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Inleiding
In het kader van het project ‘125 jaar Vrije Universiteit’ werd mij gevraagd de geschiedenis van de
faculteit der geneeskunde in kaart te brengen, vanaf 1950, het - vermeende - jaar van de stichting,
tot het moment dat die faculteit een fusie aanging met het academisch ziekenhuis, waarmee het
VU medisch centrum was geboren. Een symbolisch slotpunt, zo bleek al snel. Een van de vragen
namelijk die aan de VU het denken over geneeskunde vanaf het prille begin van de universiteit in
1880 bleek te beheersen, was of de geneeskúnde, de medische wetenschap, geheel en al in dienst
moest staan van de geneeskúnst, de uitoefening van het medisch beroep, of dat de medische wetenschap ook een zelfstandige en niet alleen een dienende taak had. Met de overgang van de universiteit naar het medisch centrum lijkt die discussie in het voordeel van de geneeskunst en in het
nadeel van de geneeskunde beslecht. Het is echter de vraag of dat ook inderdaad zo is. En als het
zo is, is het de vraag of die overgang daarvoor als bewijs mag dienen, of dat zij er geheel los van
staat.
Het is deze discussie die een belangrijk onderdeel van dit boek zal zijn. Dat betekent dat het dus niet
als ‘de’ geschiedenis van de medische faculteit van de VU mag worden opgevat, als het al mogelijk is zoiets
als ‘de’ geschiedenis van wat dan ook te schrijven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat diverse zaken die aan
de orde worden gesteld met het doen en laten van de faculteit te maken hebben gehad. Het curriculum, de
uitbouw van de faculteit, de bezuinigingen: zij komen alle aan bod, maar hoe diep en hoe breed zal afhangen van hun relatie met de hoofdvraag. Dit onderzoek zal zich namelijk specifiek richten op de vraag of er
een relatie bestond tussen het bijzondere, levensbeschouwelijke karakter van de universiteit en het doen en
laten van de faculteit. Het werk spitst zich toe op de relatie tussen geloof en wetenschap, tussen reformatie
en geneeskunde, op de wrijvingen die daartussen en de discussies die daarover ontstonden en op de invloed die dat heeft gehad op bestuur en beleid. Met andere woorden: er wordt gepoogd een antwoord te
geven op de vraag hoe het levensbeschouwelijke karakter van de VU het denken over geneeskunde in, en
het reilen en zeilen van haar medische faculteit heeft beïnvloed.
- De beperkingen van het onderzoek
Bovenstaande vraagstelling betekent dat het onderzoek zijn grenzen kent. Daardoor zullen bepaalde gebeurtenissen, personen, afdelingen, ontwikkelingen, discussies of redevoeringen meer, en andere minder
of zelfs geen enkele aandacht krijgen, terwijl het in een andersoortige geschiedschrijving van de faculteit
andersom zou kunnen zijn geweest. Bovendien is geschiedschrijving - als ieder ander onderzoek - het werk
van een persoon en die persoon zal dus altijd persoonlijke keuzes maken. Dit betekent dat zelfs bij gelijke
vraagstelling, nog afgezien van het taalgebruik, een boek over een medische faculteit, bijvoorbeeld geschreven door iemand die gespecialiseerd is in de universiteitsgeschiedenis, er anders zal uitzien dan wan-
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neer dat boek zou zijn geschreven door iemand met een medisch-historische achtergrond, zoals schrijver
dezes.
Toch zullen er zeker deelaspecten van de hoofdvraag te verzinnen zijn die niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Dit is simpelweg het gevolg van enerzijds het gebrek aan materiaal en anderzijds
het gebrek aan tijd, die gesel van veel hedendaags promotie- en postdoctoraal-onderzoek. Zo stelde O.
Schreuder in zijn ‘Over het schrijven van universiteitsgeschiedenis’ volkomen terecht dat iedereen die een
poging wil ondernemen de invloed te belichten die een confessionele universiteit - en dus ook een confessionele faculteit - heeft uitgeoefend op de zich emanciperende achterban, ook in ogenschouw zal moeten
nemen in hoeverre de aan die universiteit gevolgde wetenschappelijke opleiding juist desintegrerend heeft
gewerkt. Hoeveel van de studenten raakten door het universitaire milieu, al was het dan een confessioneel
universitair milieu, juist van hun geloof af en beïnvloedden op hun beurt weer hun omgeving? Met andere
woorden: had de als geloofsversterkend bedoelde wetenschappelijke opleiding ook vaak een averechts effect omdat de vragen die door de wetenschap werden opgeworpen, niet meer door bijbel en ouderling
konden worden beantwoord en/of omdat de studenten de verworvenheden van de wetenschap niet meer
met de dogma’s van het geloof konden rijmen?1 Het is een vraag die zeker met betrekking tot bijzondere
medische (en natuurwetenschappelijke) faculteiten een antwoord meer dan waard is. Maar dat antwoord
zal ik helaas schuldig moeten blijven. Zeker is dat een dergelijk effect er is geweest, maar de vraag ‘in welke mate’ kan ik niet beantwoorden.
In verband met de hoofdvraag is ook de vraag van belang in hoeverre de oprichting in 1951 van een
medische faculteit aan de uit 1923 stammende Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) het doen en laten
van de medische faculteit van de VU heeft beïnvloed. Ook daarop zal ik echter het antwoord grotendeels
schuldig moeten blijven. Voor eigen onderzoek was geen tijd en een geschiedschrijving van de faculteit
geneeskunde van de KUN staat weliswaar op stapel, maar stond bij het afsluiten van dit onderzoek nog
niet ter beschikking.2
Met name de uitermate belangrijke deelvraag of het de wetenschappelijke kwaliteit of de levensbeschouwelijke overtuiging was die bij benoemingen de doorslag gaf, zorgde voor een probleem. Benoemingskwesties zullen veelvuldig terugkomen maar dan voornamelijk waar het benoemingen betrof die een
dispuut opleverden, ofwel over de levensbeschouwing van de kandidaat, ofwel over diens wetenschappelijke kwaliteiten, ofwel over (de combinatie van) beide. Hierdoor zouden bepaalde passages de indruk
kunnen geven dat er van dispuut naar dispuut, van discussie naar discussie en van onenigheid naar onenigheid werd gesneld. Die indruk is niet, of in ieder geval slechts deels terecht. Veruit de meeste benoemingen leverden noch levensbeschouwelijk, noch wetenschappelijk enig probleem op. Het gros van hen
was een hamerstuk. Voordrachten van de faculteit kwamen na een korte discussie tot stand en werden opgestuurd naar het college van curatoren. Dat speelde ze zonder verder commentaar door naar de verant-

Schreuder, Over het schrijven, p. 24-25.
Dit boek, geschreven door de Nijmeegse universiteitshistoricus Jan Brabers, zal naar verluid in 2005 of 2006 verschijnen.
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woordelijke directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VHO),
die vervolgens tot benoeming overgingen.
Maar natuurlijk waren er - zeker in de tijd van explosieve groei vanaf de jaren zestig - kamelen die door
het oog van de naald wilden kruipen en (vermeende) zondaars die het rijk der hemelen wilden betreden.
Zij waren een problematische minderheid temidden van een probleemloze meerderheid, maar zij waren
ook een sprekende minderheid temidden van een zwijgende meerderheid. Sprekend ten eerste omdat de
moeilijkheden die zij gaven kwantitatief gezien een hoeveelheid archiefmateriaal opleverde die bij soepele
benoemingen achterwege bleef. Juist omdat hun benoemingen stroef verliepen, is over hen het nodige materiaal terug te vinden. Maar zij waren tevens en bovenal een sprekende minderheid omdat zij meer dan de
soepele benoemingen, inzage gaven in de overwegingen die bij benoemingen naar voren werden gebracht.
Juist de discussie die over hen optrad geeft inzicht in de criteria die over geloof en wetenschap werden gebruikt en in de wijze waarop en de mate waarin in de faculteit die criteria door de tijd heen veranderden.
Sterker: deze benoemingen geven inzicht in de vraag of er wel criteria waren. Bovendien geven zij inzicht
in de vraag of er met het bijzondere karakter van de VU wel altijd integer werd omgegaan of dat het bij
tijd en wijle ook een mooi middel was om disputen in het eigen voordeel te beslechten - en om personen
aan- dan wel afgewezen te krijgen - terwijl de kern van het dispuut niets met de levensbeschouwing te maken had.
Kon het bijvoorbeeld zo zijn dat men tegen een benoeming was simpelweg omdat het een beschermeling betrof van een hoogleraar aan wie men een hartgrondige hekel had? Een universiteit, een faculteit,
is in veel opzichten een instelling als iedere andere. Een instelling die de mogelijkheid geeft tot financieel
gewin en verwerving van status. Macht wordt nagestreefd en machtsspelletjes zijn aan de orde van de dag.
De machtigen zullen de status quo verdedigen, de machtelozen zullen proberen die omver te werpen.
Daarom is een universiteit, een faculteit, ook niet alleen een oord van onderwijs en wetenschap, een oord
van ratio en redelijk overleg, maar ook, zoals Schreuder het weinig vrolijk stemmend uitdrukte, een oord
waarvan de leden het vaandel ‘maar al te gemakkelijk [slepen] door het slijk van onwaarden, onmenselijke
ideologieën, eigenbelang, groepsbelang, groepsparticularisme en wat dies meer zij’.
Zo worden universiteiten door eigen toedoen, wonderlijke mengsels van rationaliteit en irrationaliteit,
van universalisme en particularisme, van succes en mislukking, goed en kwaad, hoop en teleurstelling,
en vervullen zij als ‘complexio oppositorum’ de toeschouwer zowel met bewondering als met verachting.1
- Het proces van ‘normalisering’

De rode draad in het geheel zal door dit alles het proces van ‘normalisering’ zijn. Hoe is in het
begin van de twintigste eeuw de medische faculteit van de VU, dat - vermeende - boegbeeld van
1
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de verzuiling, ontstaan? Hoe is zij vervolgens in de tweede helft van die eeuw, de tijd juist van
secularisering en ontzuiling, gegroeid van een klein, alleen de psychiatrie omvattend instituut, naar
een faculteit die weliswaar in naam nog steeds bijzonder is, maar in zijn denken, doen en laten
nauwelijks nog bijzonder kan worden genoemd? Het pad lopend van een minimale instelling waar
geprobeerd moest worden een typisch gereformeerde geneeskunde te ontwikkelen, waar met
andere woorden werd ‘genezen in geloof’, naar een grote organisatie waar evenals in andere
medische faculteiten voornamelijk het ‘geloof in genezen’ wordt beleden. Hoe is met andere
woorden de weg afgelegd van de in 1910 in het leven geroepen Psychiatrische en Neurologische
Kliniek aan het Valeriusplein naar het faculteitsgebouw aan de Van der Boechorststraat? Een weg
afgelegd door een faculteit die in den beginne in velerlei opzichten ‘bijzonder’ kon worden
genoemd - bijvoorbeeld wat omvang en ideologie betreft - naar een faculteit die voor het
leeuwendeel niet meer van andere, Nederlandse, medische faculteiten is te onderscheiden; een
faculteit waar zeer zeker nog ‘bijzondere’ dingen gebeuren, maar die niet meer onlosmakelijk aan
haar zijn verbonden. Zij is uitgegroeid tot een grote faculteit, gelegen naast een nog groter academisch ziekenhuis, waarin de oude ideologie hooguit nog een ondergeschikte rol speelt bij bestuur
en beleid. Het is met andere woorden een faculteit die ‘normaal’ is geworden. Het woord
‘normalisering’ houdt dan ook geen enkel positief of negatief waardeoordeel in, maar wordt
slechts gebruikt als tegenhanger van het in dit geval eveneens waarden-loze woord ‘bijzonder’.
Niet dat de VU-medische faculteit geen kanten meer kent die ‘typisch VU’ zouden kunnen
worden genoemd, maar ook dat is in feite ‘normaal’. Ook de andere medische faculteiten hebben
immers alle zo hun sterke kanten en typische aandachtspunten. Het is een proces dat
universiteitshistoricus Mark Wingens deed opmerken dat Nederlandse universiteiten, en daarmee
Nederlandse faculteiten, sinds jaar en dag nauwelijks meer van elkaar verschillen ‘of ze nu wel of
niet het predikaat “bijzonder” voeren’.1
Aan het einde van de twintigste eeuw was als gevolg van de toestroom van enerzijds niet-gelovige studenten en anderzijds, mede door de specialisering, ook van niet-gelovige medewerkers, de voornaamste eis
bij nieuwe benoemingen niet langer de levensbeschouwelijke hardheid maar de wetenschappelijke en onderwijskundige kwaliteit. Maar de normalisering was ook in een ander opzicht voltooid. Door de toegenomen aantallen studenten en medewerkers bestond de vroegere, kleine ‘ons-kent-ons’-faculteit niet meer.
Zij is veranderd in een groot bedrijf waarin velen rondlopen die van het bestaan van anderen niet eens op
de hoogte zijn.
De normalisering is ook aanwezig in de verschuiving van intern naar extern, zowel op maatschappelijk
als individueel niveau. Minder en minder gingen zaken als het reilen en zeilen binnen de eigen universiteit,
de grondslag of de wensen van de traditionele achterban een rol spelen bij de besluitvorming. Niet het feit
1
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of een zittend of komend medewerker wel gereformeerd genoeg was ging de vergaderingen bepalen, maar
de problemen voortkomend uit studentenaantallen, het samenstellen van het curriculum, en Haagse, met
name financiële jobstijdingen, geldend voor alle universiteiten en al dan niet medische faculteiten. Bovendien werd de mening van de zusterfaculteiten van steeds groter belang. Kandidaten voor vacatures werden
niet meer voornamelijk intern, maar extern gezocht, met hooguit een voorkeur voor een interne kandidaat
bij gelijke geschiktheid. De VU, en daarmee de medische faculteit van de VU, was bedoeld als vrij van
kerk en staat. Zij was in den beginne vrij van staat en is nu vrij van kerk, zowel in praktijk, als in theorie.
Maar daar is de altijd vermaledijde gebondenheid aan de staat noodgedwongen voor in de plaats gekomen,
wat weer eens bewijst dat niet alleen ieder nadeel zijn voordeel, maar ook dat ieder voordeel zijn nadeel
heeft. Ook afspraken die de medische faculteiten onderling gingen maken om hun plaats binnen de eigen
universiteit of het gehele, Nederlandse, universitaire bestel te versterken, zijn een teken van de externe gerichtheid en externe beïnvloeding. En de werknemers, niet alleen op laag, maar meer en meer ook op
hoog niveau, gingen in deze verschuiving mee. Enerzijds kwamen er steeds meer mensen de medische faculteit binnen die weinig op hadden met de gereformeerde traditie en een baan aan de VU-medische faculteit beschouwden als een baan aan een medische faculteit die toevallig die van de VU was. Maar ook degenen die er reeds waren en wel uit overtuiging voor de VU hadden gekozen gingen veelal in die maatschappelijke verschuiving mee. Ook zij moesten zich steeds vaker schikken naar de directieven uit Den Haag die
voor het voortbestaan en het verder uitgroeien en verbeteren van de faculteit het belang van de grondslag
naar de achtergrond drongen. Zij gingen hun geloof beschouwen als iets voor de privé-sfeer zonder al te
veel betekenis voor hun onderzoek en onderwijs.
Kortom: de VU-medische faculteit was er gekomen door de grondslag, door de idee van soevereiniteit
in eigen kring op elk gebied en zeker in de geneeskunde, door de wens ‘vrij van staat en kerk’ te zijn, maar wilde
zij blijven doorgroeien en niet een weliswaar fijne, maar ook kleine en onbeduidende faculteit blijven, dan
moest bijvoorbeeld overheidssubsidie worden aanvaard. Het ‘vrij van staat’ kwam daardoor in het gedrang. Andere criteria dan levensbeschouwelijke hardheid, zoals wetenschappelijke, onderwijskundige of
organisatorische kwaliteiten, kwamen ook aan de medische faculteit van de VU voorop te staan. Vanzelfsprekend is dit proces niet soepel en zonder noemenswaardige wrijving verlopen. Natuurlijk heeft het de
nodige blutsen en deuken opgeleverd. Het is dit proces, met de daarbij behorende horten en stoten, dat in
het navolgende relaas centraal zal staan.
- De plaats in het historisch debat
Die horten en stoten in het ‘normaliseringsproces’ kenmerkten zoals reeds kort opgemerkt ook het bronnenmateriaal, dat vaak onvolledig, en soms zelfs afwezig was. In tegenstelling tot de in overvloed aanwezige egodocumenten, vertoonden de archieven van de colleges van directeuren en curatoren opvallende hiaten, wat ook geldt voor de archieven van de medische faculteit zelf. Desalniettemin prijs ik mij gelukkig
dat slechts een verwaarloosbaar deel van het onderzoek zich afspeelt in het tijdperk van te wissen bestanden en te ‘deleten’ elektronische post. Voor dít werk is daardoor de in 1995 door Willem Frijhoff op een
7

congres over universiteitsgeschiedenis uitgesproken angst nog prematuur. Hij vreesde dat door de vluchtigheid van veel van het in het computertijdperk ontstane bronnenmateriaal de historicus de geschiedenis
van een universitaire instelling zou gaan bekijken - of zelfs gedwongen was te gaan bekijken - door de immer optimistische ogen van de beleidsmakers en hun wél voor de eeuwigheid uitgedraaide visies en opgeworpen balletjes.1 Belangrijker is dan ook dat Frijhoff, die toch al ietwat pessimistisch was gestemd en ook
zonder al dat elektronische verkeer overal universitaire inhoudsloosheid ontwaarde,2 in die lezing zijn gehoor een waslijst voorhield aan mogelijke invalshoeken voor universiteitsgeschiedschrijving. In een deugdelijke geschiedschrijving zouden er daarvan het liefst enkele moeten worden gecombineerd, maar duidelijk was dat de aloude anekdotische en/of celebrerende geschiedenissen niet zijn voorkeur hadden.3 Het
was híerom dat op datzelfde congres J. Bornewasser de universiteitshistoricus een ‘beklagenswaardig
mens’ noemde,4 en dus niet zozeer vanwege het vaak - dus ook al vóór het digitale tijdperk - ontbrekende
bronnenmateriaal, zeker aan de over het algemeen niet al te historisch geïnteresseerde, medische faculteiten.5
Ondanks echter dat veel historici sommige van de door Frijhoff genoemde invalshoeken als ‘heilig’ en
andere als absoluut ‘not done’ beschouwen - veelal afhankelijk van de ideologische, geschiedfilosofische
wind van het moment - is het voordeel van de vele mogelijke benaderingen dat juist daardoor iedere historicus zijn eigen invalshoek kan kiezen of zich in feite niets aan voorgeschreven invalshoeken gelegen hoeft
te laten liggen. Niet alleen omdat iedere historicus anders is, maar ook omdat iedere universiteit anders is
en iedere faculteit anders is. Moet een universiteits- of faculteitsgeschiedschrijving vergelijkend van aard
zijn? Het kan, het moet niet. Moet zij sociaal-economisch zijn? Het kan, het moet niet. In tegenstelling tot
Frijhoff had bijvoorbeeld Schreuder geen moeite met een geheel interne geschiedschrijving. Beperking was

