo 
werd in 1929 besloten de universiteit uit te breiden met een moderne, op de praktijk gerichte 
studierichting geologie, nadat een poging de geologische opleiding aan een van de rijksuni
versiteiten met financiële steun van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te verbeteren, was 
gestrand in veel politiek krakeel." En kort na de oorlog was de gemeente de rijksuniversi
teiten te vlug af, toen in joint ventures met Philips en enige stichtingen zowel het Instituut 
voor Kernfysisch Onderzoek als het Mathematisch Centrum en de Stichting voor Econo
misch Onderzoek in Amsterdam aan de universiteit werden verbonden. Maar niet ieder 
was in de positie om eisen te stellen. Vooral in de jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw moesten universitaire onderzoekers daarom op zoek naar andere geldbronnen. 
Sommigen vonden die in verschillende soorten allianties met het bedrijfsleven, anderen, 
zoals de pedagogen en sociaal-geografen, werkten in opdracht van gemeentelijke diensten 
en maakten van de stad zelf hun onderzoeksterrein.'- Bovendien schiep de bijzondere, want 
gemeentelijke status van de universiteit de mogelijkheid faculteiten in te richten die nog 
niet in het Academisch Statuut waren opgenomen. De Universiteit van Amsterdam werd zo 
lang vóór de rijksuniversiteiten verrijkt met een zesde faculteit, die der Handelsweten
schappen (in 1922) en een faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen (de 'zevende', in 

1947).'-' 
Het mag duidelijk zijn dat de korte lijnen naar het gemeentebestuur en beherende instan

ties als de grote secretarieafdeling van de wethouder voor het Onderwijs en de dienst Publieke 
Werken in het voordeel van de universiteit werkten. Sommige professoren beschikten over 
goede contacten in het gemeentelijke apparaat en een lobby was snel georganiseerd. In de 
negentiende eeuw was daarbij sterk gesteund op de liberalen in de raad, na de Eerste 
Wereldoorlog vooral op de socialisten. Van haar kant hoefde de gemeente geen rekening te 
houden met andere universiteiten of hogescholen dan die ene. De Universiteit van 

10 RJ. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest: de Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950 
(Amsterdam 1998) 150-154. 

11 E.W.A. Henssen, '.Vliddelpuntzoekende en middelpuntvliedendc krachten: de eerste pogingen tot reorganisatie 
en concentratie der Nederlandse geologie, de rol daarbij der Bataafsche Petroleum Maatschappij en hoe het 
tegendeel werd bereikt (1913-1932)' in: Dez., Uit de geschiedenis der Nederlandse geologische wetenschappen 
(Groningen 1995) 67-114. 

12 Ri. Knegtmans, 'Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief aan de Universiteit van Amsterdam, 1920-1950' 
in: Knegtmans en Kox (n. 6), Tot nut en eer van de stad, 79-105. Zie voorts: E. Mulder, 'Talenten: begaafdheids-
onderzoek aan de Universiteit van .Amsterdam in de jaren twintig en dertig' in: Ibid., 107-126 en W.E. 
Heinemeijer, 'Sociografische praktijk en overheidsbeleid' in: Ibid., 127-143. 

13 Deze werden in resp. 1935 en 1963 omgedoopt in faculteit der Economische Wetenschappen en faculteit der 
Sociale Wetenschappen. 
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Amsterdam kon daardoor sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. 
Maar een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog verkeerde dat voordeel in een nadeel. Sedert 
de jaren dertig was niet meer gebouwd voor de universiteit en sommige instituten en labo
ratoria moesten het al decennia lang doen met noodvoorzieningen. Na de oorlog werden 
wel plannen gemaakt voor een 'cité universitaire' in de stad, maar geld was er niet. Intussen 
groeide de universiteit, werd het collegegeld verlaagd en stegen de kosten van wetenschap
pelijk onderzoek, in het bijzonder in de geneeskunde en de natuurwetenschappen. De ont
wikkelingen in die vakken veroorzaakten na 1950 ook een specialisatie die nieuwe leerstoelen 
en, wat veel bezwaarlijker was, nieuwe laboratoria en klinieken nodig maakte. Bovendien 
raakte de gemeentelijke universiteit achterop doordat de andere bijzondere universiteiten 
sinds 1948 flinke overheidssubsidies ontvingen. In Amsterdam waren zowel de gemeente als 
de universiteit op dat punt uiterst terughoudend, omdat zij na traumatische ervaringen 
rond de oprichting van de zevende faculteit (waarbij koninklijke bekrachtiging aan de 
benoeming van enkele hoogleraren was onthouden) huiverig waren voor elke bemoeienis 
van de rijksoverheid. Maar uiteindelijk raakten alle partijen ervan doordrongen dat de 
instandhouding van een universiteit de gemeentelijke krachten te boven ging. In 1954 werd 
contact opgenomen met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in 1958 
nam het rijk 90 procent van de huisvestingskosten van de gemeentelijke universiteit over en 
na de aanvaarding van de wet op het Wetenschappelijk Onderwijs uit i960, waarbij de 
Universiteit van Amsterdam en alle andere universiteiten rechtspersoonlijkheid kregen, 
nam het rijk tot opluchting van vrijwel de voltallige gemeenteraad 95 procent van de totale 
kosten voor zijn rekening. 