Frijhoff, Hoezo universiteitsgeschiedenis, p. 14.
a.w., p. 13.
3 a.w., p. 17-18.
4 Bornewasser, Hoe dient de geschiedschrijving, p. 57.
5 Ik zal hier in de tekst zelf nog enkele voorbeelden van geven, maar een mooie illustratie vormde de brief die de wél
historisch geïnteresseerde A.A. Knoop, hoogleraar fysiologie, in 1988 kreeg van de medische studentenvereniging
MFVU. Hij werd in die brief uitgenodigd om een rede te houden bij het 25-jarig jubileum van de MFVU op 8 oktober 1988, en dat terwijl die vereniging toch echt al van 1951 dateerde. Uitermate ironisch feliciteerde Knoop de
MFVU dan ook daarmee dat zij er in was geslaagd het verouderingsproces te stoppen ‘ja zelfs om te keren. Een unicum, het vermelden waard.’ Het bleek het gevolg daarvan dat het archief was verdwenen en dat dus de MFVU in
1963 maar had besloten dat de vereniging opnieuw opgericht moest worden. De leden van 1988 hadden daar uiteraard geen weet meer van. Knoop gaf daarop een lesje in omgaan met de geschiedenis. Hij opende met wat faits divers
over de eerste jaargangen, bijvoorbeeld over Frank Noya, die later de studie geneeskunde inruilde voor een muzikale
carrière en na Otto Hommes de tweede voorzitter was geweest. Hij was het geweest die het MFVU-vignet had ontworpen. ‘Een serpenterige aesculaap, kruipend uit een ei. Heel toepasselijk!’ Twee jaar voordat ‘volgens U de MFVU
het levenslicht aanschouwde’ werd het tweede lustrum gevierd, naar aanleiding waarvan Lindeboom de MFVU, die
‘onmisbare aanvulling aan het van Universiteitswege gegeven onderricht’, volop in het zonnetje zette. Vreemd genoeg was overigens in 1966, toen de MFVU dus pas drie jaar oud zou zijn, toch echt al het derde lustrum gevierd.
De toenmalige voorzitter, Ale Gercama, was nota bene in 1988 verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde. ‘Al
met al, hoe moet die blindganger, dit koekoeksjong in het nest van de MFVU-historie, nu weer op de rails van de
correcte geschiedschrijving worden gezet? Want het is als met een verkeerd gestelde diagnose: je komt steeds verder
in de put. In ieder geval is het 8e lustrum in 1991, daar mag geen misverstand over bestaan. [Vier het aanstaande
feest gerust, maar] ik hoop en verwacht dat na een geslaagd 8-oktober feest, de MFVU als eerste actiepunt neemt
haar historisch archief weer op orde te brengen. De toekomst heeft nu eenmaal altijd als fundament het onmisbare
historische perspectief.’ Archief Knoop, 4: Brief van Knoop aan bestuur MFVU, 5-10-1988. Het lijkt exemplarisch
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nu eenmaal onontkoombaar en waarom, zo vroeg Schreuder zich af, zou de ene beperking afkeurenswaardig zijn en een andere niet? Voorwaarde was echter wel dat de schrijver zich van de nadelen van de
opgelegde beperking bewust was en dus geen uitspraken deed die daardoor niet te bewijzen waren.1
Toch zullen in dit werk, geheel in de geest van Frijhoff, sporen van verschillende van de door hem genoemde invalshoeken terug te vinden zijn. Zo heeft het naast institutionele, zeer zeker ook contextuele,
sociaal-economische en ideeënhistorische kenmerken. Maar typerend is de centrale plaats van de wederzijdse beïnvloeding van en de discrepanties tussen theorie en praktijk, tussen de vaak hoogdravende
ideologie en even vaak zeer aardse, meestentijds financiële werkelijkheid. Een geschiedschrijving over een
zo ideologisch beladen onderwerp als medische wetenschap en medisch hoger onderwijs aan een protestants-christelijke instelling, kan nu eenmaal niet heen om vragen over de al dan niet aanwezige wrijving
tussen geloof en wetenschap en de invloed die dat had op de praktijk van bestuur en beleid (en de invloed
die dat weer had op geloof en wetenschap). Dergelijke vragen op zich zijn, ik zal het niet ontkennen, niet
origineel. Niet alleen werden ze met betrekking tot andere faculteiten of de universiteit in het algemeen al
eerder gesteld, maar ook betreffende de medische faculteit zijn er al eerder pagina’s aan besteed. Daarbij
kunnen de namen worden genoemd van G.A. Lindeboom, M.J. van Lieburg of H.L. Langevoort, allen
overigens hoogleraren van de VU zelf en afkomstig uit wat wel ‘de traditionele VU-achterban’ wordt genoemd. In 1980 schreef Langevoort bijvoorbeeld in zijn ‘Faculteit der Geneeskunde’ dat een bijzondere
universiteit en de faculteiten die een dergelijke universiteit vormen, antwoord moeten geven op de vraag
of het bijzondere karakter dat in de theorie altijd fraai wordt verwoord en benadrukt, ook in de praktijk
van alledag herkenbaar is en blijft. Toch is in het leeuwendeel van de tot nu toe geschreven geschiedenissen óf vooral de praktijk, zonder reflectie op de achterliggende theorie, óf - en vaker - vooral de ideologie
beschreven, met alle gevolgen van dien op de verklaring van bepaalde gebeurtenissen.1
- Christelijke geneeskunde

Voor een medische faculteit betekent het bovenstaande dat zal moeten worden nagegaan of en
hoe de gedachten die leefden in de kring van de medici der VU over de invulling van hun vak, in
de praktijk werden omgezet. Daarvoor is het allereerst noodzakelijk die gedachten zelf te verwoorden. Vaak werd dan gezegd dat juist in de geneeskunde - en daarom ook werd naar een medische faculteit al vanaf het begin verlangd - het levensbeschouwelijke karakter van de universiteit
naar voren zou kunnen komen. Dit lijkt ook de mening van Langevoort. Is immers, zo zegt hij,
juist de geneeskunde ‘niet zonder ophouden bezig met de zorg voor de zieke mens? Zetten in het
academisch ziekenhuis niet veel artsen en verpleegkundigen zich dag en nacht in voor de genezing van de patiënt?’ Maar hij plaatste daar zelf al de terechte kanttekening bij dat ook in de niet
voor het historisch besef van veel medici en voor de wijze waarop aan een medische faculteit met archieven wordt
omgesprongen, de enkele witte raven of zwarte schapen uiteraard niet te na gesproken.
1 Schreuder, Over het schrijven, p. 25.
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aan een bepaalde levensbeschouwing verbonden patiënten- en geneeskundige zorg de artsen en
verpleegkundigen zich inzetten voor de genezing van de patiënt en - zo wil althans het verhaal zonder ophouden en niet aflatende inzet bezig zijn met de zorg voor de zieke mens. Maar dit
verklaarde hij door erop te wijzen dat de gehele westerse geneeskunde van christelijke waarden is
doordesemd. Die bepalen daardoor voor een zeer groot deel ook het denken en handelen van
niet-christelijke artsen en verpleegkundigen. Zowel geneeskunde als christendom hadden en hebben immers eerbied voor het leven en bereidheid tot zorg voor een ander hoog in het vaandel,
iets waar een andere VU-hoogleraar, G. den Otter, in 1968 in een artikel in Medisch Contact ook al
op had gewezen.1
Nog ervan afgezien dat, als inderdaad de gehele westerse geneeskunde doordesemd is van het
christelijke gedachtegoed, een christelijke, medische faculteit juist achterwege had kunnen blijven,
is het de vraag of er geen vraagtekens bij een dergelijke redenering kunnen worden gezet. Ten
eerste zijn Langevoorts opmerkingen, zoals hij overigens zelf impliciet al aangaf, meer van toepassing op een ziekenhuis dan op een faculteit. Dat eigen ziekenhuis nu was er (nog) later dan de
faculteit. Maar ook als ziekenhuis en faculteit wel op hetzelfde moment zouden zijn geopend, dan
nog is de geschiedenis, theorie en praktijk van een medische faculteit - een plaats van onderzoek
en onderwijs - niet hetzelfde als de geschiedenis, theorie en praktijk van een ziekenhuis, ook niet
als het een academisch ziekenhuis betreft. Met andere woorden: wil men zoeken naar het eigen,
christelijke karakter van een medische faculteit, dan kan niet worden volstaan met een verwijzing
naar het christelijke karakter van zorg voor de naaste, van aandacht voor de zieke. Dan kan, om
het in VU-termen te zeggen, niet worden volstaan met het woord ‘barmhartigheid’.
Het was dus duidelijk dat er naast de christelijk barmhartige zorg voor de bedlegerige, zieke
naaste, nog andere argumenten voor een eigen medische faculteit moesten worden aangevoerd.
Die werden gevonden in de eigen opvattingen over ziekte en lijden. Een christenarts had meer
dan een niet-christelijke collega besef van de achtergrond van ziekte. Bij de specifieke taken van
een medische faculteit als opleiding en onderzoek, zou, geheel volgens het beginsel van de VU,
rekening moeten worden gehouden met ‘de goddelijke openbaring’, zo vatte Langevoort de opinie samen van de vier in 1950 aanwezige hoogleraren, die aan de basis stonden van een volledige
medische opleiding aan de VU. Het geloof dat de schepping door de zondeval zijn perfectie had
verloren, was het uitgangspunt. Ziekte en lijden waren daarvan het resultaat geweest. Zonde en
ziekte stonden in directe relatie met elkaar en waren het gevolg daarvan dat de mens zich van
God had afgekeerd. Of, zoals de door Langevoort aangehaalde psychiater en hoogleraar Lambertus van der Horst het in 1955 zei: ‘Als er geen zonde was en geen schuld, zou er aan onze Uni1

Langevoort, Faculteit der geneeskunde, p. 185.
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versiteit geen sprake zijn van een medische faculteit.’ Er moest hierdoor een soort geneeskunde
komen die niet alleen de zorg voor het lichamelijk beter worden voor ogen stond, maar die ook
aan de ziekte een zin wilde geven. De opleiding tot christenarts moest met andere woorden niet
alleen erop zijn gericht de patiënt te genezen. Hij kenmerkte zich ook door het onderwijzen van
een benadering van de patiënt die bij de andere universiteiten niet zou worden gevonden.1
Een van de eerste dingen die bij dit onderzoek opvielen is dat er, geheel afgezien van de vraag
of men het eens is met de theoretische beschouwingen van de gereformeerde medici van de VU,
er vanaf de oprichting in 1880 tot enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog volop werd gediscussieerd - of, dat moet gezegd, er volop als onfeilbaar voorgestelde stellingen werden geponeerd
- over vragen als wat geneeskunde nu eigenlijk zou moeten inhouden, wat het doel van geneeskunde moest zijn, wat ziekte was, wat gezondheid was, en wat de oorzaak van ziekte en gezondheid was. Die discussies, die vragen, die zekerheden, lijken de laatste decennia van de aardbodem
verdwenen. De discussie erover lijkt doodgebloed, of wellicht beter: zij lijkt geheel en al versmald
tot de vraag of wat kan, ethisch ook mag en/of financieel haalbaar is. Met andere woorden: zoals
in de politiek ‘de’ wens van ‘de’ kiezer, van ‘het’ volk, meer en meer het partijprogram lijkt te gaan
bepalen, zo lijkt in de geneeskunde de praktijk de discussie te bepalen. Niet langer probeert men,
uitgaand van een theoretisch beginsel, de praktijk te beïnvloeden. Over de theorie wordt hooguit
nog eens gereflecteerd in inaugurele redes en afscheidscolleges. In de tussenliggende, door de alledaagse praktijk opgeslokte tijd, heeft men het daar gewoonlijk te druk voor.
- De periodisering
Omdat er aan de VU en in aanverwante groeperingen reeds vanaf het prille begin van de universiteit een debat bleek te worden gevoerd over wat geneeskunde zou moeten inhouden, over wat de
taak van de geneeskundige wetenschap zou moeten zijn, besloot ik de oorspronkelijke opdracht
verder uit te breiden en niet in te perken, wat meestentijds het geval is. Voor een goed begrip van
de geschiedenis van de medische faculteit vanaf 1950, was het niet zozeer wenselijk, als wel onontkoombaar om tevens stil te staan bij de eerste pogingen te komen tot een eigen medische faculteit, en de daarop volgende inspanningen haar uit te breiden tot een ook juridisch volwaardig,
minimaal drie hoogleraren omvattend instituut.
De pogingen leverden ook succes op. Met de aanstelling van psychiater Leendert Bouman in
1907 beschikte de VU over een hoogleraar geneeskunde, en daarmee, althans in de ogen van de
VU zelf, ook over een medische faculteit. Die werd in 1910 vorm gegeven met de opening van de
1

Idem; Den Otter, De betekenis, p. 849.
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Valeriuskliniek, eigendom van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en
Zenuwlijders (VtCV). Een goed decennium later kreeg Bouman gezelschap van Frits J.J. Buytendijk, die in 1913 als assistent-bioloog in de kliniek aan het Valeriusplein zijn rijke carrière was gestart. Nog slechts één hoogleraar erbij en de in 1930, in verband met het behoud van het civiel effect noodzakelijke vierde, volwaardige faculteit, zou een feit zijn. Maar zowel Bouman als Buytendijk verlieten de VU voordat die derde hoogleraar was benoemd, en niet de medische, maar de
natuurwetenschappelijke faculteit zou in 1930 de vierde volwaardige faculteit van de VU worden.
Het zou tot 1950 duren alvorens met de aanstelling van drie hooglaren naast een enkele jaren na
Boumans vertrek benoemde psychiater, de volwaardige faculteit een feit zou zijn. Die faculteit
groeide daarop binnen enkele decennia uit tot een instituut dat zowel kwantitatief als kwalitatief
de concurrentie met de oude faculteiten aankon.
Dit verhaal roept diverse vragen op. Wat was er zo begerenswaardig aan een medische faculteit, speciaal voor de VU? Hoe verliepen de discussies betreffende de instelling en verdere opbouw van die eerste, minimale faculteit? Waarom werd een psychiater de eerste hoogleraar?
Waarom mislukte het eind jaren twintig alsnog, zo kort voor het - voorlopige - einddoel was bereikt? Waren de levensbeschouwelijke overtuigingen van de een, aanvaardbaar voor de ander?
Diende de levensbeschouwing als bindmiddel, of als splijtzwam? Hoe werd met conflicten over
geloof en wetenschap tussen de faculteitsleden onderling en tussen de faculteit en het VUbestuur omgegaan? Wat gaf de doorslag bij problemen om een noodzakelijke vacature vervuld te
krijgen: wetenschappelijke kwaliteit of levensbeschouwelijke hardheid? Hoe werd geprobeerd van
de geneeskunde aan de VU een typisch christelijke geneeskunde te maken? Was er wel zoiets als
een typisch christelijke geneeskunde? Zo ja, wat was daarvan dan het kenmerk? Zo nee, wat is
dan nog de toegevoegde waarde of zelfs het bestaansrecht van een medische opleiding aan een
christelijke universiteit? Is er na 1950 een levensbeschouwelijke prijs betaald voor het succes?
De speurtocht naar de antwoorden op al deze vragen heeft de geschiedschrijving over de medische faculteit in twee delen uiteen doen vallen. Het eerste deel, dat de periode 1880-1945 beschrijft, is getiteld Van Genezen in Geloof... De theorievorming over de medische wetenschap werd
nog geheel en al vanuit christelijk oogpunt bekeken, al was dit allerminst een waarborg voor eenstemmigheid. Dat het tweede deel, over de periode 1945-2000, …Tot Geloof in Genezen heet, geeft
dan ook al aan dat in de loop van deze periode het belang van geloof en bijbel voor de medische
wetenschap en het medisch bedrijf op de achtergrond raakte. Natuurwetenschappelijk onderzoek
kreeg de overhand boven bijbelstudie. Het geloof verdween, of in zijn geheel, of naar het privédomein.
1

Langevoort, a.w., p. 185-186; Van der Horst, De Medische Faculteit aan de VU, p. 91.
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In die delen zijn vanzelfsprekend meerdere perioden te onderscheiden, om preciezer te zijn:
drie in elk deel. In het deel over het tijdsvak 1880-1945 zullen dat de aanloop naar de benoeming
van Bouman; de tijd dat hij doceerde, en de tijd na zijn vertrek in 1925. In die eerste periode zullen de initiatieven onder de loep worden genomen die werden ontplooid om tot een medische faculteit te komen. Behalve initiatieven vanuit de VU zelf, speelden daarin twee organisaties een
grote rol, de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen (CVNG) en de genoemde
VtCV. Met alle gereformeerde overeenkomsten tussen deze twee partijen kan alvast worden gezegd dat zij exemplarisch werden voor de discussie tussen geloof (de VtCV) en wetenschap (de
CVNG).
In het eerste hoofdstuk van dit eerste deel zullen het ontstaan en de eerste decennia van de
VU zelf worden behandeld. Er komen al enkele aspecten in aan bod die voor ons onderwerp niet
alleen indirect, maar ook direct van belang zijn. Te noemen zijn het wegvallen van de op medisch
gebied actieve Reveil-beweging als een der steunpilaren van de universiteit; de strijd van Kuyper
met voormalig kompaan De Savornin Lohman over de interpretatie van de grondslag, en de Hoger Onderwijswet van 1905, die de oprichting van een vierde faculteit voor eind 1930 noodzakelijk maakte. Daarbij ging indertijd iedereen er van uit dat dit een medische faculteit zou worden.
Na dit inleidende hoofdstuk zullen de drie rond 1900 bewandelde wegen worden besproken die
moesten leiden naar een medische faculteit aan de VU. De eerste daarvan werd vanzelfsprekend
bewandeld door de universiteit zelf, met voorop kopman Abraham Kuyper. Die zag een tegenstelling tussen soma en psyche en betwijfelde of zij beide wel onderdeel van studie aan de medische faculteit zouden kunnen zijn, met name omdat hij vreesde dat dit als vanzelf tot onderwaardering van de psyche zou leiden.
Probleem voor de universiteit was dat de medische faculteit een geneeskunde zou moeten
gaan doceren en onderzoeken die in overeenstemming was met de grondslag. Het moest zogezegd een christelijke geneeskunde zijn, een geneeskunde die duidelijk anders was dan de geneeskunde die werd gedoceerd aan de andere, ‘heidense’ universiteiten. De interpretatie van de grondslag - waarbij zoals altijd rekkelijken en preciezen zijn te onderscheiden - speelde derhalve een rol
in de wijze waarop tegen geneeskunde werd aangekeken, en dan met name bij de vraag aan welk
specialisme, aan wat voor hoogleraar, in eerste instantie bij een medische faculteit de voorkeur
moest worden gegeven. Dit geeft ook aan dat het voor de inhoud van de faculteit - het soort specialisme, het karakter en de kwaliteit van de hoogleraar en diens wetenschappelijke speelruimte van belang was wie het pleit in het voordeel beslechtte: de rekkelijken of de preciezen; de mensen
die zich wél of de mensen die zich juist niet wilden afsluiten van de wereld; de mensen die het geloof op de eerste plaats zetten of de mensen die de wetenschappelijke kwaliteit het hoogste uni-
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versitaire goed achtten. De wens een medische faculteit op te richten leidde tot allerlei plannen,
die echter tot 1907 vanwege inhoudelijke en financiële bezwaren allemaal werden verworpen.
Onderliggende probleem was de frictie tussen enerzijds de afkeer van het heidens materialisme,
en anderzijds de wetenschap niet in een vacuüm te leven en de wetenschap dat ook nietchristelijke wetenschap, en dus ook niet-christelijke geneeskunde, tot bewonderenswaardige resultaten had geleid. Bovendien: hoe men het ook wendde of keerde, de afgestudeerden zouden veelal aan het werk gaan in een omgeving die niet geheel of zelfs in het geheel niet orthodoxprotestants zou zijn. Zij zouden, in het geval van de geneeskunde, moeten gaan samenwerken
met mensen die de homo sapiens zagen als een zoogdier of zelfs als een machine, in plaats van als
het evenbeeld Gods.
De tweede weg werd bewandeld door de in 1896 opgerichte CVNG. Zij achtte het een groot
probleem dat er in de universitaire wereld weinig aandacht was voor typisch christelijke geneesen natuurkunde. Het instellen van bijzondere hoogleraarschappen aan de rijksuniversiteiten zou
daarvoor één van de oplossingen kunnen zijn, een medische (en natuurwetenschappelijke) faculteit aan de VU een andere. Die faculteit moest dan enerzijds een wetenschappelijk goede faculteit
zijn, maar anderzijds als voornaamste taak hebben het laten horen van het christelijk geluid dat
aan de andere universiteiten niet of in ieder geval te weinig werd gehoord. Zij zou dus zeker in
eerste instantie een aanvullende taak moeten hebben waarbij de geneeskunde voorop stond.
Min of meer tegenover de CVNG - ondanks vele persoonlijke en natuurlijk ook levensbeschouwelijke overeenkomsten - stond de VtCV, die was opgericht door en onder leiding stond
van de afgescheiden dominee Lucas Lindeboom, de grootvader van de latere hoogleraar interne
geneeskunde en medische encyclopaedie, Gerrit Arie Lindeboom. Deze vereniging bewandelde
de derde weg die hiernavolgend zal worden besproken. Zij bestierde een aantal psychiatrische inrichtingen en was dus vooral geïnteresseerd in de komst van goed christelijke psychiaters. Die
zouden hun opleiding bij voorkeur moeten verkrijgen aan de VU. Hier volgt al uit dat de VtCV
veel meer dan de CVNG de praktijk, de zorg, de barmhartigheid, de geneeskunst voorop stelde.
Dat de aan de Valeriuskliniek werkzame Bouman en Buytendijk deels werknemer van de VtCV
waren, maar ideologisch meer ophadden met de CVNG, zal bij het lezen van de tweede periode
in de gaten moeten worden gehouden, waarin het echec wordt beschreven van de poging in 1930
een juridisch volwaardige medische faculteit in het leven te roepen. De derde periode tenslotte
beschrijft de initiatieven en pogingen die daarna werden ondernomen om de faculteit in leven te
houden en zelfs weer uit te breiden.
In het tweede deel van ‘de’ geschiedenis van de medische faculteit van de VU, het naoorlogse deel,
wordt een tijd besproken die allengs een geheel ander beeld te zien geeft. Door de ten langen leste toch
aanvaarde staatssteun, waren investeringen mogelijk geworden. Die resulteerden, zoals gezegd, in 1950 in
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de benoeming van drie extra hoogleraren. Het was het begin van een tijd waarin de faculteit van een enkele medewerkers en enkele studenten tellende instelling, uitgroeide tot de grootste faculteit die de VU herbergt. Dit gebeurde welhaast tegen de stroom in, een stroom die in eerste instantie werd veroorzaakt door
interne meningsverschillen over de te volgen koers of over de betekenis van geloof en wetenschap voor
het werk - tussen hoogleraren onderling of tussen faculteit en VU-bestuur -, en later door van overheidswege opgelegde bezuinigingen. De overheid dreigde op een gegeven moment zelfs de gehele faculteit - inclusief het ziekenhuis - op te heffen.
Dat de expansie van enkele naar honderden medewerkers en studenten toch heeft plaatsgehad, heeft
verschillende oorzaken. Ten eerste natuurlijk externe oorzaken zoals de soepeler houding van de VU tegenover de buitenwereld na de Tweede Wereldoorlog - en van de buitenwereld tegenover de ‘goede’ VU -,
de in 1948 aanvaarde overheidsfinanciering, de gestaag toenemende studentenaantallen en de even gestaag
toenemende, maatschappelijke vraag naar medische zorg. Maar ook enkele interne oorzaken hebben een
rol gespeeld. Zo werden sommige van de eerste hoogleraren gekenmerkt door een welhaast bovenmenselijke energie, waarbij met name aan de eerder genoemde Gerrit Arie Lindeboom moet worden gedacht.
Ten tweede gaf het opstarten en levensvatbaar maken van een geheel nieuwe, door andere, oudere medische faculteiten vaak vanuit de hoogte bekeken instelling, veel medewerkers de wil hoe dan ook te slagen.
Juist door de vrijheid die het ontwikkelen van iets nieuws brengt - waarbij het bijzondere karakter zeker
niet altijd als dwangbuis fungeerde, volgens sommigen zelfs integendeel - konden nieuwe zaken worden
uitgeprobeerd en al dan niet tot ontwikkeling worden gebracht. Hierbij sprak natuurlijk de multiinterpretabiliteit van wat ‘christendom’, en daarmee van wat ‘christelijke geneeskunde’ inhield, een woordje
mee. Werd eerst bijvoorbeeld iets als transseksualiteit volslagen afgewezen, de eind jaren zestig bij een
nieuwe generatie opkomende interpretatie van ‘medelijden met de lijdende medemens’ gaf de ruimte om
juist hiervan een specialiteit te maken.
Het resulteert al met al in een beeld dat in het eerste decennium nog werd bepaald door eensgezindheid over wat ‘christelijke geneeskunde’ met name medisch-ethisch in zou moeten houden. Interne strubbelingen werden deels veroorzaakt door kinderziekten, deels door in iedere organisatie terugkerende verschillen in belangen en karakters. Allengs echter begon de eensgezindheid te eroderen, wat in de jaren zestig leidde tot deels heftige disputen over de relatie tussen geloof en wetenschap die meer specifiek zijn
voor de medische faculteit van de VU, en waarvan een katholieke variant hooguit ook in Nijmegen terug
te zien zal zijn. Het waren de decennia van de professorenfaculteit, de decennia waarin de hoogleraren het
bestuur van de faculteit vormden en wier wil op hun afdeling wet was. Het waren ook decennia die zeker
in het begin werden gedomineerd door mensen die overtuigd waren van het bestaan van een typisch christelijke geneeskunde en probeerden die in woord en geschrift te definiëren. De eerste kwart eeuw na de
oorlog is daardoor dan ook in twee perioden te splitsen. De eerste behelst de aanloop naar en de eerste jaren van de geconstitueerde faculteit, waarin een handvol hoogleraren de dienst uitmaakte die de opbouw
van een echt christelijke medische faculteit voor ogen stond. Het was een getalsmatig kleine faculteit,
waarin echter onder de oppervlakte al enkele dingen gebeurden die in de tweede periode, de jaren zestig,
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nadrukkelijk aan de oppervlakte zouden komen. Dat is de tijd van studentenexplosie en sterke groei van
het aantal medewerkers en hoogleraren, maar ook de tijd van vaak bittere onderlinge strijd.
Met de, door de maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig door de overheid verordonneerde,
democratisering van begin jaren zeventig, en de kort daarop gestarte, eveneens vanuit Den Haag opgelegde bezuinigingen, veranderde het beeld en trad de medische faculteit een tijd binnen die herkenbaarder
wordt voor medische faculteiten die geen religieus geïnspireerde grondslag kennen. Er kwam een gezamenlijke vijand en er werd daardoor ook meer gezamenlijk opgetrokken, al stond dat natuurlijk niet garant
voor een constant gedeelde mening. Dit neemt niet weg dat ook in die periode van het tweede deel de rode draad van de ‘normalisering’ zal worden doorgetrokken. Dus zal ook dan de discussie over geloof en
wetenschap, over de mogelijkheid of onmogelijkheid van een typisch christelijke geneeskunde, centraal
staan.

Dat juist volgens de meest orthodox-gelovige bepleiters van een medische faculteit in de beginperiode van de VU, de geneeskúnst voorop stond, dat juist volgens hen de wetenschap in dienst
moest staan van de zorg, betekent dat juist zij de overstap van VU naar VUmc zouden hebben
toegejuicht, zeker omdat het het sluitstuk is van een ontwikkeling waarin langzaam maar zeker
het primaat in de opleiding verschoof van de wetenschap naar de zorg, wat ondermeer een grotere rol voor het ziekenhuis en een kleinere rol voor de prékliniek betekende. Hun enthousiasme
zou echter zeer zijn getemperd in de wetenschap dat deze verschuiving mede het gevolg was van
de steeds overheersender rol die geld, hét symbool van het door hen vermaledijde materialisme,
was gaan spelen. In de laatste decennia van de twintigste eeuw bleven de kosten van de gezondheidszorg maar stijgen, terwijl de inkomsten van de overheid achterbleven. De bezuinigingen die
daar het gevolg van waren, werden met name op wetenschap en onderwijs afgewenteld, waardoor
de patiëntenzorg als vanzelf als de sterkere boven kwam drijven. De oude keuze van de gereformeerde medici voor zorg, voor barmhartigheid, boven wetenschap, was mede door een afkeer
van het materialisme veroorzaakt, en nu was het juist het materialisme dat ervoor zorgde dat de
zorg het primaat verkreeg.
Nog belangrijker echter is dat de vorming van het medisch centrum in het geheel geen bijzondere, maar juist een normale stap lijkt. De faculteit was immers niet de enige die die stap zette.
Het is een algemeen verschijnsel dat eerder al aan de andere medische faculteiten in Nederland
had toegeslagen. Wat historisch gezien dus als ‘een stap terug’ gekenschetst zou kunnen worden
naar de tijd dat de VU nog echt bijzonder was, kan ook een stap verder weg van dat bijzondere
karakter zijn. Dan zou de overgang van VU naar VUmc de medische faculteit alleen maar minder
bijzonder en meer normaal maken. Als dat het geval blijkt te zijn, dan is het natuurlijk aan de lezer om dit toe te juichen of te betreuren. Maar het lijkt mij dan wel een aansporing tot behoud
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van en investering in die paar kleine zaken waarin de VU-medische faculteit zich nog wel onderscheidt van de overige medische faculteiten, en zeker als dergelijke zaken voortgekomen blijken
te zijn uit de oude overtuigingen die tot de stichting van de VU en tot de oprichting van een eigen medische faculteit hebben geleid, hoezeer zij vakinhoudelijk daar dan ook van verwijderd
mogen zijn geraakt.
In 1900 werd meermaals de mening verkondigd dat vakken als ethiek, filosofie en - met name - geschiedenis der geneeskunde het hart van een universitaire medische opleiding moesten vormen en zeker
aan een bijzondere instelling als de VU. In 1950 werd nog een voorname plek gereserveerd voor een vak
als Medische Encyclopaedie. Heden ten dage worden deze vakken - met uitzondering wellicht van de
ethiek - meer als een appendix beschouwd, een lichaamsdeel dat kan blijven zolang het geen zeer doet,
maar anders zonder pardon wordt weggesneden. Het volgen van zulke vakken wordt door veel studenten
vaak als een verplicht nummer gezien, dat weinig bijdraagt aan hetgeen waarvoor zij naar eigen idealistisch
zeggen geneeskunde waren gaan studeren: mensen helpen. Ook voor geneeskunde wordt van geschiedenis
het nut - dat tover- en sleutelwoord van hedendaagse universitaire opleidingen - hevig betwijfeld. Desondanks heeft wat dit betreft de medische faculteit van de VU nooit het betreurenswaardige voorbeeld gevolgd van andere medische faculteiten, waar geschiedenis der geneeskunde uit het curriculum is afgevoerd.
Ik hoop van harte dat mijn geschiedenis van de faculteit mede als een bewijs zal worden gezien voor de
wijsheid van dat beleid.

Leo van Bergen
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1 De School voor Hoger Onderwijs genaamd: de Vrije Universiteit
Het ontstaan van de Vrije Universiteit
Met zijn rede ‘Souvereiniteit in eigen kring’ riep Abraham Kuyper op 20 oktober 1880 in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam de School voor Hoger Onderwijs in het leven, genaamd: de Vrije
Universiteit. Zij was echter niet de eerste christelijke universiteit van Nederland, een universiteit
waar ‘Gods woord richtsnoer voor alle wetenschapsbeoefening zou zijn’.1 Dat was de Leidse universiteit, en die zou eind negentiende eeuw juist de grote tegenstrever van de VU worden. Al in
de tijd van de openingsjaren van de oorlog tegen Spanje was het de kerkelijke synode van 1574
die aan Willem van Oranje vroeg te zorgen voor een hogeschool in de theologie, rechten, talen en
medicijnen. Zij werd opgericht te Leiden in 1575 als waardering voor het Leids verzet tegen
Spanje. De synode van 1586 drong er op aan het christelijk karakter van de universiteit te bewaken door de aanstelling van curatoren die de religie waren toegedaan, alsmede van godvrezende
hoogleraren, zeker aan de theologische faculteit. Het is een formulering die zo uit Amsterdam
1880 had kunnen stammen en dan ook terug te vinden is in de statuten van de VHO. Daarin
werd immers ook voorgeschreven dat universiteit, curatoren en hoogleraren religieus gebonden
waren.2
Geen wonder dus dat in 1887 - overigens geheel tegen de ideeën van VU-stichter Abraham
Kuyper (1837-1920) in - iemand als J. Woltjer, hoogleraar in de letteren, met name de klassieke
talen, zei dat tegenover de stelling ‘alle wetenschap is natuurwetenschap’ de stelling ‘alle wetenschap is theologie’ moest worden gezet. Dat was een eis die ‘door den aard en het streven van
ons weten zelf’ werd gesteld. ‘Uit God, tot God is alles, ook de wetenschap.’ 3 En tien jaar later
schreef een der volgende hoogleraren, de zeer conservatieve zoon van Kuyper, H.H. Kuyper, de
VU te zien als een ‘schola militans, een strijdende school’. Ze was een ‘levendig protest tegen de
ongelovige Lands-hoogescholen, een universiteit die pretendeerde de waarheid te hebben gevonden, terwijl andere maar zoekende bleven’. Het was een daad van protest tegen het heersende positivisme aan de openbare universiteiten; een daad van protest tegen de gedachte dat wetenschap
en geloof niet samengingen, een daad van protest ook tegen de steeds verdergaande secularisering
van het onderwijs in het algemeen en van het hoger onderwijs in het bijzonder. Dat positivisme
moest ‘van meet af aan de oorlog [worden] verklaard’. Het was ‘de aloude strijd, die van het Pa-

Jaarboek VU, 1980-1981, p. 67.
Statuten VU 1880, art. 2; Roelink, Blinkend spoor, p. 9.
3 Jaarverslag VHO, jrg. 8 (1887), p. LXIII-LXIV.
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radijs af is gevoerd tusschen licht en duister, geloof en ongeloof, Babel en Jeruzalem, Satan en
God’.1
Die overige universiteiten keken met enig dédain op de VU neer. Bij hen waren mens en ratio
voor God en geloof in de plaats gekomen; had verlichting hervorming verdrongen. Niet dat het
geloof aan de Rijksuniversiteiten was verdwenen, maar de ethisch-irenische richting had er een
invloed die substantieel groter was dan in de maatschappij als geheel. Zij zag de bijbel als een
symbolisch werk, waarvan de tekst niet letterlijk moest worden opgevat. Met haar idee van wetenschapsbeoefening in christelijke zin was de VU volgens de overige universiteiten dan ook op
haar best een schijnuniversiteit. Afgaand op Van Oude en Nieuwe Universiteiten van J.C.C. Rupp
speelde dit nog meer bij de medische faculteiten dan bij de andere. Bij hen heerste een zeer sterk
beschavingsideaal. De verbinding tussen een goede medische beroepsopleiding en maatschappelijke dienstverlening werd benadrukt, evenals de rol die zelfstandig denken bij de voor die dienstverlening noodzakelijke, wetenschappelijke vermeerdering van kennis speelde. En alleen door wetenschappelijke, in overeenstemming met de wetten van fysica en menselijke natuur verkregen
vermeerdering van kennis, konden verlichting en beschaving zegevieren. Voor Goddelijk ingrijpen was hierin geen plaats.1
Zowel dit verlichtingsdenken als de invloed van de ethisch-irenischen aan de universiteiten
waren een doorn in het oog geworden van een aantal protestanten in de negentiende eeuw, leidend onder meer tot de wens van een eigen universiteit. Het ontstaan van de VU is dan ook niet
los te zien van de kerkstrijd van die jaren, en het was vanwege die relatie tussen het streven naar
herkerstening en de universiteitsstichting, de relatie tussen geloof en wetenschap, dat de VU door
de overige universiteiten op zijn zachtst gezegd ietwat vreemd werd bekeken. Dat kon ook moeilijk anders, zo merkte pedagoog en psycholoog Jan Waterink in 1955 op bij de viering van het
vijfenzeventigjarig bestaan. De stichting van de VU was toch wel een wonderlijk iets te noemen.
De wetenschap in die dagen bewoog zich immers in kringen die met het gewone volk niets uit te
staan hadden. En dan komt er tegen 1880 ‘een beweging, geleid door een paar Amsterdamse dominé’s, gesteund door een bierbrouwer en een paar zakenmannetjes en een enkele man van betekenis, die verleid wordt mee te doen; en deze mensen willen een universiteit stichten, en dat nog
wel in verbondenheid met het domste deel der natie. Want immers, wie gereformeerd is, heeft
wel het minst genoten van de zegeningen der verlichting.’ Dan krijgt die universiteit ook nog eens
zegge en schrijve vijf hoogleraren - behalve Kuyper, F.W.J. Dilloo, J.C. Fabius, Ph.J. Hoedemaker
en F.L. Rutgers - van wie nota bene de hoogleraar van de letterenfaculteit, de Duitser Dilloo, niet
eens Nederlands sprak. Dan was het toch wel begrijpelijk dat andere universiteiten ietwat op de
1