Ontwikkeling der burgerij 
Het Athenaeum Illustre was in 1632 opgericht om studenten een gedegen basis te geven 
voor een korte universitaire studie. Maar de professoren werden geacht naast hun privé-
onderwijs voor jonge studenten dagelijks of enkele keren per week in het Latijn openbare 
lessen te verzorgen voor een algemeen gehoor. Afhankelijk van het talent van de spreker en 
het behandelde onderwerp trokken zij daarmee in de grote gehoorzaal van de Agnieten
kapel meer of minder publiek. Deze gewoonte raakte in onbruik, maar sedert het einde van 
de achttiende eeuw tot en met de Franse tijd richtten verscheidene professoren van het 
Athenaeum zich met lezingen in het Nederlands in genootschappen als Felix Meritis, 
Doctrina et Amicitiae en andere verenigingen tot een geïnteresseerd publiek uit de burgerij. 
In de negentiende eeuw schijnen in de Agnietenkapel geen openbare lezingen meer te zijn 
gegeven.'^ De traditie van publiekslezingen ging echter niet verloren. Alle professoren in de 
medische vakken waren lid van het sedert 1790 bestaande Genootschap tot bevordering der 
Heelkunde (dat later werd uitgebreid met de geneeskunde en de natuurwetenschappen). 
Johannes Bosscha (hoogleraar aan het Athenaeum vanaf 1839) hield jaren achtereen voor 
de burgerij maandelijkse historische voordrachten en veel van zijn ambtgenoten deden iets 
vergelijkbaars. Godfried Quack memoreerde de schitterende voordrachten uit 1854-1855 in 
Felix Meritis over de bespiegelende wijsbegeerte van zijn leermeester Martinus des Amorie 
van der Hoeven, die hij bij het schrijven van zijn Herinneringen nog even mateloos bewon
derde als in zijn studententijd. En het gemeenteraadslid P.N. Muller, een vooraanstaand 
zakenman en redacteur van De Gids, haalde tijdens een gemeenteraadsvergadering in 1868 
dankbare herinneringen op aan de vele colleges van de jurist CA. den Tex die hij met vele 

14 Van Athenaeum tot Universiteit (n. 3), 37. 
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andere kooplieden had mogen bijwonen. Volgens hem was het Athenaeum dan ook een 
school tot ontwikkeling van de burgerij.'' 

In het eerder genoemde publiciteitsoffensief van het Athenaeum was ook al op dat oude 
aambeeld gehamerd. Het was bedoeld om van Amsterdam weer een 'brandpunt der alge-
meene beschaving en verlichting' te maken. Voor de professoren was dat geen enkel pro
bleem. Het geven van publieke lessen 'voor beschaafde en in de wetenschap belangstellende 
inwoners dezer stad'"" beschouwden zij min of meer als hun reguliere taak. Dit deel der 
burgerij vormde immers sinds jaar en dag het forum waar geleerden de resultaten van hun 
wetenschappelijk werk presenteerden. Zij deden dat in verschillende soorten genootschap
pen, in genootschappelijke tijdschriften, in meer algemene tijdschriften en in speciaal met 
dit doel opgerichte tijdschriften. Voorbeelden zijn er te over. Album der Natuur had oor
spronkelijk een ondertitel die in dit verband boekdelen spreekt: 'een werk ter verspreiding 
van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand'. Dit was weliswaar geen 
Amsterdams blad, maar De Gids was dat lange tijd wel: Amsterdamse hoogleraren speelden 
er in die jaren een vooraanstaande rol in.'^ En het Genootschap ter bevordering van 
Natuur-, Genees- en Heelkunde had gedurende een groot deel der negentiende eeuw even
eens zijn basis in Amsterdam. In het laatste kwart van die eeuw, toen veel HBS-leraren tot 
het genootschap waren toegetreden, had de natuurwetenschappelijke afdeling ervan in het 
Maandblad voor Natuurwetenschappen een bloeiend tijdschrift.'* 