a.w., jrg. 18 (1897), p. XXVIII-XXIX; Jaarboek VU, 1980-1981, p. 66-67.
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VU neerkeken. Maar, zo vervolgde Waterink, het dédain had geen rekening gehouden met het
letterlijk heilig moeten van mensen die wilden verhinderden dat de wetenschap nog verder van
het woord Gods af zou drijven.2
Uitspraken als die van H.H. Kuyper over de ‘schola militans’ zouden J. Roelink in dezelfde tijd
als waarin Waterink terugblikte, tot de opvatting brengen dat de stichting vooraleerst een ‘positieve reactie’ op ‘de ontkerstening der wetenschap’ was. Hierbij moest het woord ‘ontkerstening’
echter niet negatief worden opgevat. Het was, aldus Roelink, immers logisch dat wetenschap, als
zaak van de menselijke ratio, geheel los van vooroordeel, dogma of geloof moest worden beoefend, ook door mensen die zich Christen noemden. Waarom dan toch die reactie? Omdat er nog
altijd mensen waren die vasthielden aan de oude belijdenis, mensen die ervan bleven uitgaan dat
de ‘goede God alle dingen naar Zijnen heiligen wil alzoo stiert en regeert, dat in deze wereld niets
geschiedt zonder Zijne ordinantie en dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leeren
hetgene Hij ons aanwijst in Zijn Woord.’ Die groep, weliswaar een minderheid, maar wel een
reeds lang bestaande minderheid, werd vanwege dit geloof geweerd uit de wetenschapsbeoefening. Het sektarische gedrag waarvan de VU sinds haar oprichting is beschuldigd, was dan ook
niet alleen zelfgekozen, maar ook door de maatschappij opgelegd. Met andere woorden: door tegenwerking werd het christelijke wetenschapsgeluid niet in de overige universiteiten gehoord,
waardoor maar één weg overbleef: de stichting van een eigen universiteit.3
- De emancipatie der gereformeerden
De stichting paste in een streven van meer algemene aard. In het midden van de negentiende
eeuw was een nieuw bewustzijn onder de gereformeerden ontstaan, die zich eerst hadden gezien
als ‘eenvoudige menschjes; petten op; gladde jasjes; kleine, kleine luyden’.4 Zij begonnen de betekenis van de eigen cultuur in te zien en wensten zich niet meer tevreden te stellen met een plaats
in de maatschappelijke marge. De roep om erkenning van hun volwaardig burgerschap en opheffing van hun al dan niet vermeende discriminatie werd meer en meer gehoord. Enkelen stelden
ook toen al dat dit niet voldoende was. Zij streefden niet naar een plaats naast en gelijkwaardig
met de andere bevolkingsgroepen, maar wensten dat de gereformeerde normen en waarden een
centrale rol in de samenleving zouden gaan innemen.5 Latere prominente VU’ers als Kuyper en
Herman Bavinck spraken respectievelijk over ‘de citadel in de vesting’ en ‘de kern van ons volk’.
Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten, p. 57-58; Jaarboek VU, 1980-1981, p. 68.
Anema, Zijlstra, Waterink, Drie toespraken, p. 33; Blauwendraat, Worsteling naar waarheid, p. 15.
3 Roelink, 75 jaar VU, p. 24.
4 Hendriks, De emancipatie, p. 205.
5 a.w., p. 206.
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De gereformeerde ‘grondtoon’ was volgens hen de meest vooraanstaande van de drie Nederlandse grondtonen en stond dus boven de roomse en de revolutionaire of liberale grondtoon. Deze
gedachte werd ook theologisch vertaald in die zin dat er enerzijds werd erkend dat er meer kerken
in Nederland met bestaansrecht waren dan de gereformeerde, maar anderzijds dat die gereformeerde kerk wel veruit de belangrijkste was. Het is die laatste opvatting die goed tot uiting komt
in Kuypers ‘Souvereiniteit in eigen kring’. De gereformeerde levensbeschouwing werd erin getypeerd als het ‘echte, zuivere Christendom’, al het andere was afwijking. Het was een opvatting die
natuurlijk niet is los te zien van het extreem negatieve beeld dat in die tijd de niet-gereformeerden
over dat Nederlandse volksdeel ten toon spreidden. Het ene extreem roept nu eenmaal het andere op.
Kuyper bond in zijn lezing de strijd aan met de geest van de negentiende eeuw, een eeuw die,
althans volgens Kuyper, een almaar groeiende invloed had laten zien van staat en (Nederlands
hervormde) kerk op verschillende levenssferen, zoals religie, moraal, gezin, en ook wetenschap.
Om de invloed van ‘de goddelijke genade’ op die ‘kringen’, zoals Kuyper ze noemde, niet verloren te laten gaan, moesten zij weer soeverein komen te staan ten opzichte van kerk en staat. Het
recht was daarbij het terrein van de staat. Die zou zich verder alleen maar, in bemiddelende zin,
met conflicten tussen diverse groepen van de samenleving mogen bezighouden. Dan zou er vanzelf weer ruimte ontstaan voor het Nederlands calvinisme, aangeduid dus met de oude term ‘gereformeerd’. Een eigen universiteit, betaald uit eigen gereformeerde zak, zou dit proces kunnen
versnellen. Het was naast een eigen krant - De Standaard, opgericht in 1872 - en een eigen partij de Anti Revolutionaire Partij (ARP), in het leven geroepen in 1878 - een van de middelen die ‘de
domineeszoon met een tomeloze energie, ijzeren discipline en onwankelbaar geloof in God,
Christus en zichzelf’1 inzette ter bereiking van zijn grote doel: ‘het tot samenhangend wetenschappelijk, religieus en politiek bewustzijn brengen van een verscholen en als achterlijk verachte
groep van het Nederlandsche Volk’.2 Hier blijkt al uit dat de soevereiniteit in eigen kring min of
meer drieledig moest worden geïnterpreteerd: nationaal, wetenschappelijk en gereformeerd.3
Maar al snel na de oprichting van de universiteit bleek dat deze poging tot emancipatie en herkerstening op niets uitliep. Sterker: de vrijzinnige stroming binnen het protestantisme was alleen
maar vrijzinniger geworden. Een van de zaken die het gevoel versterkte dat het allemaal nutteloos
was, was dat het plan voor een eigen universiteit bij lange na niet door ieder protestants christen
was toegejuicht. De gereformeerden voelden zich met name in de steek gelaten door geestverwante ‘rijken en aanzienlijken’. Dit natuurlijk met uitzondering van de Amsterdamse bierbrouwer
Moeyes, Buiten schot, p. 20.
Romein, Abraham Kuyper, p. 751.
3 Hendriks, De emancipatie, p. 209-211; Wingens, De VU en Amsterdam, p. 21-22 (75-76).
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Willem Hovy, wiens financiële inbreng onontbeerlijk is geweest bij de oprichting van de VU. De
les die hieruit getrokken werd, was dat in de plaats van ‘incidentele acties, protest en brede samenwerking’, gestreefd moest worden naar ‘duurzame confrontatie, macht en organisatie van gelijkgezinden’. Dit leidde tot een beweging naar binnen. Om kracht naar buiten te kunnen hebben,
zouden eerst de eigen rijen eensgezind en gesloten moeten zijn. Dit leidde weer tot oprichting
van allerlei organisaties ook op gebieden waar dat eerst niet nodig werd geacht. Mensen als Kuyper en Bavinck probeerden deze beweging tegen te gaan, maar het bleek verspilde moeite.
In deze periode van ‘confrontatie en organisatie’, die duurde van ongeveer 1880 tot 1920,
groeide het onderlinge contact tussen de orthodoxen. Het externe contact nam navenant af, overigens zonder ooit geheel te verdwijnen. Zelfs op het hoogtepunt van de verzuilde maatschappij,
waren de zuilen geen eilanden, maar schiereilanden. Dit neemt niet weg dat velen de buitenwereld
beschouwden als boos en voos waartegen men zichzelf en waartegen men ‘de waarheid’ moest
verdedigen. Dit geschiedde ook met de wetenschap die in de eerste jaren van de VU gericht was
op ‘de fundamentele opbouw der gereformeerde wetenschap’ en op ‘de polemische verdediging
van het eigen standpunt’, zoals Waterink het ooit zei. Zonder succes was deze naar binnen gerichte tactiek allesbehalve. Zij culmineerde in het premierschap van Kuyper tussen 1901 en 1905.
De Doleantie van 1886 had plaatsgehad en de daaruit voortgekomen vrije kerken verenigden zich
in 1892 met het grootse deel van de zogenoemde afgescheidenen. De VU kreeg in 1905 het felbegeerde civiel effect en in 1920 volgde de financiële gelijkstelling van het bijzondere lager en
middelbaar onderwijs aan het openbare. Achting verdrong de voormalige verachting. Het dédain
en de scepsis van de niet-gereformeerden voor de gereformeerden in het algemeen en van de
overige universiteiten voor de Vrije Universiteit in het bijzonder werden allengs minder. Van
sympathie was nog steeds geen sprake, maar waardering werd meer en meer gehoord. De gereformeerden kregen deel aan de macht, maatschappelijke erkenning werd verleend en van discriminatie kon geen sprake meer zijn.1 Maar nu lopen we in de tijd vooruit.

De stichting en het karakter van de Vrije Universiteit
De wens een eigen opleiding te starten, met name in de theologie, was rond 1850 het grootst bij
de afgescheidenen van Hendrik de Cock, die in 1834 de in 1816 door Willem I in het leven geroepen Nederlands Hervormde Kerk (NHK) hadden verlaten. De NHK was in afgescheiden
ogen een staatskerk die de vrije geest van de synode van Dordrecht (1619) uit het oog had verloren. Van de Afscheiding werd de in verband met de medische faculteit nog vaak te noemen pre-
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dikant en latere hoogleraar te Kampen, Lucas Lindeboom, een der felste en meest dogmatische
voorvechters. In de eerste decennia na de Afscheiding beschikten De Cock en de zijnen nog niet
over een eigen opleiding. Er waren namelijk alleen hervormde, maar geen afgescheiden hoogleraren. Al snel ontstonden er dan ook kleine opleidingsschooltjes die in 1854 door de theologische
hogeschool te Kampen werden vervangen. Pogingen om in een gezamenlijke hogeschool de
krachten van hervormden en afgescheidenen te bundelen mislukten door onoverbrugbaar geachte meningsverschillen, of door strijd hierover binnen de Hervormde Kerk zelf. Dit is af te lezen
aan een briefwisseling uit 1875, enkele jaren nadat de afgescheidenen samen met de Gereformeerde Kerken onder het Kruis de Christelijk Gereformeerde Kerk hadden gevormd, en kort
voor de gebeurtenis die de definitieve stoot tot oprichting van de VU zou geven: het aannemen
van de Wet op het Hoger Onderwijs in 1876.2
Op 24 december 1875 schreef Kuyper, toen emeritus predikant der Nederlands Hervormde
Gemeente Amsterdam en lid van de Tweede Kamer, een antwoord aan dominee J.H. Gunning,
Nederlands hervormd predikant te Den Haag. Die had twee weken eerder Kuyper opgeroepen de
door Kuyper ‘reeds eenige jaren tevoren bepleitte stichting van een vrije Christelijke Universiteit
aan de orde te stellen in een saam te roepen vergadering’. In dit antwoord sprak Kuyper over zijn
vrees dat gebrek aan eenheid binnen het Nederlands protestantisme over zaken die voor een dergelijke universiteit van belang waren - de rol van kerk en staat, de theologische wetenschap en de
opleiding van predikanten - roet in het eten zou kunnen gooien. Desondanks zag Lucas Lindeboom, getuige een rede uit 1930, deze briefwisseling als het begin van de discussie die vijf jaren
later tot de stichting van de universiteit zou leiden.3
Kuyper is niet de enige noch de eerste geweest die een ‘vrije Christelijke universiteit’ in het leven wenste te roepen. In 1872, hetzelfde jaar als waarin Kuyper de voorstellen had gedaan waarop Gunning doelde, had de kerkhistoricus van het Atheneum Illustre, W. Moll, een pleidooi gehouden voor de stichting van ‘Vrije Universiteiten naast de Staatshoogescholen’. Daarbij sprak hij
de wens uit dat Amsterdam als eerste een dergelijke universiteit op zijn grondgebied zou krijgen.
Het is echter onduidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld bij de daadwerkelijke stichting van
de VU acht jaar later.4 Moll en Kuyper traden in de voetsporen van de réveillisten Isaäc da Costa
en Guillaume Groen van Prinsterer die reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw speelden
met het idee de strijd om christelijk lager onderwijs tot het hogere uit te breiden. Omdat orthodoxe christenen door de heerschappij van de liberalen nauwelijks kans zagen de kansel te bereiHendriks, a.w., p. 211-212, 216-217; Anema, Zijlstra, Waterink, Drie toespraken, p. 34; Kuyper, Souvereiniteit in eigen
kring, p. 7; Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg, p. 172.
2 Roelink, Blinkend spoor, p. 9-10.
3 Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 115.
4 a.w., p. 14.
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ken, was het, aldus Groen van Prinsterer, welhaast onvermijdelijk een eigen universiteit te stichten. Voorbeelden van mensen die vanwege hun orthodoxe geloof een leerstoel waren misgelopen
waren naast Da Costa zelf, Willem Bilderdijk en Nicolaas Beets, die overigens juist vanwege de
hogeschoolkwestie met Kuyper en Groen van Prinsterer gebrouilleerd zou raken.
Twee jaar na de grondwetsherziening van Thorbecke vroeg Groen van Prinsterer om ‘Vrijheid! Vrijheid voor bijzondere inrigtingen voor hooger onderwijs,’ een vrijheid waarin de liberale
grondwet niet voorzag. Een eerste poging was het besluit tot oprichting van een christelijk seminarie in 1851, waar afgescheidene en orthodox hervormde predikanten in de dop moesten worden opgeleid. Maar uitvoering van dit plan werd voorkomen door onderling geruzie, met name
tussen A. Brummelkamp, een van de belangrijkste afgescheiden predikanten, en de hervormde
Da Costa. Het idee van christelijk hoger onderwijs kwam daarop pas weer op tafel toen Kuyper
zich ermee ging bemoeien, eerst met regelmaat in de kerkelijke De Heraut vanaf 1870 en twee jaar
later in de meer politieke De Standaard. Daarin sprak hij het als zijn antirevolutionaire overtuiging
uit dat de Franse revolutie en de ideeën daarachter, de christelijke geest hadden gedood, met als
gevolg dat het aloude christelijke karakter van de universiteiten te gronde was gericht. Bovendien
waren de universiteiten daardoor onder staatscontrole gebracht. Dat was vanzelfsprekend onbestaanbaar. Het artikel was een reactie op een inaugurele rede te Groningen waarin was gepleit
voor een vrije theologie aan de rijksuniversiteiten. Ook dat was onbestaanbaar. Er was maar één
uitweg voor ‘wetenschap en Kerk’, zo schreef Kuyper, en dat was een ‘vrije, onafhankelijke […]
hoogere school. De Vrije Universiteit, ziedaar wat ons dan dunkt, waarheen zich de geesten moeten richten. […] [Een] vrije universiteit, alle vakken van wetenschap omvattend.’1
Ongeveer op hetzelfde moment dat Moll zijn wens wereldkundig maakte een Vrije Universiteit in het leven te roepen, schermde Kuyper dus met het idee van een eigen hoge theologische
opleiding, omdat hij het niet juist vond om louter kerkelijke seminaries in het leven te roepen. Hij
bracht naar voren dat, wilde de maatschappij worden herkerstend, de kerk zich niet vijandig tegenover de wetenschap moest opstellen, maar haar juist moest omarmen. Als de orthodoxie de
maatschappij voor Christus wilde winnen, dan zou zij niet zonder de wetenschap kunnen, zo
schreef hij acht jaar voor de stichting van de VU.2 Dit betekende dat de opleiding tot predikant
moest plaatshebben aan nationale hogescholen. Als dan echter zou blijken - en dat zou naar zijn

Blauwendraat, Worsteling naar waarheid, p. 7; Stellingwerff, Abraham Kuyper en de VU, p. 66.
Jaarboek VU, 1980-1981, p. 67. Geloof en wetenschap vormden, zoals VU-grootheid A. Anema het in 1955 zou
formuleren ‘integendeel een onmisbare en onbreekbare eenheid’. De stichting van een eigen universiteit was dan ook
een daad zowel van geloof als van wetenschap. Of, zoals een andere grootheid uit die dagen het zou zeggen, de latere
minister van financiën Jelle Zijlstra: de stichting van een eigen universiteit was ‘een daad van protest en een daad van
emancipatie. Zij was een protest tegen de geest der eeuw; protest tegen de alleenheerschappij van de rede, tegen de
bevoogding door de Staat. Zij wilde voor de wetenschap de vrijheid, d.i. vrij zijn van wezensvreemde banden, doch
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vaste overtuiging het geval zijn - dat de daar in zwang zijnde wetenschapsopvatting zich niet liet
verenigen met de hervormde orthodoxie, dan moest de kerk een eigen universiteit oprichten, die
daarbij niet alleen de theologie, maar alle vakken van wetenschap omvatte. Dit betekende in de
praktijk dat er niet één, maar twee nieuwe, bijzondere universiteiten moesten komen, naast de
reeds bestaande openbare universiteiten: een protestantse én een rooms-katholieke, zodat alle
drie de hoofdstromen van het land een eigen universiteit zouden hebben. Voor de protestantse
universiteit had hij, getuige een brief aan Groen van Prinsterer uit 1874, in eerste instantie
Utrecht, en voor de katholieke Den Bosch als standplaats in het hoofd. 1 De uiteindelijke vestigingen in Amsterdam en Nijmegen zouden een betere geografische uitdrukking van de toenmalige
kloof tussen protestantse orthodoxie en rooms-katholicisme weergeven.
Toen Kuyper in 1874 gekozen werd in de Tweede Kamer gaf hij het streven naar een protestantse universiteit als een van zijn beweegredenen op en met zijn in 1878 opgerichte ARP ging hij
zich sterk maken voor de schoolkwestie. Dit tezamen met De Savornin Lohman, waarmee hij
toen reeds enkele jaren intensief samenwerkte. Die samenwerking leidde tot kennismaking met de
Bossche predikant Rutgers. Die werd medewerker van De Heraut en zou zich ontwikkelen tot
Kuypers meest toegewijde volgeling. Zo zien we dat de basis van het latere VU-hooglerarencorps
al vroeg was gelegd.2 De in 1876 aangenomen Hoger Onderwijswet had hun daarbij het houvast
gegeven om hun plannen van de grond te krijgen.
- De Wet op het Hoger Onderwijs van 1876
Overeenkomstig het beginsel van scheiding van kerk en staat maakte de Wet op het Hoger Onderwijs het stichten van bijzonder hoger onderwijs mogelijk; onderwijs dus dat niet van staatswege zou worden gefinancierd. Dit leidde reeds een jaar later tot de verheffing van het Amsterdamse Athenaeum Illustre tot Universiteit van Amsterdam (UvA), ook wel Gemeente Universiteit
genoemd. Het Atheneum Illustre was een instelling voor hoger onderwijs, dat echter geen ius
promovendi cum effectu civili bezat. Doordat het deze rechten met de wet van 1876 wél verkreeg, was
de UvA geboren. Sterker: de promotie tot universiteit was de vooropgezette bedoeling van de wet
geweest. Om echter de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, gebeurde dit slechts onder de
voorwaarde dat zij zich onder strikt staatstoezicht zou stellen. Dit gaf een spanning die later ook
meermalen de discussies aan de VU zou kenmerken. Tegenover de te verkrijgen rechten stond de
alleen gebonden door die ene band, die waarlijk vrijmaakt, d.i. de band aan Gods openbaring. Anema, Zijlstra, Waterink, Drie Toespraken, p. 6, 17.
1 Wieringa, De VU als bijzondere instelling, p. 12-13; Blauwendraat, a.w., p. 9 (noot 16).
2 Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 15-16; Blauwendraat, a.w., p. 6-10; Stellingwerff, Abraham Kuyper en
de VU, p. 127.
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plicht een deel van de Amsterdamse autonomie over het onderwijs aan het Atheneum in te leveren.1
Het leidde in 1880 tot de situatie dat Amsterdam twee universiteiten kende. Was dat al bijzonder, het was nog meer bijzonder dat beide universiteiten bijzonder waren. De een omdat het niet
een overheids-, maar een gemeente-instelling was, de ander omdat het een universiteit op levensbeschouwelijke grondslag was. Zij ontstonden in een tijd dat de hele universitaire wereld in beweging was en in het teken van uitbreiding stond. Niet alleen kwamen zij erbij, de reeds bestaande universiteiten maakten tevens een onstuimige groei door. Was vooraleerst de groei van het
aantal studenten conform de groei van de bevolking als geheel, rond 1900 nam ook het percentage studenten toe. Dit was het gevolg van een makkelijkere toestroming. Met name voor HBS’ers
was het eenvoudiger geworden op de collegebanken plaats te gaan nemen. In feite was voor natuurwetenschappelijke richtingen deze opleiding zelfs geschikter dan het gymnasium, waardoor
de wis- en natuurkundige vakken en de geneeskunde het meest van deze instroom profiteerden.2
Dat echter waren juist studies die toen nog niet of nauwelijks aan de VU werden gedoceerd.
Dat het Athenaeum Illustre slechts drie jaar voor de stichting van de VU tot universiteit werd
verheven, en dat zij toen bestierd werd door de gemeente, zou overigens tot de gedachte aanleiding kunnen geven dat de VU door de Amsterdamse overheid - en wie weet: ook door het nietgereformeerde deel van de Amsterdamse bevolking - met de nodige argwaan werd bekeken. Dat
was niet zo. Wingens illustreert dit in zijn artikel ‘De VU en Amsterdam’ met een mooi voorbeeld. Aan de voorzijde van de Keizersgracht 162, het in 1884 betrokken gebouw van de VU, lagen rond 1900 geen kinderkopjes meer. Er was houten bestrating aangebracht zodat het verkeersgeluid de colleges minder zou verstoren. Hieruit blijkt dat Amsterdam wel degelijk om zijn
Vrije Universiteit gaf. Maar, zo laat hij daar meteen op volgen, dat nam niet weg dat de UvA, zoals de naamgeving ook bewijst, de universiteit ván Amsterdam was en de VU een universiteit ín
Amsterdam.3
De wet uit 1876 leidde dus behalve tot de UvA ook tot de VU, maar dat moet als een onbedoeld neveneffect worden gezien. Het was het gevolg daarvan dat zij alle vakken in de theologische opleiding schrapte die een kerkelijk en dogmatisch karakter droegen. Voor dergelijke vak-

Van der Donk, Hoofdstukken, p. 33-34.
Mooij, De polsslag, p. 343.
3 Wingens, De VU en Amsterdam, p. 20 (74). Waarom uiteindelijk Amsterdam de vestigingsplaats van de VU werd is
overigens niet geheel duidelijk, al zal het niet geheel los daarvan hebben gestaan dat Kuyper er woonde en werkte.
Het gaat echter te ver om dat in zijn geheel tot reden van vestiging te verheffen. In hoge mate is er, aldus Wingens,
sprake van een willekeurige keuze voor Amsterdam. Er was immers niet of nauwelijks sprake van een speciale band
met het gereformeerde volksdeel, integendeel zelfs. Maar wellicht dat dit de uitdaging alleen maar groter maakte. Zoals in 1923 met Nijmegen de KU de grens van het katholieke territorium zou opzoeken, zo zou de VU in Amsterdam als christelijk baken in een heidens materialistische omgeving kunnen functioneren. Bovendien vormde de stad
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ken zou de staat de beurs niet meer trekken. Die zou voortaan alleen nog theologische faculteiten
bedruipen waar algemene godsdienstwetenschap werd gedoceerd. De opleiding van predikanten
kwam daardoor los te staan van de hervormde kerk. De bezwaren hiertegen werden ondervangen
door aan die kerk het recht te geven een zestal hoogleraren te benoemen aan de drie rijksuniversiteiten. Van hen bleek er echter slechts één de orthodoxie aan te hangen, terwijl op zijn minst twee
de getalsverhoudingen meer recht zou hebben gedaan. De NHK werd verantwoordelijk voor de
eigen theologische opleiding en de weigering om daarbij een enigszins rechtmatig aantal orthodoxe hoogleraren te benoemen was voor Kuyper en de zijnen een belangrijke aanleiding om werk
te gaan maken van een eigen universiteit. De wet maakte in de ogen van de meer orthodoxen
binnen de hervormde kerk het stichten van een eigen opleiding dus noodzakelijk. Het idee daarbij
was dat als de meer orthodoxen binnen de NHK, alsmede hun geestverwanten die de NHK
reeds eerder hadden verlaten, zich bij de VU als student zouden inschrijven, zij zich konden ontplooien zonder verdere inmenging van de als te los, te vrijzinnig geziene NHK. Die kerk kwam in
de ogen van de orthodoxen meer en meer onder invloed van vrijzinnige en humanistische denkbeelden. Strijd tegen die invloed was onderdeel van de strijd tegen de ontkerstening. Bij dit alles
werd ervan uitgegaan dat geloof en wetenschap geen tegengestelde grootheden waren. Dit vanuit
de overtuiging dat, zoals Kuyper het zou formuleren in zijn ‘Souvereiniteit in eigen kring’, er geen
gebied op aarde was waarvan God niet kon zeggen: ‘Mijn’, dus ook niet de wetenschap, en dus
ook niet een deelgebied van de wetenschap zoals de wiskunde of de geneeskunde.1
Eind 1877 kwamen de ontevredenen bijeen in het huis van initiatiefnemer Hovy, waar werd
besloten inderdaad verder te gaan dan slechts een eigen, orthodox hervormde theologische hogeschool. Er moest een eigen universiteit komen, vrij van staat én kerk, waar wetenschap en geloof
samengingen, waar wetenschap zou worden bedreven vanuit de goddelijke openbaring. Het gevolg van deze bijeenkomst was de oprichting van de VHO, de Vereniging voor Hoger Onderwijs
op Gereformeerde Grondslag, waarvan de statuten in februari 1879 koninklijke goedkeuring ontvingen. Dat het een gereformeerde vereniging werd is niet los te zien van de in 1875 door Kuyper
uitgesproken vrees voor onenigheid binnen het Nederlands protestantisme. Kuyper sprak bovendien liever over gereformeerd dan over christelijk, omdat ook de vermaledijde roomsen of remonstranten zich christelijk noemden, waarmee die term in zijn ogen nietszeggend was geworden. Bij dit alles moet wel bedacht worden dat het woord gereformeerd toen nog slechts een puur
inhoudelijke betekenis had en niets van doen had met de Gereformeerde Kerken. Die zouden
immers pas twaalf jaar later ontstaan toen er een fusie kwam tussen de afgescheidenen en de do-

een omgeving die tevens het middelpunt vormde van ontwikkelingen waarvan iedere universiteit, christelijk of niet,
op de hoogte moest zijn en blijven.
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lerenden, de orthodox hervormden die zich onder leiding van Kuyper in 1886 van de hervormde
kerk zouden afsplitsen. Gereformeerd had hier de betekenis die het in de tijd van het oude Nederlandse calvinisme had gehad, de betekenis die eraan was gehecht toen men zich voor het laatst
over de belijdenis had uitgesproken, bij de synode van Dordrecht van 1619. Het was een in het
Nederlands calvinisme niet ongebruikelijke term. De circulaire waarin van de oprichting van de
vereniging kond werd gedaan, was bijvoorbeeld niet gericht aan de leden van de NHK, maar aan
‘de Gereformeerden in den lande’.
De term ‘gereformeerd’ ging terug op de oude reformatorische traditie: ‘door geloof alleen, alleen door Gods genade en alleen de Schriften’. Dat de universiteit ook vrij van kerk moest zijn, is
dan ook minder opmerkelijk dan het lijkt. Sterker: het was in die dagen zo’n beetje het enige dat
duidelijk en onomstreden was. Maar omdat niemand, ook de hoogleraren van de VU niet, kon
zeggen wat de gereformeerde beginselen precies inhielden, en dus ook niet wat het bedrijven van
wetenschap op grond van die beginselen betekende, konden conflicten niet uitblijven. Die zouden dan ook een deel van de geschiedenis van de VU gaan bepalen. Natuurlijk werden er pogingen ondernomen om wél tot een dergelijke omschrijving te komen, maar er waren er altijd wel
enkelen die zich daar niet mee konden verenigen. Deze pogingen de bedoeling van de VU scherper te formuleren dan de stichters hadden gedaan - zoals in jaren negentig van de negentiende
eeuw, toen de senaat het probeerde met een negentiental stellingen -, liepen telkenmale uit op een
schisma en daarmee op een versmalling van de basis die de stichters voor ogen had gestaan.
- De organisatie en de grondslag van de VU
Zou zowel ideologisch als wat omvang betreft de VU al ‘bijzonder’ zijn, doordat zij was gesticht
door een vereniging was zij dat ook om organisatorische redenen. Daardoor kende zij namelijk
een van de overige universiteiten afwijkende structuur. Evenals de rijksuniversiteiten werd zij bestuurd door een vijf personen groot college van curatoren, dat toezicht moest houden op het onderwijs en de voordracht opstelde van nieuw te benoemen hoogleraren en docenten. Boven dat
college stond echter niet het ministerie van onderwijs, maar het directorium. Dit eerst uit vijf en
vanaf 1924 uit zeven leden bestaand college vormde het bestuur van de VHO en was in de praktijk hoofdzakelijk belast met het bestuur van de universiteit. De financiën van de VU vielen geheel onder dat bestuur van de VHO, dat zorg droeg voor de materiële belangen en de benoeming
van de curatoren, de hoogleraren en ander personeel van universiteit of vereniging. De directeu-

Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, p. 35; Jaarboek VU, 1980-1981, p. 67; Boekholt, Voor de vrijmaking, 188-190; Roelink, a.w., p. 10; Van der Donk, Hoofdstukken, p. 28; Wingens, a.w., p. 22 (76);
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ren waren dus vooral belast met de materiële kant van de universiteitszaak, terwijl de curatoren de
zorg, de cura, voor het onderwijs kregen toebedeeld.1
De VU-hoogleraren werden geheel betaald door de VHO. Die verkreeg haar middelen door
contributies van leden en begunstigers. Leden waren zij die ‘zoveel bijdroegen dat zij het recht
hadden om te stemmen over bestuursbeslissingen die de VU betroffen’, ofwel: meer dan f 25,per jaar. De in aantal veel grotere maar doorgaans minder draagkrachtige begunstigers hadden dat
recht niet. Alle hoogleraren waren betalend lid en naar het schijnt gingen zij ook persoonlijk de
deur langs om medewerkers, leden en begunstigers te werven.2 Het hoogleraarschap van de Vrije
Universiteit was zodoende niet alleen een baan, maar ook een manier van leven.
De stichters van de VHO hadden tezamen het beginkapitaal van een ton opgebracht. Daarvan
nam Hovy maar liefst een kwart voor zijn rekening. De 43 mensen die in zijn huis bijeen waren
gekomen waren allen lid van de NHK. Dit zou al meteen tot problemen leidden, maar niet alleen
omdat daarom de VU van afgescheiden kant met argwaan werd bekeken.3 Een van de prangende
vragen was wat de kleur van de protestantse universiteit zou moeten zijn. Het protestantisme was
immers ook in de tweede helft van de negentiende eeuw al rijk geschakeerd en even rijk verdeeld.
Kuyper schijnt daarbij oorspronkelijk van zins te zijn geweest die rijke schakering ook in de universiteit naar voren te laten komen. Hij vond, althans in theorie, dat de protestantse haarkloverijen en de strijd tussen wat toch zeker voor buitenstaanders totale geestverwanten waren, niet tot
de campus van de universiteit mocht doordringen. Zij mochten daar hooguit de discussie, maar
niet het beleid bepalen. Er moest een plaats voor hoger wetenschappelijk onderwijs komen uitgaand van de ‘hervormde Christenheid’ en gesticht door de christelijke kerk of beter nog, door
‘mannen van Christelijke professie’. Mannen dus die tezamen het gehele palet van de orthodoxie
bestreken. De universiteit zou dan ook niet door één geloofsrichting mogen worden bepaald of
overheerst en zou dus, zoals gezegd, ook niet alleen vrij van staatsbemoeienis, maar ook van kerkelijke bemoeienis moeten zijn. Immers, God had, aldus Kuyper, aan alle gebieden van de maatschappij, aan alle kringen in de samenleving zijn eigen verantwoordelijkheid gegeven. Dus had
ook de wetenschap zijn eigen wetten, zij het vanzelfsprekend onder de soevereiniteit van Christus.4 Maar de praktijk is weerbarstig.
Reeds bij de oprichting van de VHO was naar voren gekomen hoe moeilijk het was te omschrijven wat nu eigenlijk het ‘gereformeerd zijn’ inhield. Kort daarop, eind 1879, dus nog voor
Harinck, Colijn en de VU, p. 155; Zondergeld, Geen duimbreed, p. 20; Herk, Een schepping uit het niets, p. 77.
Wingens, a.w., p. 25-26 (79-80); Zondergeld, a.w., p. 21.
3 Roelink, a.w., p. 10; Roelink, 75 jaar VU, p. 57-58; Wieringa, a.w., p. 14; Van der Donk, Hoofdstukken, p. 30-31; Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 116; Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 67; Van der Zouwen, De Gereformeerden en de VU, p. 73; Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, p. 27; Blauwendraat, a.w., p. 20; Jaarboek VU, 19801981, p. 69.
4 Wieringa, a.w., p. 13.
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de oprichting van de VU zelf, was er al onenigheid over de benoeming van de Groninger B.I.
Gratama tot curator. Die zou volgens sommigen niet de orthodoxe, maar de ethische richting in
de hervormde kerk aanhangen. De man zou overigens in 1882 desondanks worden herbenoemd
en in 1883 zelfs hoogleraar worden, maar het bleek uitstel van executie. Bij het nog te noemen
conflict in 1895-1896 tussen de twee meest prominente VU-hoogleraren - primus inter pares Kuyper en tweede man in rangorde, A.F. De Savornin Lohman - moest hij alsnog de VU verlaten.
Dit ondanks dat Hovy zelf voor hem in de bres sprong, evenals de man die hem in 1879 had bijgestaan, genoemde De Savornin Lohman. Die had toch al een afkeer van al dat gekrakeel over
wie het nu het meest bij het rechte orthodoxe eind had. Reeds in een brief van medio 1879 hekelde hij het gedoe over wie zich wel of niet gereformeerd mocht noemen en wie van degenen
die het keurmerk hadden verkregen het méést gereformeerd was.
Ook Hovy moest, zoals uit zijn verdediging van Gratama al bleek, niets van de haarkloverijen
hebben. Hij was van 1879 tot 1896 voorzitter van het college van directeuren. Hovy nam echter
van het voorzitterschap afscheid uit protest tegen het ontslag van De Savornin Lohman, wat de
uiteindelijke uitkomst van diens strijd met Kuyper was. Door deze strijd was zestien jaar na de
oprichting de universiteit in feite weer terug bij af. Wederom telde zij evenals in 1880 niet meer
dan vijf hoogleraren. De gedachte van volkomen eensgezindheid bij de stichters van de VU, een
eensgezindheid waarvan Kuyper en zijn ideeën het symbool werden, is dan ook niet juist. Zo
werd Kuyper slechts na veel curatorische scepsis met het onderwijs in de dogmatiek belast.1
Omdat het niet duidelijk was wat ‘gereformeerd zijn’ inhield, zorgde de formulering van de
grondslag voor de nodige hoofdbrekens. Met name de vraag of álle onderwijs dat in de onder het
beheer van de vereniging verenigde scholen zou worden gegeven, de gereformeerde beginselen
als grondslag moest hebben, hield het gesprek op gang. Natuurlijk gold dit voor de theologie,
maar voor veel van de andere wetenschappen was het niet zo duidelijk hoe daarin de gereformeerde beginselen tot uiting moesten komen. Desondanks werd uiteindelijk besloten die beginselen voor alle onderwijs bindend te verklaren. Grondslagartikel nummer 2 luidde daardoor:
De Vereeniging staat voor alle onderwijs, dat aan haar scholen gegeven wordt, geheel en uitsluitend op
den grondslag der gereformeerde beginselen en erkent mitsdien als grondslag voor het onderwijs in de
Godgeleerdheid de drie formulieren van Enigheid, gelijk die in den jare 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht van de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zijn vastgesteld; een zoodanig gezag
daaraan hechtende als genoemde Synode, blijkens haar eigen handelwijze en haar achten, aan de belijdenisschriften der Nederlandsche Gereformeerde Kerken heeft toegekend.
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W.J. Wieringa zou hier een eeuw later met gevoel voor understatement over schrijven dat de toekomst had uitgewezen ‘dat men de consequenties van een strikte toepassing van dit artikel toenmaals niet heeft doorzien’.2 Hier voegde zich nog afkeer tegen de remonstranten met hun nadruk
op de vrije wil aan toe, eveneens in Dordrecht in 1619 neergelegd in vijf tegen hen gerichte artikelen. En die afkeer was geen overbodige luxe. In ieder geval volgens Lucas Lindeboom moest de
zeventiende eeuwse strijd tegen hen opnieuw worden gevoerd omdat de remonstranten, met hun
‘gevaarlijke dwaalleeringen’, wederom te hoop liepen ‘tegen al wat Gereformeerd is’.3
Al snel bleek dus de min of meer oecumenische theorie schone schijn. Niet alle richtingen
binnen de protestantse orthodoxie - laat staan binnen het gehele protestantisme - bleken de oprichting van een eigen universiteit toe te juichen en bovendien bleek dat binnen de universiteit
zelf niet iedereen eender dacht. De ene orthodox was duidelijk de andere niet. Doordat bijvoorbeeld niet alleen nogal wat ethisch-irenischen, maar ook aanhangers van de Réveilbeweging hun
vragen stelden bij een exclusief protestantse universiteit, werd de universiteit geen protestantse,
maar een strikt gereformeerde universiteit genoemd. Dat veel mannen van het Réveil niet meededen met de stichting van de VU kon overigens door de pogingen van Groen van Prinsterer om te
komen tot een eigen universiteit, min of meer een verrassing worden genoemd. Het Réveil, ontstaan aan het einde van de achttiende eeuw en met name actief rond het midden van de negentiende, was in zoverre een voorloper van Afscheiding en Doleantie geweest, dat het de eerste van
die drie pogingen was geweest een herstel en verdediging van de Reformatie teweeg te brengen,
die eind achttiende eeuw op dood spoor leek te zijn geraakt. Bovendien was er natuurlijk een, ondanks alle verschillen, gemeenschappelijke grond aan te wijzen tussen Réveil, Afscheiding en Doleantie en dat was, in het onnavolgbare taalgebruik van medisch-historicus Van Lieburg, ‘het verzet tegen de hegemonie van het natuurwetenschappelijk-evolutionistisch-materialistische denken
dat de plaats van de klinische empirie en het natuurfilosofisch, vitalistisch-dynamistisch denken
van de eerste helft van de 19e eeuw had ingenomen en dat het therapeutisch handelen concipieerde naar het denkbeeld van de techniek’.4
Belangrijker voor ons onderwerp is dat de kritiek der réveillisten, gezien vanuit de bedoeling
om aan de VU een medische faculteit in het leven te roepen, een streep door de rekening was.
Het Réveil had namelijk in de voorafgaande periode gefungeerd als katalysator op medisch ge-

Roelink, Blinkend spoor, p. 13, 15-17, 47; Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 85; Overigens ontbreekt
Gratama in de Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1880-1955 in zowel de lijst van hoogleraren als de lijst van curatoren. Ook in de tijdstabel ontbreekt elk spoor van de man. Gegevens betreffende de VU 1880-1955, p. 7-9, 68-69.
2 Wieringa, a.w., p. 14.
3 Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 58.
4 Van Lieburg, Refomatorische traditie, p. 68.
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bied. De verbetering van de ziekenzorg en de stichting van protestants-christelijke ziekenhuizen,
alsmede de stichting van het Rode Kruis zijn er direct op terug te voeren. In de jaren veertig van
de negentiende eeuw stichtte Groen van Prinsterer samen met enkele anderen de Christelijke
Vrienden, een interkerkelijk gezelschap waaruit onder meer de Heldringstichting in Zetten en
verschillende diaconessenziekenhuizen voortkwamen. Deze sociale, barmhartige activiteiten
maakten deel uit van een poging tot herkerstening van het seculariserende Europa, wat, ondanks
het interkerkelijk karakter van de Christelijke Vrienden, resulteerde in zowel typisch hervormde
als typisch gereformeerde ziekenhuizen. Dit onderscheid was overigens niet zozeer vakinhoudelijk, maar had vooral betrekking op het personeel dat zoveel mogelijk uit één kerkelijke gezindheid werd gerekruteerd, iets wat in nog sterkere mate gold voor bestuur en directie.1 Het is
zeer wel voorstelbaar dat als de ethisch-irenischen en zeker de réveillisten, ondanks hun kritische
kanttekeningen toch de VU hadden ondersteund, haar geschiedenis, en daarmee die van de medische faculteit, er anders zou hebben uitgezien. Het levensbeschouwelijke klimaat zou in de eerste
decennia waarschijnlijk opener zijn geweest en zeker iemand als Buytendijk, die nog wetenschappelijker en kritischer was ingesteld dan Bouman, zou zich meer thuis hebben gevoeld. Van de andere kant zou dan een groep als de afgescheidenen van Lucas Lindeboom (nog) grotere moeite
met de universiteit hebben gehad en juist die groep zou bij het ontstaan van de medische faculteit
een grote rol spelen.
- De discussie over de grondslag
Het afhaken van enkele stromingen binnen het protestantisme bleek een voorbode van moeilijke
discussies. Wat precies ‘gereformeerd’ inhield was en bleef een twistpunt, ook bij de in theorie
toch bedachtzame wetenschappers van de VU. Behalve door het conflict tussen Kuyper zelf en
De Savornin Lohman, werd dit ook duidelijk in 1887 toen een van de hoogleraren van het eerste
uur het voor gezien hield. Hoedemaker, nota bene de man die op 19 oktober 1880 in de Nieuwe
Kerk de universiteit had ingewijd,1 keerde de VU de rug toe omdat hij niet kon instemmen met
wat hij toen al enigszins terecht ‘de zogenaamde’ neutraliteit noemde. Het waren principiële besluiten die niet alleen nu, maar ook toen al door velen werden versleten voor weinig meer dan
haarkloverij en scherpslijperij met uitermate vergaande consequenties. Dat had Hoedemaker, die
had geweigerd Kuyper op diens dolerende pad te volgen, overigens zelf ook wel in de gaten. Kort
en krachtig een dilemma schetsend waarmee de VU lang zou worstelen, schreef hij aan De Savornin Lohman, die wél met Kuyper was meegegaan: ‘Er is een bijna niet noemenswaard verschil.
1