Negentiende-eeuwse professoren die zich tot een algemeen publiek richtten, waren geen 
typisch Amsterdams verschijnsel. Dat gebeurde overal aan de Nederlandse universiteiten. 
W'el bijzonder was dat de Amsterdamse gemeenteraad zijn universiteit in 1877 met zoveel 
woorden die opdracht meegaf De gelegenheid tot studie moest ruimer zijn dan de wet 
voorschreef, om het onderwijs ook vruchtbaar te maken buiten de kring der eigenlijke stu
denten. Toekomstige kooplieden en industriëlen die niet uit waren op een doctorale graad 
konden zo een brede algemene ontwikkeling opdoen." Er werden daarom niet minder dan 
elf leervakken in de gemeenteverordening op de universiteit opgenomen die expliciet 
bedoeld waren voor de burgerij of die nuttig schenen voor de stad. Het ging om de moderne 
vreemde talen, esthetica, kunstgeschiedenis en pedagogiek, terwijl vakken als mohamme
daans recht, het adatrecht van Nederlands-Indië en het staatsrecht en de instelHngen van 
de koloniën, alsmede de taal-, letter-, land- en volkenkunde van de Oost-Indische archipel 
werden opgenomen omdat ze onmisbaar werden geacht voor een handelsmetropool met 
veel verkeer met de koloniën.-" 

Het onderwijs in de drie eerstgenoemde vakken werd in 1877 opgedragen aan één man, de 
voormalige Waalse predikant Allard Pierson. Hij doceerde bijna twintig jaar over het klassieke 

15 Over Bosscha en de onvermeld gebleven anderen; Th. Jorissen, Hef verleden van de Universiteit: feestrede bij het 
250-jarig bestaan van de Instelling van Hooger Onderwijs in de hoofdstad (Amsterdam 1882} 22; over Den Tex: 
Gemeenteblad 1868, afd. 2, 614-615; over Des . \morie van der Hoeven: H.P.G. Quack, Herinneringen uit de 
levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1^14 (Nijmegen 1977) 348. 

16 Gemeentearchief Amsterdam: Acta van het Athenaeum 1847; archief Orde der Hoogleeraren inv. nr. 1. Zie ook: 
Curatoren aan professoren van het .Athenaeum 24-7-1848; ibid. inv. nr. 3. 

17 R. .Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997) pas
sim; zie ook: P. van der Velde, Een Indische liefde: P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië 
(Amsterdam 2000) passim. 

18 K. van Berkel, M.]. van Lieburg, H.A.M. Snelders, Spiegelbeeld der wetenschap: het Genootschap ter bevordering 
van Natuur-, Gence.'.- en Heelkunde 1790-19^)0 (Rotterdam 1991) 26 en passim. Zie voor de geschiedenis van dit 
genootschap ook: C.C. Delprat, De wording en de geschiedenis van het Genootschap ter Bevordering van Natuur, 
Genees- en Heelkunde te Amsterdam, 1790-1913. Vervolg 1915-1965 door Prof Dr. A. Kumnicr (z.p. z.j.). 