Drogendijk, Protestants-Christelijk ziekenhuis, p. 34-35.
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Maar dat verschil veroorzaakt veel hoofdbrekens.’2 Ofwel: geen grotere vijanden dan degenen die
het meest nabij staan.
Desondanks bleef het, althans in woord, de bedoeling dat iedereen die aan de VU wenste te
studeren, dat ook kon. Het enige waar zij zich aan hadden te onderwerpen was de regel ‘Nil contra Deum aut bonos mores’. Maar dat was door de bank genomen een loze kreet, want wie wel
kwaad wenste te spreken over God schreef zich niet aan de VU in.3 Maar in theorie waren dus
bijvoorbeeld joden welkom. Kuyper zei in 1883 dat ‘al wilde een zoon uit Israël, ja van den islam,
bij onze lessen komen’, hij met open armen zou worden ontvangen. En deze omarming gold niet
alleen een ander geloof, maar ook de sekse die tot dan toe slechts sporadisch de universiteitsbankjes had opgezocht. In 1896 liet Kuyper tenminste weten dat zelfs een vrouw lid kon worden
van de VHO.4 In de praktijk kwam daar echter weinig van. Vrouwen werden geacht andere taken
te hebben. Een vrouw die wilde studeren, zo werd op een vergadering in 1896 gezegd, ging in ‘tegen de ordeningen Gods’. Weliswaar werd in 1905 de eerste vrouw op de campus gesignaleerd,
maar volgens H.H. Kuyper moest het duidelijk zijn dat, ook al beletten de reglementen vrouwen
niet om te gaan studeren, dit nog niet wilde zeggen dat ze ook de doctorale waardigheid zouden
kunnen behalen. Het huwelijk en het moederschap waren de natuurlijke, de Goddelijke, bestemming van de vrouw. Over het algemeen genomen was een vrouw immers geestelijk noch lichamelijk, en dus ook niet wat roeping en bestemming betreft, voor de wetenschap, voor het intensief gebruiken van de hersenmassa, geschapen.5
Mede door deze instelling profiteerde de VU enkele decennia later niet van de grotere toestroom van vrouwen naar de Nederlandse universiteiten. In 1900 lag het percentage vrouwelijke
VU-studenten van nul, vijf procent onder het landelijke gemiddelde, maar ook in 1930 lag het
nog ver onder het gemiddelde van ongeveer vijftien. Hierbij speelde ook de afwezigheid van een
volledige opleiding in de geneeskunde een rol. Die kende gemiddeld genomen rond 1930 een
percentage vrouwen dat weliswaar nog wat lager lag dan bij faculteiten als rechten, letteren, filosofie en ook wis- en natuurkunde, maar wel bijna tien procent hoger dan het gemiddelde aan de
VU. Dat legde gewicht in de schaal, omdat geneeskunde getalsmatig de andere studierichtingen
de baas was. Theologie daarentegen, de belangrijkste studierichting aan de VU, mocht zich juist
in de geringste vrouwelijke belangstelling verheugen.6
Hoedemaker, Wijdingsrede, passim.
Hoedemaker, Eéne belijdenis?, p. 7 (noot 1), 8; Wieringa, a.w., p. 14; Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p.
17; Blauwendraat, a.w., p. 10.
3 Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 21-22.
4 Roelink, a.w., p. 39.
5 Roelink, 75 jaar VU, p. 130.
6 Mooij, De polsslag, p. 343; Jensma, De Vries, Veranderingen, p. 200-210. Mooij praat met betrekking tot de studie geneeskunde over meer dan twintig procent in de jaren dertig, Jensma en De Vries hebben het over 13,5 in 1929-1930
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Behalve vrouwen zullen echter ook joden en islamieten, ondanks Kuypers bemoedigende
woorden, zich wel enkele keren hebben bedacht alvorens zich aan de VU in te schrijven. De
godsdienstvrijheid die Kuyper predikte, en die inhield dat zelfs ‘de ernstigste dwaling’ getolereerd
moest worden, had namelijk uitdrukkelijk betrekking op andere christelijke godsdiensten. De ‘mohammedaan’ was een ‘afgodendienaar’. Allah was geen echte, maar een door de mens bedachte
God, zo stond in 1879 in het partijprogram van de ARP te lezen.1 En het oordeel aan de VU over
joden was niet veel minder hard. Zo schreef verenigingssecretaris Fabius in 1887 over de spot
waarmee de universiteit door haar grote broers werd overladen: ‘Wat willen die amechtige Joden?
Noemt ge dat eene Universiteit? Doch laat ze lachen! Over vijftig jaar, als onze zonen tot onze
erfenisse ingingen, spreken wij elkander nader.’2 En ook Kuyper zelf heeft zich jarenlang uiteengezet met wat, zonder aanhalingstekens, ‘het joodse probleem’ werd genoemd. Hij deed dit bijvoorbeeld al in enkele artikelen in 1875 en 1878 in De Standaard, respectievelijk ‘De Joden onder
de Christen-natiën’ en ‘Liberalisten en Joden’ geheten, alsmede in Om de Oude Wereldzee uit 19071908. Zijn uiteenzettingen, die grote invloed hadden op de gereformeerde gemeenschap, waren
daarbij van dien aard dat het protest dat er in joodse kringen tegen rees, zeer wel voorstelbaar
was. Al met al was het dus toch niet verwonderlijk dat in 1903 H.H. Kuyper meedeelde dat het
verzoek was afgewezen van zowel een jood als een moslim om aan de VU de doctorstitel te mogen verwerven, dus precies de twee die zijn vader twintig jaar eerder nog welkom had geheten.3
- Interne kritiek op de VU
Meteen na de toespraken van eerst Hoedemaker en een dag later Kuyper, werd duidelijk met wat
voor tegenstand de VU in de toekomst rekening moest gaan houden. Niet alleen was er de verwachte kritiek uit materialistisch-wetenschappelijke en onkerkelijke hoek, ook mensen die op zich
de VU toegenegen waren hadden zo hun bedenkingen. Die kritiek was vaak zelfs nog harder dan
die van de nodige niet-protestanten. Vanuit hun visie op de vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld
steunden veel liberalen zelfs het bestaan van een bijzondere universiteit. Zo schreef hoogleraar
Allard Pierson, doorgaans geen vriend van Kuyper, dat ‘dit opkomen voor een stichting juist uit
de lagere standen der maatschappij moed gaf voor de toekomst van ons volk en vaderland’.4 Dergelijke steunbetuigingen konden echter niet de pijn wegnemen die het gevolg was van de kritiek

en 14,4 in 1930-1931. Overigens lag bij de studie theologie van de VU het percentage vrouwen ook ver onder het
landelijk gemiddelde - twee tegen meer dan vijf procent (zie p. 205).
1 Koch, Kuyper: grondlegger, p. 33.
2 Jaarverslag VHO, nr. 8 (1887), p. XIX.
3 Van Klinken, Opvattingen, diverse, met name hfdst. III; Roelink, Blinkend spoor, 39.
4 Romein, Abraham Kuyper, p. 756.
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uit eigen kring; een pijn die des te groter was omdat er niet alleen sprake was van goed gemikte
pijlen uit de vrijzinnig protestantse hoek. Ook orthodoxen stelden vragen bij het bestaan van de
VU. Waarom, zo schreef bijvoorbeeld de Kerkelijke Courant, hadden sommigen bij de openingsplechtigheid een rooms aandoende toga aangehad? Waarom was er wijn gedronken? En waarom
was de staf van de pedel van een heidens Minerva-beeldje voorzien? Kuyper antwoordde dat de
toga was gesneden niet naar rooms, maar naar Leids voorbeeld, en dat Minerva het algemeen geaccepteerde symbool van de wetenschap was. Of dit de Courant overtuigde wil ik in het midden
laten, maar drie jaren later bleek dat het in ieder geval Lucas Lindeboom niet had overtuigd. Tijdens zijn inauguratie aan de Theologische School te Kampen merkte hij op dat niet een of andere
Griekse godin, maar de bijbel het symbool van de wetenschap moest zijn.1
Dat Lindeboom kritiek had, kwam niet als een verrassing. De afgescheidenen keken immers
met argusogen naar de op zich nog altijd Nederlands hervormden die aan de wieg van de VU
stonden. We zullen nog zien dat hij zich al aan de vooravond van de stichting een weerbarstig en
stug opponent van Kuyper had betoond. En zijn kritiek betrof niet een of andere détailkwestie,
maar het wezen van de universiteit zelf.2 Wilde Kuyper bijvoorbeeld een universiteit vrij van kerk
en staat, iemand als Lindeboom wenste juist een hechte band met de kerk, zíjn kerk, en zeker wat
de theologische faculteit betrof, die ook als de belangrijkste faculteit werd gezien. Hij zou uiteindelijk zijn zin krijgen. Een dertigtal jaren na de stichting van de VU kwam er een regeling met de
in 1892 opgerichte Gereformeerde Kerken in Nederland, waardoor er een nauwe band ontstond
tussen de theologische faculteit van de VU en die kerken, en waardoor het ‘vrije’ nog slechts op
de staat betrekking zou gaan hebben. In plaats van een oplossing van problemen, bleek dit echter
vooral de opmaat van nieuwe moeilijkheden te betekenen. Niet iedereen onderschreef deze band
met de kerken en velen van hen keerden de VU de rug toe.3 Desondanks is zonder deze verbinding niet te verklaren dat in 1907, door samenwerking van de VU met de VtCV, de Vereeniging
tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders, de medische faculteit een feit
werd. Zonder het samengaan van afscheiding en doleantie in de Gereformeerde Kerken en de
daarop volgende toenadering daarvan tot de VU, zou de VU voor de VtCV van Lindeboom
nooit een acceptabele partner zijn geworden.

Praktische problemen bij het verkrijgen van een zeer gewenste medische faculteit

Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 19; Jaarboek VU, 1980-1981, p. 68.
Stellingwerff, Abraham Kuyper en de VU, p. 112.
3 Stellingwerff, De VU na Abraham Kuyper, p. 393.
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Niet alleen de theorie, ook de praktijk wierp hindernissen op. Waren de problemen om de universiteit min of meer de gehele protestantse orthodoxie te laten omvatten voornamelijk ideologisch van aard, de problemen om de universiteit wetenschappelijk alomvattend te laten zijn, lagen
hoofdzakelijk op het gebied van de praktijk. In de oproep die na de stichting van de VHO uitging
naar de gereformeerden des lands werd benadrukt dat de stichting van de universiteit een geloofszaak en daarmee een roeping was. Overeenkomstig de overwegingen uit 1872 werd onderstreept dat het zaak was dat het geloof ‘haar licht op alle wetenschappen’ zou laten vallen. Dat
was iets dat als een paal boven water stond en bij de overwegingen daartoe speelden zowel theologische als nationale overwegingen een rol. Het was overigens bij deze oproep dat voor het eerst
expliciet over de geneeskunde werd gesproken. Zonder christelijke universiteit was, zo schreef
men, het gevaar groot dat ‘de hogere ontwikkeling van ons volksleven in handen van het ongeloof overga; de wetenschap een instrument tegen de eere van Christus worde; en het gehele corps
onzer staatslieden, rechtsgeleerden, artsen, letterkundigen en natuurbeoefenaars, zich keeren tegen onze beginselen en apostelen worden van een naturalisme, dat ten slotte alle geestelijk leven
vermoordt’.1
Dat de universiteit een volledige, alle vijf de standaardfaculteiten omvattende universiteit
moest zijn, werd nog eens onderstreept door Hoedemaker tijdens zijn wijdingsrede in de Nieuwe
Kerk op 19 oktober 1880. Jezus Christus was immers ‘Koning ook op het gebied van de wetenschap’. Daarom moest er een universiteit worden gesticht die niet alleen de gelegenheid gaf wetenschappelijke disciplines op zich te beoefenen, maar verschillende disciplines ‘door een gemeenschappelijken band vereenigt en in de juiste verhouding tot elkander en tot het middelpunt
plaatst’.
Met zulk een stichting heeft zij het doel de natie te redden van de machten des verderfs, die achter de
beschaving, de welvaart, de wetenschap van onze tijd in hinderlaag liggen, om Jezus Christus zijn eer
en ons volk zijn karakter en zijn toekomst te ontrooven.2

Hoedemaker verwees daarbij naar Johannes Calvijn. Die had in 1541 Genève om een instelling
van hoger onderwijs gevraagd en haar een kleine twee decennia ook gekregen, of beter: na de nodige collectes ook verkregen. Calvijn stelde de wetenschap, de ratio - zijn ratio -, tegenover de katholieke magie en de katholieke rituelen en ook hij had daarbij volgens Hoedemaker ‘de wetenschap in haar gehelen omvang’ voor ogen gehad. Hoedemaker citeerde daarop met instemming
een Frans, protestants historicus.
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Wieringa, a.w., p. 14-15.
Hoedemaker, Wijdingsrede, p. 8.

36

Opmerkelijk! Calvijn wenscht leerstoelen voor vakken, die met de theologie niets hebben uit te staan.
Hij behartigt de belangen van het recht en de medicijnen. Hier gaat het dus niet meer om de kerk, maar
om het vaderland.1

Opmerkelijk hierbij is weer dat juist de vraag of inderdaad vakken als rechten en met name geneeskunde niets met theologie te maken hadden, een der disputen aan de VU zou worden.
Ook de rede van Hoedemaker wijst er weer op dat de artsen nadrukkelijk werden gezien als
behorend tot de groep voortrekkers die de mensheid voor het christelijk geloof zou kunnen bewaren en de secularisatie zou kunnen terugdringen. Met andere woorden: ofschoon de gangbare
gedachte indertijd eerder was dat wetenschap en samenleving nogal los van elkaar staande grootheden waren, zagen de stichters van de VU in de poging de maatschappij naar hun christelijke
wensen om te vormen reeds een belangrijke rol weggelegd voor de wetenschap, en dus ook, en
zelfs meer in het bijzonder, voor de geneeskunde. Er werd duidelijk belang gehecht aan de geneeskunde voor de uitvoering van het plan tot redding van de seculariserende maatschappij in het
algemeen en de seculariserende universiteiten in het bijzonder. Het was echter evident dat op dat
moment een algehele universiteit met een veelvoud aan faculteiten niet reëel was. De oorzaken
waren geldgebrek en een tekort aan mankracht - bekeken overigens alleen vanuit de wens tot een
algehele universiteit, niet vanuit de praktijk van het aantal te begeleiden studenten, dat in het begin ongeveer even groot was als het aantal docenten. Van faculteiten als natuurkunde en geneeskunde kon eenvoudigweg nog geen sprake zijn en vanwege de ideologische doelstelling van de
universiteit werden zij tijdelijk ook van minder belang geacht dan letteren, rechten en uiteraard
theologie. Dit neemt echter niet weg dat, aldus nogmaals Wieringa, ‘nagenoeg van meet af aan’
aangedrongen werd ook op het zo spoedig mogelijk instellen van een geneeskundige faculteit.2
Dit streven naar een eigen artsenopleiding kwam zeker niet alleen uit ideologische overwegingen voort, samen te vatten met de woorden: een gereformeerde arts aan het bed van een gereformeerde zieke. Ook praktische en maatschappelijke overwegingen speelden een rol. De VU
werd gesticht in een tijd dat het aantal artsen per hoofd van de bevolking flink aan het afnemen
was. In 1865 waren er nog meer dan 2500 artsen op een bevolking van ongeveer 3,5 miljoen, in
1890 waren er nog maar zo’n 1850 op een bevolking van 4,5 miljoen. Dit was het gevolg van een

a.w., p. 14-15 (citaat: p. 15).
Wieringa, a.w., p. 14-15; De drie eerste faculteiten hadden bij oprichting zegge en schrijve vijf hoogleraren in dienst,
van wie er ook nog eens drie tot de theologische faculteit behoorden. Zij waren op papier echter in meerdere faculteiten tegelijk actief, omdat de wet voorschreef dat een faculteit voor wettelijke erkenning minstens drie hoogleraren
moest hebben. Kuyper bijvoorbeeld was hoogleraar aan zowel de letteren als de theologische faculteit en Woltjer was
zowel jurist als letterkundige. Van de andere kant echter hadden de vijf hoogleraren ook slechts de onderwijszorg
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tweetal wetten - 1865 en 1876 - waarin strengere eisen aan de geneeskundige opleiding werden
gesteld. Pas in 1935 was de verhouding weer ongeveer gelijk aan die van 1865. Aangezien de
Rijkskweekschool voor militair geneeskundigen had opgehouden te bestaan, deed de teruggang
zich voornamelijk voelen bij leger en vloot, maar ook buiten de steden - waar de meeste gereformeerden woonden - werd een tekort duidelijk merkbaar.1
Bovendien waren er in het Nederland van rond 1900, ondanks de activiteiten van bijvoorbeeld
het Réveil, verhoudingsgewijs weinig protestants-christelijke ziekenhuizen. Van de in de negentiende eeuw gestichte ziekenhuizen was meer dan veertig procent katholiek, eveneens meer dan
veertig procent neutraal, en minder dan twintig procent protestants, en dit terwijl zestig procent
van de bevolking het protestantse geloof aanhing. Het zouden cijfers blijken te zijn die in de
daaropvolgende halve eeuw nauwelijks zouden veranderen, en als ze al veranderden dan in het
voordeel van de katholieke zieken. En dit, zo schreef in 1978 C.A. Drogendijk, zoon van A.C.
Drogendijk, de eerste VU-hoogleraar in de sociale geneeskunde, ondanks dat zowel Kuyper, ‘de
ziel’ van de Doleantie, als Willem C. van den Bergh (1850-1890), ‘het geweten’ van die beweging,
van mening waren dat barmhartigheid een van de voornaamste kenmerken van een levende kerk
zou moeten zijn. Dat het resultaat desondanks tegenviel zal er mede van het gevolg van zijn geweest dat het Réveil getalsmatig slechts een kleine beweging vormde. Bovendien kan op de liberale houding van veel protestanten in die dagen worden gewezen. Zij hadden daardoor geen behoefte aan ‘echt protestantse’ verzorging en frequenteerden net zo lief een algemeen ziekenhuis.1
Daar moest natuurlijk verandering in komen en een eigen, gereformeerde, medische opleiding
werd daarvoor een belangrijk instrument geacht.
- Geen staatssteun
Met drie faculteiten zonder eigen gebouw, met tezamen vijf hoogleraren en vijf studenten, en net
genoeg geld om twee jaar te overleven, was in 1880 sprake van een universiteit, waarover Kuyper
zei dat zelfs hij dat woord slechts met het schaamrood op de kaken in de mond durfde te nemen.
Het was volmaakt duidelijk dat er nog een hele weg te gaan was naar het uiteindelijke doel van
een volledige universiteit, bekostigd uit eigen middelen, bemand door docenten van eigen richting, en waarin vele studenten zouden worden opgeleid tot dienst aan wetenschap en gereformeerd volk. Vooral het vinden van docenten van eigen signatuur met voldoende statuur, was een
groot probleem. Toch werd de VU door Kuyper verdedigd en wel door te wijzen op het recht
over vijf - eerst zelfs maar drie - studenten, wat toch een uiterst prettige situatie mag worden genoemd. Wingens,
a.w., p. 23 (77); Van Geer, Ons Hooger Onderwijs, p. 26-27.
1 Goudsmit, Anderhalve eeuw dokteren aan de arts, p. 33.
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van corporaties op het hebben van instellingen van hoger onderwijs, een recht dat voortvloeide
uit het genoemde recht op soevereiniteit in eigen kring. Dus was het ook een recht en een eis van
de gereformeerden. Dan immers zouden ook zij kunnen beschikken over een ‘wetenschappelijke
veste voor de Calvinistische levensbeschouwing’ en zouden ook zij onderwijs kunnen geven en
ontvangen ‘geheel en uitsluitend berustend op gereformeerde beginselen’.2
In zijn soevereiniteitsrede stelde Kuyper dat de absolute soevereiniteit alleen bij God berustte
en dus afwezig was bij de mens op aarde. Dat leven op aarde moest onderverdeeld worden in
kringen met ieder hun eigen soevereiniteit. Een van de kringen was de wetenschap en daarin was
de waarheid soeverein. Daarom ook moest de wetenschap ‘vrij’ worden gelaten. Kuyper leek
hiermee, aldus J. Donner in zijn De Vrijheid van het Bijzonder Wetenschappelijk Onderwijs, te suggereren dat er dus een Vrije Universiteit nodig was, omdat aan de andere universiteiten de wetenschap niet vrij zou zijn. Maar waarschijnlijk wist hij volgens diezelfde Donner - niet te verwarren
met de rector-magnificus van de VU in de eerste decennia na de oorlog - wel dat dit schromelijk
overdreven was, en zijn rechtvaardiging van de stichting van de VU rustte dan ook op zwakke
fundamenten. Hij kon zijn stelling dat doordat de staat de rijksuniversiteiten betaalde, die staat
ook programma en inhoud bepaalde, in feite niet hard maken.3 Zij leidde er echter wel toe dat de
VU zelf decennia lang staatssteun heeft afgewezen, met alle gevolgen voor de (on)mogelijkheden
van uitbreiding van dien. Weliswaar waren er altijd wel mensen die een (geringe) subsidiëring bepleitten, maar zij werden lange tijd overstemd, bijvoorbeeld door de grote man van de VU in het
Interbellum, Hendrik Colijn. Mede door het afwijzen van staatssteun - met uitzondering van een
geringe vergoeding voor het gebruik van collegezalen - bleven de wankele benen van de zuigeling
ook bij het ouder worden wat slapjes. Dit leidde tot het besef dat de wens tot het verkrijgen van
het civiel effect pas na enkele decennia in realiteit kon worden omgezet en dat ook pas na enkele
decennia echt werk zou kunnen gaan worden gemaakt van de op zich door velen al snel gewenste
vierde, medische faculteit.4 Dat was echter ook een dure faculteit, zeker als zij vergezeld moest
Drogendijk, Protestants-Christelijk ziekenhuis, p. 44-45.
Van der Donk, Hoofdstukken, p. 33.
3 Donner, Vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs, p. 48.
4 Roelink, 75 jaar VU, p. 104; Vreemd genoeg was het tevens Kuyper zelf die er in zijn regeerperiode voor had gezorgd dat de deur van de staatssteun op een kier was komen te staan. Wellicht dat hij hiermee tegemoet kwam aan de
om steun vragende stemmen die steeds luider gingen klinken. Wel mocht zijn regeling niet zo worden genoemd en er
mocht ook geen precedent in worden gezien. De overheid subsidieerde, steunde de VU niet, zo zei Kuyper, maar
waakte slechts tegen rechtsongelijkheid omdat bijzondere hoogleraren aan openbare universiteiten kosteloos over lokaliteiten beschikte. Kuyper ontkende het recht op subsidie ook niet en dus kon hij in 1912 met gerust hart schrijven
dat het beginsel van staatssteun in de wet was neergeschreven en dat dus ook de VU ‘op nieuwe verovering’ uit
moest gaan ‘ook wat de zilveren koorde’ betrof. Twee jaar later oordeelde een commissie van directeuren, curatoren
en hoogleraren eensluidend. Naast krachtige handhaving van het particulier initiatief zou steun van de staat niet kunnen ontbreken. Die was ook aanvaardbaar als zij ‘op dusdanige wijze’ zou worden verleend, ‘dat daardoor de bemoeiingen van de vrienden der VU niet in het gedrang’ zouden komen. Maar juist de vrees dat die ‘bemoeiingen’ wel in
het gedrang zouden komen, hield lange tijd de meerderheid, onder wie in de jaren twintig en dertig Hendrik Colijn
prominent aanwezig was, van subsidie afkerig. Roelink, Blinkend spoor, p. 101.
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worden van een academisch ziekenhuis. Hierdoor heeft het afwijzen van subsidie juist op haar
een groot effect gehad.

Het conflict tussen Kuyper en De Savornin Lohman
De hierboven genoemde conflicten over (de interpretatie van de) grondslag en geloof, leidden ertoe dat het docentenbestand van de VU in de eerste decennia veel weg had van een bergetappe
tijdens de Tour de France. Herhaaldelijk voorkomende moeizame stijgingen in aantal studenten
en docenten werden gevolgd door even veelvuldig voorkomende snelle dalingen. Er was onduidelijkheid over wat nu precies het gereformeerde geloof inhield en wat nu precies gereformeerde
wetenschap was. Daar kwamen dan weer vragen uit voort over wat nu precies van een ‘goed’ VUstudent en –docent kon en mocht worden verwacht. Mochten zij van de ‘juiste’ lijn afwijken?
Mochten zij die lijn alleen maar onderschrijven en bevestigen of mocht zij ook in twijfel worden
getrokken? Zo werd al heel snel de vraag gesteld of van studenten tijdens tentamens alleen hun
kennis van de stof of ook hun beginselvastheid moest worden getoetst. Hierbij zal het duidelijk
zijn dat als dit laatste het geval was, het voornemen dat in principe iedereen aan de VU mocht
studeren, een farce was, zoals we ook al hebben gezien. Een culminatiepunt van al deze vragen en
de daaruit voortkomende twisten - ook niet los te zien van simpele karakterverschillen - vormde
het conflict midden jaren negentig tussen Kuyper en diens kompaan van het eerste uur, De Savornin Lohman. Die verliet als gevolg hiervan niet alleen de VU, maar ook de ARP, en werd in
1908 een van de oprichters van de CHU.
Het conflict tussen Kuyper en De Savornin Lohman aan de VU, had diverse achterliggende
gronden die speelden zowel binnen de Haagse politiek als binnen de Amsterdamse wetenschap.1

Geneeskundige inzichten maakten daar overigens geen deel van uit. Bij de toen actuele vraag of er wel of niet tot
vaccinatiedwang moest of mocht worden overgegaan, behoorden zowel Kuyper als De Savornin Lohman tot het
kamp van de tegenstanders. Bovendien waren beiden voorstander van een verruiming van de wet die de bevoegdheid
tot het uitoefenen van de geneeskunst regelde. Dit tot grote ergernis van de in 1880 opgerichte Vereniging tegen
Kwakzalverij en de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, die beide juist een aanscherping van
de regelgeving bepleitten, maar niet in staat bleken irreguliere genezers de medische markt af te krijgen. De Savornin
Lohman was met name actief op het gebied van de antivaccinatie, een negatieve naam waar hij overigens niet zo gelukkig mee was. In 1892 schreef hij een voorwoord bij een boekje van de Anti-Vaccinedwangbond. Hij had tevens
het verzoek gekregen een mooie titel voor het boekje te vinden en deed daarbij het voorstel dat de bond zich niet
meer moest inlaten met de strijd tegen vaccinatie en vaccinatiedwang. Dat immers was onbegonnen werk door het
sinds jaar en dag ingepompte vertrouwen in het heil van die vaccinatie, een heil waarin hijzelf ook lang had geloofd.
Toen hij als kamerlid een nota had laten schrijven over de kwestie, waarin vraagtekens bij het nut van vaccinatie naar
voren waren gekomen, werd die nota vrijwel letterlijk doodgezwegen. Geen enkel blad, medisch of anderszins, had er
aandacht aan besteed. Het gold dus niet (alleen) de dwang aan te vallen, maar vooraleerst en bovenal de ‘vaccinevereering’. Hij, op dat moment minister van Binnenlandse Zaken, diende een wetsvoorstel dienaangaande in, dat
echter door zijn opvolger, Tak van Poortvliet werd ingetrokken. Kuyper zou in zijn regeringsperiode nog een wetsontwerp ter opheffing van de zijdelingse vaccinedwang indienen, waarmee werd bedoeld dat kinderen die niet waren
ingeënt, niet naar school mochten. Het was echter nog niet behandeld voor de verkiezingsnederlaag van 1905 en
1
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In verband met een nieuw, ruimer kieswetstelsel van J.P.R. Tak van Poortvliet, de liberale minister van Binnenlandse Zaken van het links-liberale kabinet Van Tienhoven-Tak van Poortvliet,
werd het Binnenhof verdeeld tussen de zogenaamde Takkianen en anti-Takkianen, een scheiding
die - zoals bij meer partijen - dwars door de ARP heen zou lopen. Kuyper hoorde tot de eerste
groep en De Savornin Lohman tot de tweede. Had in de grondwet als criterium voor het kiesrecht ‘welstand en geschiktheid’ gestaan, Tak van Poortvliet wenste dat te veranderen in ‘ieder,
die niet bedeeld is’, ieder die niet van de bedeling leefde. De Savornin Lohman hoorde bij degenen die een dergelijk negatieve omschrijving in strijd met de grondwet achtten. Niet dat hij geen
uitbreiding van het kieswetstelsel wilde, maar niet in de vorm waarin het in het wetsontwerp was
gegoten. Kuyper echter had daar niet zo’n moeite mee en nadat de Raad van State had beslist dat
Tak van Poortvliets ontwerp inderdaad in strijd met de grondwet was, stelde Kuyper zich dan
ook - om overigens meer partijpolitieke en strategische, dan om ideologische redenen - achter de
minister op. De Savornin Lohman echter stemde in met het oordeel van de raad. Bovendien ontmaskerde hij vrij makkelijk de motieven van Kuyper. Die zag een uitbreiding van het kiesrecht als
een mogelijkheid tot machtsuitbreiding van rechtse, confessionele kabinetten in het algemeen en
de ARP in het bijzonder. Maar, zo zei de Savornin Lohman, als Kuyper echt voorstander van het
ontwerp was, dan moest hij ook voorstander van het kiesrecht voor vrouwen zijn. Daarvan kon
bij Kuyper vanzelfsprekend geen sprake zijn, iets wat De Savornin Lohman maar al te goed wist.
Kort hierop kwam er een breuk tussen beiden op alle terreinen waarin zij voordien hadden
samengewerkt. Of de kieswet-Tak van Poortvliet hierbij aanleiding of oorzaak was, is onduidelijk,
maar zij stond waarschijnlijk niet los van de breuk, zoals Kuyper wil doen geloven. Volgens De
Savornin Lohman werden namelijk de verschillen die er aan de VU al langer bestonden door
Kuyper pas ‘principeel’ genoemd, nadat ook in Den Haag de twee tegenover elkaar waren komen
te staan. Hoe het ook zij, zeker is dat het niet het enige twistpunt tussen beiden was. Niet alleen
speelden meer verschillende inzichten op politiek terrein een rol - zo had in tegenstelling tot
Kuyper de jurist De Savornin Lohman grote bezwaren tegen de doodstraf -, maar ook met betrekking tot het aan de VU te voeren beleid namen beiden een verschillend standpunt in. Hierin
speelde met name het onderwijs een grote rol.
Artikel 1 van de ‘Instructie voor Hoogleraren’ van 1880 bond de professoren bij het onderwijs
aan de gereformeerde beginselen, maar wat nu typisch christelijk wetenschappelijk onderwijs inhield, bleek nog moeilijker te doorgronden dan typisch christelijke wetenschap. Weliswaar was iedereen het erover eens dat er van kon worden gesproken, maar wie wilde weten wat er dan het
typerende van was, hoefde niet op een helder en duidelijk antwoord te rekenen. Ook dit was een
stierf toen een snelle dood. Vaccine-vereering, p. 3, 5-6, 13-14; Mooij, De polsslag, p. 287; De Blécourt e.a., De medische
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van de pijlers van het conflict. De Savornin Lohman werd verweten te weinig typisch gereformeerde beginselen in zijn stof te laten doorklinken. Een dergelijk verwijt is natuurlijk geheel en al
afhankelijk van wat daaronder wordt verstaan, maar zeker is dat De Savornin Lohman een heel
wat lossere interpretatie van de grondslag voor ogen stond dan Kuyper. Volgens De Savornin
Lohman stond niet vast wat precies onder gereformeerd moest worden verstaan en kon dus ook
niet elke afwijking van wat daar door de meerderheid onder werd verstaan, worden veroordeeld.
Hij keek met lede ogen naar collega’s die de mond vol hadden over wat de juiste interpretatie
moest zijn en weigerde bij twisten daarover partij te trekken. Dit tot groot ongenoegen van het
merendeel der VU-kopstukken.
Op een ostracistisch aandoende vergadering in 1895 werd een motie om behoedzaam met ‘de
zaak-Lohman’ om te springen met 72 tegen vier verworpen. Tijdens deze zogenaamde Seinpostvergadering werden Van-Speijkachtige zaken gezegd als ‘liever nog laten wij Calvinisten ons schip
in de lucht vliegen, dan dat we het ter wille van eenig persoon laten stranden’. Er werd een commissie samengesteld die de colleges van De Savornin Lohman op gereformeerde inhoud moest
toetsen. Zij kwam met een negatief oordeel, dat door de VHO werd overgenomen. Dit leidde
niet alleen tot het vertrek van De Savornin Lohman en diens zoon, de veelbelovende W.F. de Savornin Lohman, maar zoals gezegd ook tot het neerleggen van het curatorschap van Hovy. Verder werd er een senaatscommissie in het leven geroepen die zich over de invulling van de beginselen zou gaan buigen. De reeds kort genoemde negentien stellingen die hieruit voortkwamen,
Baken op de kust geheten, konden, aldus Wieringa in 1980, ‘als een schema voor de methodologie
voor de gereformeerde beginselen’ worden beschouwd. In de stellingen vielen die beginselen samen met het zich door de eeuwen heen in Nederland ontwikkelde calvinisme, waarmee het begrip ‘gereformeerd’ danig werd verengd. Onderzoek en onderwijs werden vanaf dat moment nadrukkelijk verbonden met calvinistische theorie en praktijk. Alle hoogleraren verklaarden zich
trouw aan deze verbinding. Zij zouden in het algemeen én voor de diverse vakken apart erop
gaan toezien hoe zij in praktijk gebracht zou moeten gaan worden. Baken op de kust leidde zo tot
de volgende versmalling van de basis waarop de VU had moeten rusten, een proces dat met de
Doleantie was ingezet. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleek de kuyperiaanse miniuniversiteit van 1880 in ere hersteld. Het schaamrood dat Kuypers gelaat had gesierd toen hij in
1880 het woord ‘universiteit’ in de mond had genomen, kon weer naar de kaken. Al dachten
Kuyper en de zijnen dat het wél het geval zou zijn, vervelend was natuurlijk dat bleek dat met het
verwijderen van De Savornin Lohman en de zijnen de interpretatiestrijd om wat nu onder gere-

markt, p. 378; Rigter, Met raad en daad, p. 46-48, 58.
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formeerd onderwijs en gereformeerde wetenschap verstaan moest worden, niet was beslist en dat
dus de conflicten daarover niet de wereld uit waren.
De verwijdering van De Savornin Lohman en de daaropvolgende, hernieuwde leegloop had
ook een uitstraling naar buiten. De in 1886 opgekomen en in 1892 versterkte gedachte de VU
niet meer te identificeren met het gehele, reformatorisch genoemde volksdeel, werd algemeen gedeeld. Ieder denkbeeld over de VU als een plek met oecumenische variatie, hoe gering ook, was
verdwenen. In de perceptie van de Nederlandse bevolking betekende het woordje ‘vrij’ alleen nog
maar ‘vrij van staat’. De VU werd gezien als een opleidingsinstituut voor AR-politici, waar louter
orthodoxe, kerkelijk gereformeerden rondliepen. Die gedachte was ook niet geheel uit de lucht
gegrepen als wordt bedacht dat op de VU-jaarvergadering van 1898 hoogleraar G.H.J.W.J. Geesink de door voormalige campus- en partijgenoten bemande CHU een ‘teringachtig nakomertje’
noemde.1
Het is opmerkelijk te noemen, om het woord ‘merkwaardig’ niet te gebruiken, dat in deze omstandigheden, die eerder riepen om beademingsapparatuur voor de bestaande faculteiten, de vanaf 1880 gehoorde roep om een medische faculteit bleef klinken, ook op de campus zelf. Dit was
in het voorafgaande anderhalve decennium door de geringe omvang en het afwijzen van subsidie
al wishfull thinking geweest, aldus J. van der Zouwen in zijn uit 1970 stammende De Gereformeerden
en de Vrije Universiteit, maar zeker in 1896 en de jaren daarna was de gedachte aan een medische
faculteit een idee-fixe. Desondanks gingen, zoals we nog zullen zien, de deliberaties erover gewoon door. Luchtspiegelingen werden voorgehouden en wonderbaarlijke vergezichten werden
geschilderd, in de vaste overtuiging dat God wonderen kon verrichten. Maar het is duidelijk dat
die faculteit, als zij zou komen, anders van karakter zou worden na het conflict tussen Kuyper en
De Savornin Lohman en het daaropvolgende vertrek van de VU van de laatste tezamen met zijn
aanhangers. Zoals eerder met het afhaken van de réveillisten voorafgaand aan de oprichting, van
sommigen van degenen die in 1886 niet met de doleantie wensten mee te gaan, en van degenen
die in 1892 de band met de Gereformeerde Kerken verwierpen, had de VU enerzijds wederom
een enghartiger, geslotener karakter gekregen, en was anderzijds de weg verder geopend voor
(nog) orthodoxere groepen om meer contact met de VU te zoeken.2
Jaarboek VU, 1980-1981, p. 71; Wieringa, a.w., p. 18-19; Stellingwerff, Abraham Kuyper en de VU, p. 191, 225; Van
der Zouwen, De gereformeerden, p. 78; Roelink, a.w., p. 21, 33, 109-110; Wingens, a.w., p. 22 (76).
2 Van der Zouwen, De Gereformeerden, p. 76. Bij de strijd om het gereformeerde gehalte van onderwijs en examens
spraken uiteraard ook de studenten - van oudsher immers nog moeilijker in het gareel te houden dan de docenten een woordje mee. Zo was er het conflict over A. Winckel, een student theologie die in 1911 de kandidaatsbul werd
geweigerd omdat hij niet recht genoeg in de leer werd geacht. Naar aanleiding daarvan werd in 1912 een uit drie
hoogleraren bestaande commissie ingesteld die zich moest bezighouden met de vraag in hoeverre studenten tittel en
jota van de gereformeerde leer moesten kennen en volgen. H.H. Kuyper nam in deze commissie een behoudend
minderheidsstandpunt in. De jurist Fabius en de jonge letterkundige R.H. Woltjer waren van mening dat afwijzing
nooit plaats kon hebben op grond van ‘beginsel of richting van den candidaat’. Kuyper daarentegen vond dat naast
1
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De Vrije Universiteit en de gereformeerden
De reeds enkele malen genoemde Doleantie stond niet los van de stichting van de VU, zoals zij
ook niet los stond van de persoon Kuyper, en dan met name van diens karakter. De orthodoxe
Kuyper wenste een herstel van oude, gereformeerde waarden in de in zijn ogen wat al te vrijzinnig geworden NHK. Hij ging daarbij nogal eens als een heerszuchtige en compromisloze olifant
in een porseleinkast te keer, waardoor hij behalve volgelingen, tevens de nodige vijanden verkreeg, ook bij potentiële medestanders. Na de Afscheiding van 1834 werd hierdoor een tweede
scheuring in de hervormde kerk onafwendbaar. Een van de aanleidingen lag in een conflict in het
Veluwse dorpje Kootwijk. Het maakt duidelijk dat inderdaad de stichting van de VU niet van de
Doleantie is los te zien. Hierbij speelde met name de moeilijke positie waarin de theologiestudenten na hun afstuderen kwamen te verkeren, een rol. Het bleek dat zij hun studie niet in de praktijk
van de kansel konden omzetten. Op aandringen van Hoedemaker, die zijn studenten natuurlijk
graag de hervormde kansel zag bestijgen, had namelijk de kerkenraad van Kootwijk de eerste afgestudeerde theologiestudent van de VU, Jan Houtzagers, beroepen. Dit ondanks het verbod van
de hervormde synode op kerkelijke examens van de VU-studenten theologie. Kuyper begon vervolgens te hameren op de autonomie van plaatselijke gemeenten. In zijn eigen Amsterdam, waar
volgens hem de gereformeerde VU-opleiding werd gedwarsboomd door de UvA en de Amsterdamse gemeenteraad, liet hij het zelfs op een breuk aankomen. Hierna escaleerde het conflict tot
een nieuwe uittreding, maar aanleiding noch escalatie kwamen als een donderslag bij heldere hemel.
Al vier jaar eerder had Kuyper laten weten, door de tegenwerking van synode, UvA en gemeenteraad, het toekomstperspectief van de theologiestudenten met zorg tegemoet te zien. Dit