19 Memorie van Toelichting, Gemeenteblad 1877, afd. 1,174. 
20 Zie voor de definitieve tekst van de verordening: Ibid., afd. 3, volgnrs. 215-226. 
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Griekenland en over de Italiaanse Renaissance, over Dante en Petrarca, Shakespeare en 
Goethe en over Vondel en Bilderdijk. De eerste jaren trok hij met die noviteit maar één, 
twee of soms drie toehoorders, maar na een jaar of tien had hij een collegezaal vol. En vanaf 
1891, toen de universiteit dankzij een schenking de beschikking kreeg over een aula, werden 
enige jaren door enkele professoren voor een breed en talrijk publiek van buiten de univer
siteit de zogeheten aulalezingen gegeven.-' Na de dood van Pierson in 1896 werd zijn leer
stoel niet onmiddellijk gesplitst, maar vanaf 1912 kwamen er afzonderlijke leerstoelen in de 
moderne vreemde talen. Ook die hadden in eerste instantie geen wetenschappelijk oog
merk. Volgens J.H. Scholte, de eerste hoogleraar in de Duitse taal- en letterkunde, waren zij 
bedoeld om iets terug te doen voor de belastingbetalende burgerij, in het bijzonder voor de 
dochters van de vooraanstaande kooplieden.-- Maar alleen de lector Italiaans, Roman 
Guarnieri, trok zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog publiek van buiten de universiteit. 
Zijn colleges waren dan ook ware voorstellingen. De meeste andere docenten in de moder
ne talen probeerden daarentegen zo snel mogelijk de wetenschappelijke betekenis van hun 
vak waar te maken en dat ging ten koste van hun publieke functie. 

Ondanks de bijzondere opdracht aan de universiteit, kreeg zij niet meteen leerstoelen in 
de handelswetenschappen. Dat is des te merkwaardiger, omdat al in de achttiende eeuw een 
plan was gelanceerd het Athenaeum te verrijken met een faculteit in de geografie en de 
koophandel.--' Er kwam toen niets van, evenmin als later van het voorstel van de hygiënist 
en projectontwikkelaar Samuel Sarphati om aan het Athenaeum een handelsschool te kop
pelen. Pas na een intensieve lobby van de vereniging van oud-leerlingen van de Openbare 
Handelsschool in Amsterdam ging in 1922 de faculteit der Handelswetenschappen van start. 
Ook toen heette het dat de universiteit met dit initiatief beter werd verankerd in de stad en 
een ereschuld aan de belastingbetalers werd ingelost.-'' Maar ook hier haastten de profes
soren zich de wetenschappelijkheid van hun vak te bewijzen, net als later hun collega's in 
de faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. De twintigste-eeuwse opvattingen over 
wetenschap waren haaks komen te staan op vorming van de burgerij en het publieke nut 
van de universiteit. 

De studenten in de stad 
De Universiteit van Amsterdam speelde ook op andere wijze een rol als centrum van 
geleerdheid en beschaving. De herkomst van de negentiende-eeuwse studenten van het 
Athenaeum en de universiteit is nooit onderzocht. Die van de twintigste-eeuwse is door het 
gemeentelijk bureau voor de statistiek wel nagegaan. Daaruit blijkt dat de universiteit kort na 
1900 het hele land bediende en slechts ongeveer eenderde van de eerstejaars uit Amsterdam 
kwam. Dat aandeel zal aanzienlijk lager zijn geweest dan de gemeenteraad bij de stichting van 
de universiteit voor ogen stond, want toen was toch vooral aan de Amsterdamse jeugd 
gedacht. Het aandeel van uit Amsterdam en overig Noord-Holland afkomstige eerstejaars 
was rond 1900 38 procent. In 1925-1926 was dat deel gestegen tot 57 procent en in de jaren 

21 M. Barnard, '.Allard Pierson (1831-1896): schoonheid is de blos van 't Ware' in: I.C.H. Blom e.a. ed.. Een brand
punt van geleerdheid in de hoofdstad: de Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum, 
Amsterdam 1992) 247-266, aldaar 253 en 265. Zie bijvoorbeeld ook ARA Den Haag: Stukken betreffende colle
ges prof. T.M.C. Asser voor de burgerij, 1891-1894; archief familie Asser inv. nr. 118. 

22 N.W. Posthumus, 'De faculteit der Handelswetenschappen', in: Gedenkboek van het Athenaeimi en de Universiteit 
van Amsterdam 1632-1932 (Amsterdam 1932) 351-364, aldaar 361. 

23 Jorissen (n. 15), Het verleden van de Universiteit van Amsterdam, 7-8 en 60-75. 
24 Posthumus (n. 22), 'De faculteit der Handelsweten.schappen'. 
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Ontvangst van de reünisten van het Amsterdanisch Studenten Corps op hot stadhuis ter gelegenheid van de 
lustrumfestiviteiten op 25 juni 1937; in het midden de gastheer, burgemeester V\'. de Vlugt, uiterst rechts het 
corpslid Joseph Luns, die de honderden reünisten in optocht van het station naar hel stadhuis leidde (Foto: 
Universiteitsmuseum de .Agnietenkapel). 

dertig tot tweederde van de studenten. In 1960-1961 was dat ook nog het geval. Gedurende 
al die jaren was het aandeel van de Amsterdammers vrijwel onveranderd gebleven.-' 

Waar de studenten ook vandaan kwamen, als zij eenmaal in Amsterdam studeerden 
namen zij heel snel het air aan van de hoofdstedeling. Alom kregen zij de naam meer in de 
wereld te staan dan studenten elders. Als zij zich niet opsloten in hun studentensociëteit of 
studeerkamer kon dat ook bijna niet anders, want op politiek of cultureel gebied was er 
altijd wat te doen. De stad trok van heinde en ver echte en vermeende kunstenaars, journa
listen en filosofen en in de sociëteiten en cafés waar zij elkaar troffen, vond men dikwijls 
ook studenten. Andersom trokken de studenten aandacht met hun feesten. Dat was al zo in 
de negentiende eeuw. In Amsterdam werden geen maskerades gehouden, maar brachten de 
studenten sedert 1820 jaarlijks een serenade. In het eerste jaar werden alleen de president
curator, de voorzittende burgemeester, de commandant van de stad, de directeur van politie 
en enkele professoren op deze manier vereerd. Later groeide de gebeurtenis uit tot een uren 
durende fakkeloptocht langs talloze hoogwaardigheidsbekleders, met muziekkapel en onder 
militaire begeleiding. Dat laatste was niet voor niets, want de serenades eindigden steevast in 
een dronkemansfestijn. 

Er was evenwel ook een andere kant aan het studentenleven. Vanaf 1850 vierden de stu
denten jaarlijks de Dies van de instelling met een reünie, een toneel- ot balletvoorstelling en 
als vast programmaonderdeel een concert met bekende en soms zelfs beroemde artiesten voor 
'tout' Amsterdam.-^ Een van die feesten, het lustrum van 1857, bracht de toenmalige rector van 
het Amsterdamsch Studenten Corps, de al eerder genoemde rechtenstudent Godfried 

25 De Universiteit van .Amsterdam 1877-1927 statistisch beschouwd in vergelijking met de andere Nederlandsche uni
versiteiten (Amsterdam 1927) 18; Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 11: statistieken, redevoeringen, versla
gen 1949-1930 ,13; Ibid. i960 -1961,16. 

26 Geschiedenis van het .Amsterdamsch studentenleven 1632-1932 (.Amsterdam 1932) 85-91 en 191-192. 
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Quack, in aanraking met een groep schilders van de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae. 
Dezen wekten hem kort daarna op het bezoek aan de stad van de in heel Europa gevierde 
Italiaanse actrice Adelaide Ristori niet ongemerkt te laten passeren. Het werd voor Quack een 
avond om nooit te vergeten. 'De jonge zonen van handel, wetenschap en kunst brachten in 
fakkel-optocht, onder gejoel en gedrang van het volk, hun eerbieds-betuiging aan Ristori. 
In een stroom van gloed en damp, trok onze stoet, langs de het licht weerspiegelende grachten, 
des avonds laat naar de Doelenstraat', waar hij haar namens jong Amsterdam hulde bracht.-' 

Opnieuw, zoiets kon overal gebeuren. Maar studenten in andere universiteitssteden leef
den veel meer in een zelfgekozen isolement. Een kwart eeuw later was het in Amsterdam 
niet vreemd dat de geneeskundestudent Frederik van Eeden tegelijkertijd rector was van het 
Corps en voorzitter van het literaire genootschap Flanor, waar hij Franc van der Goes, 
Willem Kloos en anderen leerde kennen met wie hij niet veel later de redactie vormde van 
De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de Tachtigers. Diezelfde Van Eeden organiseerde als 
voorzitter van de gymnastiekvereniging van het Corps bij de lustrumfeesten van 1882 een 
demonstratie, waarna Amsterdamse volksjongens hun krachten konden beproeven in het 
boegsprietlopen, mastklimmen en zaklopen. Hij wilde de bevolking daarmee duidelijk 
maken dat studenten geen leeglopers en pretmakers waren, maar nuttige leden van de 
maatschappij.-'"* Deze combinatie van cultuur en volksvermaak bleek een gouden greep. Tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog waren de lustrumfeesten van de studenten enerzijds gericht 
op de elite. Daarin kwam de wederzijdse creatieve beïnvloeding door studenten en kunste
naars goed tot uiting. Want in een stad met een zo groot artistiek aanbod als Amsterdam 
konden studenten alleen maar opvallen met het op de planken brengen van spraakmakende 
toneelstukken en uitvoeringen van - soms in opdracht geschreven - eigentijdse muziek.-*^ 
Anderzijds zorgden zij voor volksvermaak met rolschaatswedstrijden voor de jeugd, con
certen voor pierementen en races voor slagersfietsen op straat en, bijvoorbeeld, speedboten 
op de Amstel. 

Door zo nadrukkelijk een rol te spelen in het kunstleven in de stad, namen de studenten 
in de eerste helft van de twintigste eeuw de rol van de universiteit in de culturele verheffing 
van de burgerij over. Later, toen het te duur werd regisseurs van naam in te huren of stuk
ken te laten bewerken of schrijven, moesten de traditionele studentenverenigingen een 
stapje terug doen en richtten studenten zich meer op kleinkunst en experimentele theater
vormen. En de door studenten gestichte en in stand gehouden bioscoop Kriterion werd in 
de stad een begrip dat stond voor de 'goede' film. Er werden klassiekers vertoond en nieuwe 
stromingen geïntroduceerd. Films van cineasten als Antonioni, Ingmar Bergman, Fellini en 
Visconti beleefden er hun Nederlandse première."' In de sportbeoefening was de bijdrage 
van studenten misschien niet minder groot, maar zij bleef erg diffuus. Er bestonden welis
waar tal van studentensportverenigingen, maar in de meeste gevallen ging het daar vooral 
om de gezelligheid. Sport om de prestaties werd doorgaans beoefend in algemene vereni
gingen. Alleen in het roeien handhaafde de studentenvereniging Nereus zich op het hoogste 

27 Quack (n. 15), Herinneringen,}'. 
28 J. Fontijn, Tweespalt: het leven V(m Frederik van Eeden tot 1901 (.Amsterdam 1990, 1999') 125 en 156-159. 
29 Tussen 1932 en 1962 werd werk van de volgende componisten door gezelschappen van Amsterdamse studenten 

voor het eerst in Nederland uitgevoerd: Darius Milhaud, Henk Badings, Lex van Delden, Marius Flothuis, 
Bertus van Lier, Koos van der Griend, lohn Ireland, Kees van Baaren, Karel Mengelberg, Gino Negri, Nico 
Schuyt, Theo Bruins, Saar Bessem, Arthur Honcgger, Theo Willemze en Leos Janacek. Zie: Geschiedenis van 
het Amsterdams studentenleven 1932-1962 (Amsterdam 1962) 59-60. 

30 F. Molenaar, D. Linssen en F. Jurgens ed., Kriterion: vijftig jaar Stichting Onderlinge Studenten Steun (Amster
dam 1995). 
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niveau. Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan toont dit eenzame voorbeeld het nog maar 
eens: Amsterdam was geen studentenstad, maar een stad met studenten. 

Na de breuk 
Na i960 veranderde er veel in de relatie tussen de stad en de universiteit. Het lijkt wel alsof 
zij zich na het verbreken van de institutionele banden van elkaar afkeerden. Dat was 
natuurlijk niet helemaal het geval, want in de jaren zestig en zeventig is er voor de universi
teit heel veel gebouwd waarvoor de gemeentelijke instemming nodig was. Maar pas sinds 
kort herleeft het besef dat de stad en de Universiteit van Amsterdam elkaar veel te bieden 
hebben, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafs
meer, waar behalve het bètacluster van de universiteit ook veel nieuwe bedrijven moeten 
komen. En terwijl de meeste grote bedrijven uit het centrum zijn verdwenen, wil de univer
siteit er enkele van haar grote vestigingen houden, met als prettige bijkomstigheid dat het 
hart van de stad niet helemaal wordt uitgeleverd aan toeristen en winkelend publiek. 
Doordat zij als gevolg van een recente wetswijziging meer bevoegdheden heeft gekregen, is 
de universiteit een 'speler' in de stad geworden. 

Maar dat is niet het enige. In tegenstelling tot de elite-universiteit uit de negentiende en 
de eerste helft van de twintigste eeuw, gaat het nu om grote aantallen. Tezamen tellen de 
beide universiteiten in de stad circa vijftigduizend studenten en personeelsleden. Zij maken 
Amsterdam tegenwoordig wel degelijk tot een stad van studenten en jongeren met een 
grote economische functie: als consumenten in het algemeen en meer in het bijzonder als 
bezoekers van horeca- en andere uitgaansgelegenheden èn als werknemers en uitvoerenden 
in die sector. Maar om e.xclusieve studentengelegenheden gaat het allang niet meer, afgezien 
dan van enkele sociëteiten en cafés. Studenten onderscheiden zich uiterlijk nauwelijks meer 
van hun leeftijdsgenoten. En professoren en andere wetenschappelijke medewerkers zijn 
zelfs zo onopvallend geworden dat zij, hoewel zij hun rol in het openbare intellectuele debat 
sinds enkele decennia weer serieus nemen, helemaal niet meer als zodanig herkenbaar zijn. 
Daarmee is de universiteit echter allerminst in de stedelijke mêlee ten onder gegaan. De eerste 
bezettingen van universiteitsgebouwen leidden tot een schok en de 'democratisering' van de 
universiteit zorgde jarenlang voor verstoringen van de openbare orde. Daarnaast speelden stu
denten een vooraanstaande rol in nieuwe bewegingen als Provo, de Kabouterbeweging en de 
kraakbeweging en in politieke partijen als de CPN, de PPR, de PSP en Groen Links. In de 
Partij van de Arbeid ontbraken zij niet, maar waren het vooral jonge universitaire mede
werkers die op de voorgrond traden. En sinds de herleving van het traditionele studentenleven 
zijn, door de veel grotere schaal, bepaalde aspecten daarvan, zoals bijvoorbeeld ontgroenin
gen, veel beter zichtbaar geworden. 

Maar bij al deze veranderingen heeft één trek van de Amsterdamse universiteit de tijd 
weerstaan: haar hoofdstedelijk chauvinisme. Dat bleek nog onlangs uit de woorden waarmee 
rector magnificus J.J.M. Franse de nieuwe eerstejaars welkom heette: 'Jullie hebt gekozen voor 
de grootste en, wat mij betreft, de beste universiteit van Nederland. De Universiteit Utrecht 
heeft soms een paar studenten meer en, helaas, dit jaar zouden het er weleens een boel meer 
kunnen zijn ... Maar dan zijn wij altijd nog de universiteit met de grootste pretenties en zo 
zal het blijven.'-" 

31 Geciteerd in: 'Ex cathedra'. Folia 54 nr. 3, 8-9-2000. 
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SUMMARY 

The élan of the capital city's university: the University of Amsterdam 
The University of Amsterdam has long been a municipal institution, financed and admini
strated by the city of Amsterdam. This special status had advantages as well as disadvantages. 
The city intended its university to be a first-class institution and was at times prepared to go 
a long way to achieve this goal. Whenever its financial means were limited, however, severe 
budget cuts were imposed and it was left to the professors to finance their research and to 
find suitable accommodations. Yet whether its financial means were ample or scarce, the 
city council was very sensitive to reputations and to powerful lobbying, the more so since 
the university was not only a facility for students but also for the citizens of Amsterdam. 
The university's status was to strengthen the citizenry's self esteem; and its teaching was 
organised in such a way that it would have a civilising effect on the local population. When 
the university was established in 1877, several subjects were expressly included in the curri
culum for the citizens' benefit or because they were deemed useful for a commercial town. 
At a later date, the same objective inspired the establisment of chairs in modern languages 
and commercial sciences. It is doubtful however whether such courses ever served their 
intended goals, for the professors were quick to underline the scientific nature of their sub
jects, which did not go well with their public obligations. Yet the students did not forget 
these. By staging contemporary plays and musical compositions, by their cabarets and other 
performances and by running a cinema that showed edifying films, they took an active part 
in the cultural uplifting of the citizenry. Major changes occurred after 1961, when the insti
tutional ties between the university and the city were severed, yet the University of 
Amsterdam still tries to live up to its pretentious claim of being the biggest and the best in 
the Netherlands. 
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