onvoldoende kennis ook een al te grote afwijking van de gereformeerde grondslag reden kon, of beter: moest zijn
om een kandidaats-, doctoraal- of promotiebul niet uit te reiken. Ofwel: de meerderheid wilde dat het onderwijs
plaatshad op grond van de gereformeerde beginselen, maar na het doorlopen van de opleiding mocht een afwijken
ervan niet de reden vormen om de bekroning van de studie te weigeren, terwijl Kuyper wilde dat de onderwijsbeginselen ook naar de toetsing werden doorgetrokken. Ondanks waarschuwingen van Woltjer sr., dat voordat of het
meerderheids- of het minderheidsstandpunt werd aanvaard, eerst maar eens duidelijk moest zijn wat men bij de verschillende faculteiten onder de gereformeerde beginselen verstond, werd het meerderheidsstandpunt door de senaat
aangenomen met één blanco stem, zeven stemmen voor en vijf tegen - die laatsten allen theologen, onder wie naast
natuurlijk Kuyper zelf, ook de anders zo gematigde Bavinck. Nam de senaat, zei het met een klein verschil, het
meerderheidsstandpunt tenminste nog over, de curatoren kwamen er niet uit. Noch in 1914 noch in 1915 was er bij
hen een meerderheid voor het ene of het andere voorstel te vinden. Ook de directeuren kwamen er niet uit, al werden ze overstelpt met brieven en al kwam zelfs de oude grote man, Abraham Kuyper zelf, er zich nog mee bemoeien. Of hij was zijn woorden uit 1875 en 1883 vergeten, of hij was in de tussentijd van mening veranderd, maar hij
bezwoer de directeuren het meerderheidsstandpunt af te wijzen. Deden zij dit niet dan zou hij ‘eens en voor goed’ alle banden met de VU moeten verbreken en hij zou dat ‘niet geheim’ houden. Maar deze onverholen dreigementen
van een nog steeds invloedrijk man nemen niet weg dat het in toen een discussie met een uiterst hoog theoretisch
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overigens in tegenstelling tot het perspectief van niet alleen de VU-studenten in de letteren en de
rechten, maar ook in de natuurwetenschappen en de geneeskunde, terwijl van die twee in 1882
nog niet eens sprake was. De dolerenden - afgeleid van het Latijnse woord ‘dolere’ dat ‘zich gekrenkt voelen’, ‘gekrenkt zijn’ betekent - vochten daarop het recht op gebouwen en goederen van
die kerk aan, maar verloren alle processen die daarover werden gevoerd. De kerken die niet met
Kuyper meegingen onthielden bovendien vanaf dat moment hun eerder gegeven steun aan de
VU, die zij als oorzaak van de breuk zagen. Dit had een daling van de inkomsten uit collectes tot
gevolg van tienduizend gulden in 1885 tot drieduizend in 1888. Financieel was het protest dus allesbehalve een slimme zet te noemen, ook al hoefde dan door het vertrek van Hoedemaker korte
tijd later, het salaris van één hoogleraar niet meer te worden opgebracht. Weliswaar was het doel
bereikt dat de VU zijn theologiestudenten eindelijk aan een gemeente kwijt kon, maar grote offers
moesten worden gebracht om enerzijds een nieuwe kerk materieel op te bouwen, en anderzijds
om de VU weer uit te kunnen bouwen. En dat terwijl de relatie met de overheersende hervormde
kerk er natuurlijk niet beter op was geworden.1 Het zou het gevoel van ‘wij’ tegen ‘zij’ alleen maar
sterker maken.
Samenwerking tussen afgescheidenen en dolerenden lag daarna op zich voor de hand, ten eerste omdat beide waren ontstaan uit zorg voor de ‘fijnheid van de leer’, en ten tweede omdat dan
de basis van de VU, die al snel met enig recht een ‘doleanten-universiteit’ genoemd werd, weer
wat verbreed zou worden. Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat behalve enkele
inhoudelijke verschillen er ook culturele en natuurlijk historische verschillen tussen beide groepen
bestonden. Zo waren de afgescheidenen eigenlijk van mening dat de dolerenden helemaal geen
afscheid van de hervormde kerk hadden genomen. De dolerenden hadden zich immers niet losgemaakt van de hervormde gelovigen op zich, en het waren toch de gelovigen die de kerk uitmaakten. Bij hun was met andere woorden geen sprake van een echt nieuwe kerk en alleen met
het stichten van een echt nieuwe kerk, zoals in 1834 was gebeurd, kon men zich volgens de afgescheidenen afzetten tegen alles wat vals en onecht was. En het kon toch niet anders dan als vals
en onecht worden omschreven als een dolerende dominee gewoon zijn gehele gemeenschap
meenam? Wat was dan nog het verschil tussen hervormd en dolerend?2
De wrevel tussen afgescheidenen en dolerenden is weliswaar in het grote geheel zo te karakteriseren, maar individueel waren er natuurlijk scherpslijpers en rekkelijken. Binnen de Kamper afgescheidenen hoorde bijvoorbeeld iemand als Bavinck tot de laatsten. Deze afgescheiden pendegehalte betrof, simpelweg omdat studenten zoals Winckel die niet de gereformeerde regels geheel en al waren toegewijd, uitermate schaars waren. Jaarboek VU, 1980-1981, p. 71-72; Roelink, a.w., p. 40-43.
1 Amelink, De Gereformeerden, p. 37; Blauwendraat, a.w., p. 16; Stellingwerff, Abraham Kuyper en de VU, p. 122-123; Van
der Zouwen, De Gereformeerden, p. 77-78; Roelink, a.w., p. 91.
2 Endedijk, De Gereformeerde Kerken, p. 34
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laar tussen Kampen en Amsterdam, zou na het vertrek van Kuyper de nieuwe primus inter pares
van de VU worden. Hij was geen kuddedier, wat al daaruit blijkt dat hij een afgescheidene was die
de idealen van Kuyper deelde. Hij was het ook geweest die de oppositie tegen Kuyper bij meerdere afgescheidenen had bestreden en hij had het samengaan van afgescheidenen en dolerenden
tot stand gebracht. En ook al was hij het geweest die het onderzoek over, dan wel tegen De Savornin Lohmans onderwijs had geleid, alles bij elkaar genomen was hij, zo schreef Stellingwerff,
‘synthetisch opgetreden binnen de zich antithetisch opstellende kerken van de Afscheiding’, zoals
Kuyper antithetisch was opgetreden ‘in de op synthese gerichte volkskerk’.1
Toch legde hij vier maal een verzoek van de VU naast zich neer om Kampen vaarwel te zeggen en in Amsterdam te komen doceren, mede omdat hij er tegen opzag een collega van de zo
diep bewonderde Kuyper te worden. Bovendien wenste hij een samenvoeging van beide opleidingen om zo de samenvoeging van de afgescheidenen en dolerenden te bespoedigen en te versterken. Hij zou daarom in 1899 een poging ondernemen de twee theologische opleidingen samen te brengen, om zo een van de angels onder de voortdurende moeilijkheden tussen de partners weg te nemen en de toch al zo kleine achterban weer één te laten worden. Zonder succes.
Het was weliswaar een poging die door sommigen binnen de VU werd begroet, omdat zo de universiteit weer wat meer kwantitatieve gestalte zou kunnen krijgen, maar anderzijds toch tot mislukken was gedoemd vanwege de tegenstellingen tussen Amsterdam en Kampen.
Kampen wenste voornamelijk betrouwbare dominees en dus grote invloed van de kerken op
de opleiding, terwijl Amsterdam de wetenschappelijke scholing voorop stelde met alle twijfels en
vragen en dus onbetrouwbaarheid van dien. Dat althans was het voorgeschotelde beeld. Meer
precies was volgens Stellingwerff het principe van de VU dat zij ‘vrij wilde zijn om de christelijke
beginselen, nader bepaald de beginselen van het Calvinisme, of nog specifieker die van Kuyper, in
te prenten’. Kuyper nu had een geheel eigen opvatting van calvinisme en gereformeerdheid. Het
behoeden van de VU voor kuyperiaanse eenzijdigheid, was bijvoorbeeld een van de redenen van
De Savornin Lohman geweest om hoogleraar aan de VU te worden. In feite is hij ook vanwege
dat streven weggewerkt. Het was dan ook niet helemaal zonder reden dat de afgescheidenen bevreesd waren voor een te grote invloed van Kuyper op de theologische opleiding die Bavinck
voor ogen stond.1
In zijn brochure Theologische School en Vrije Universiteit stelde Bavinck concreet voor beide opleidingen in een andere plaats samen te voegen, onder de organisatorische vlag van de VU. Maar hij
had buiten de verknochtheid van zowel de afgescheidenen aan hun school te Kampen als van de
kuyperianen aan hun faculteit te Amsterdam gerekend. Bovendien reageerde Kuyper zelf negatief
1

Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 16-17.
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en diens kompaan Rutgers sprak zelfs over ‘het afhouwen van een ledemaat’.2 In feite was Bavincks plan door de VU al getorpedeerd voordat het kon worden besproken. Tien dagen voor zulks
het geval zou zijn benoemde de VU H.H. Kuyper tot hoogleraar theologie, waarmee zij liet zien
de eigen opleiding niet te zullen opgeven. Het resultaat was dat zijn plan, waarin hij een best of both
worlds had willen creëren, op niets uitliep, ofschoon het door de Generale Synode van Arnhem
van 1902 werd aanvaard. Dit deed Bavinck besluiten het aangeboden hoogleraarschap te Amsterdam uiteindelijk toch te aanvaarden. Doordat nog een der andere Kampenaren, A. Biesterveld,
zijn voorbeeld volgde, bleven te Kampen, als gevolg van het overlijden van nummer drie, nog
slechts twee hoogleraren over, onder wie Lindeboom.3
Bavinck en Biesterveld namen 27 van de 55 studenten op hun uittocht mee. Maar het was niet
alléén eenrichtingsverkeer. Zo werd te Kampen in een der ontstane vacatures voorzien door A.G.
Honig, een voormalig VU-student die zelfs bij Kuyper in huis had gewoond, en bevriend was geraakt met zoon H.H. Kuyper. Dit tweerichtingsverkeer droeg er aan bij dat, ofschoon de samensmelting van de opleidingen niet doorging, er vanaf 1902 toch van een hechtere band tussen de
vroegere afgescheidenen en dolerenden gesproken kan worden. Dit mede omdat Bavinck als persoon veel geschikter was om een brug te slaan tussen de dolerenden en de afgescheidenen dan de
tijdelijk in Den Haag werkzame Kuyper. Probeerde deze, zoals Stellingwerff het eens uitdrukte,
zijn volgelingen te overtuigen door zijn eigen overtuigdheid, Bavinck liet ook tegenstanders en
critici aan het woord. Maar een nadeel had de komst van Bavinck en Biesterveld ook. Het betekende dat er nog meer dan eerst van een universiteit met een waterhoofd kon worden gesproken.
Naast vijf hoogleraren theologie - en nog eens vier in Kampen - waren er nog steeds, of beter:
wederom, slechts één jurist en één letterkundige als hoogleraar werkzaam. En juist op dat moment werd een concrete oproep aan directeuren en curatoren gedaan om eindelijk eens een hoogleraar in de medische en natuurwetenschappen te benoemen.1 Maar daarover later.
Bavinck was dus niet de meest orthodoxe der mannenbroeders, en hij wilde de tegenstellingen
tussen dolerenden en afgescheidenen niet op de spits drijven. Dat zou alleen maar afleiden van
het vele dat zij wel gemeen hadden. Lucas Lindeboom echter was een man van principes, een
man die elke afwijking van de norm - zíjn norm, die gelijk was aan wat hij zag als Gods norm - als

Stellingwerff, Kuyper en de VU, p. 283-285.
a.w., p. 285-286. Dat Kuyper en Rutgers niet overliepen van enthousiasme was zeer wel voorstelbaar en niet alleen
omdat zij de plannen van Bavinck weinig praktisch achtten. Ofschoon bewonderaar en geestverwant van Kuyper,
ventileerde Bavinck tussen de regels door dezelfde kritiek als de enkele jaren eerder weggewerkte De Savornin Lohman. Ook Bavinck wenste de VU vrij te zien van een gereformeerde grondslag die niet was gedefinieerd en daardoor,
aldus Stellingwerff, weinig meer inhield als ‘trouw aan Kuyper en diens interpretaties’. Een gereformeerde grondslag
was prima, maar dan moest hij wel een duidelijke inhoud krijgen.
3 Endedijk, a.w., p. 94-95; Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 22.
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afwijking beschouwde van al wat goed en waar en vroom was. De Nederduitsch Gereformeerde
Kerk van de dolerenden kon volgens hem maar één weg gaan en dat was aansluiten bij de Christelijk Gereformeerde Kerk van de afgescheidenen. Buiten die kerk was er geen kerk. ‘Trek de Doleervlag in, en wij zijn één’, zo riep hij dan ook uit tijdens een van de eerste vergaderingen over
een mogelijk samengaan van beide stromingen. Overigens stond hij met deze strikte houding
zelfs in Kampen vrij geïsoleerd, maar dat gold ook voor Bavinck, zijn tegenstrever in deze kwestie. Ook hij kreeg met zijn verzoenende houding nauwelijks een poot aan de grond in Kampen.2
Desondanks lukte het in 1892 de beide kerken samen te voegen in de Gereformeerde Kerken
in Nederland, die zo’n 370.000 leden telden.3 Het was een samenvoeging die in ieder geval bij
dominee J.J.A. Ploos van Amstel zowel vreugde als verdriet opriep. Vreugde over de steun van de
VU aan de samenvoeging tussen dolerenden en afgescheidenen, verdriet over een leemte die hij
desondanks bleef voelen.
Wij missen onder de faculteiten een zuster, die nog niet geboren is, maar die God wil, dat geboren zal
worden. Met de vereeniging der Gereformeerde Kerken is een hartewensch van spreker vervuld, maar
als hij nog iets zou mogen wenschen, dan is het, dat een Medische Faculteit aan de Vrije Universiteit
gesticht worde. Moeten wij niet blozen van schaamte, dat zij er nog niet is? Is het geen miskenning van
den Christus als den Geneesmeester van ziel en lichaam, dat zij nog niet bestaat? Er zijn zeker bezwaren. Maar het grootste bezwaar is, dat nog te velen meenen, dat het ook wel anders kan. Ons geloof is
zoo klein, ons gebed zoo weinig vurig, ons opzien tegen de kosten zoo groot. Waar halen wij de professoren vandaan? vraagt men. Geliefden, God maakt mannen en zoodanige als wij noodig hebben. Als
wij ze niet vinden, dan hebben wij te vragen: ‘Heere, Gij die eischt dat alles U onderworpen zij, hoe
komt het dat wij niet slagen? Is er een ban? Is er een oorzaak?’4

De vreugde van Ploos van Amstel kon echter nauwelijks het liefdesgehalte van de relatie betreffen. Daarvoor was er in meerdere opzichten toch te zeer sprake van een verstandshuwelijk, waarbij het de hoop was dat de liefde met de jaren wel zou komen. Conflicten waren dan ook niet van
de lucht. Zo zou in 1902 en 1905 wederom de bloedgroepenstrijd fiks opflakkeren, maar na die
laatste strijd leek de rust, voorlopig althans, wedergekeerd dan wel aangebroken. De conflicten
kwamen daaruit voort dat ten eerste veel afgescheidenen ook na het samengaan niet konden vergeten en vergeven dat de nu met hen samenwonende dolerenden vijftig jaar lang deel hadden uitStellingwerff, De VU na Kuyper, p. 17-18, 95. A.G. Honig zou op zijn beurt overigens weer opgevolgd worden door
‘zijn knapste en meest geliefde leerling’, Klaas Schilder, die zoals gezegd tijdens de Tweede Wereldoorlog juist de
vriend van zijn leermeester tegenover zich zou gaan vinden.
2 Endedijk, a.w., p. 35, 76-77, 94-95; Hoekstra, Hoedsters en voedsters van de natie, p. 14-15.
3 Amelink, a.w., p. 39.
4 Rullmann, De VU, p. 164-165.
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gemaakt van de hen tegenwerkende en vervolgende NHK. Verder werd hun door de achtergebleven hervormden duidelijk gemaakt dat Kuyper een allesbehalve minzaam en tolerant heerschap was, die met het samengaan van dolerenden en afgescheidenen maar één ding in de zin zou
hebben: het vergroten van de groep waar hij de baas over zou kunnen spelen. De toenadering tot
de afgescheidenen had volgens die theorie alleen maar plaats, omdat de Doleantie niet het getalsmatige succes was geworden dat Kuyper ervan had gehoopt.1
- Het cultuurverschil tussen dolerende en afgescheidene
Lindeboom was zeker niet de enige onder de afgescheidenen die de VU met de nodige scepsis
bekeek. Enigszins voorstelbaar voerden de afgescheiden Kampenaren onder meer als bezwaar tegen de VU aan dat zij geen universiteit was, maar op zijn best een aangeklede theologische faculteit. Bovendien was zij niet gereformeerd. De echte gereformeerden waren immers de afgescheidenen. Daarbij wekte het geen vertrouwen in Kampen dat de Doleantie een middel was geweest
om de theologiestudenten van de VU aan werk te kunnen helpen. Daarmee was zij immers nauwelijks inhoudelijk van aard te noemen. Veel van de kritiek en achterdocht is terug te voeren op
het reeds genoemde cultuurverschil. Voor de dolerenden was geloof een kwestie van daadkracht.
De dolerende - en dan met name Kuyper zelf - was de Sturm und Drang-figuur onder de gereformeerden. In de dolerende gemeenschap was het daardoor de dominee die de koers uitzette, terwijl het bij de afgescheidenen juist de bedachtzame en vele tientallen jaren meegaande ouderlingen waren die de denkrichting bepaalden.
De afgescheidenen waren door de bank genomen defensiever, meer teruggetrokken en in
zichzelf gekeerd dan de dolerenden. Kuyper en de zijnen hadden juist kritiek op het gesloten karakter van de gereformeerde volksgroep. Zij riepen op tot engagement in allerlei gebieden van de
samenleving. In de ogen van de dolerenden schermden de afgescheidenen zich af van de hen omringende wereld. Zij bleven daardoor afwijzend en passief staan tegenover de zich daarin voordoende ontwikkelingen, terwijl zij juist zouden moeten proberen die in de door hen gewenste
richting om te buigen. Niet afkeren en wachten op betere tijden, zo zeiden de dolerenden, maar
beïnvloeden en de betere tijden zelf naderbij brengen. Niet afwachten tot de hervormden tot inkeer zouden zijn gekomen, maar de strijd aangaan en proberen de zaken ten goede te keren. Het
was dan ook geen wonder dat de idee van christelijke wetenschap aan een eigen universiteit juist
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Amelink, a.w., p. 39-40; W.F.M. Lindeboom, Prof. L. Lindeboom na 1905, p. 1-2.

49

in die kringen was opgekomen die later de dolerenden zouden vormen, en dat de afgescheidenen
sceptisch tegenover die universiteit stonden.1
Het was een verschil dat duidelijk naar voren kwam in de karakters van Kuyper en Lindeboom. Kuyper was een man die de wereld wilde veroveren. Lindeboom was een man die liever in
een kleine maar fijne gemeenschap vertoefde, en zich het liefst afsloot van de niet-christelijk gereformeerde wereld die toch alleen maar werk van de duivel in zich herbergde. Kuyper was de in
het groot denkende geweldenaar die een emancipatie van de gehele gemeenschap van ‘kleine luyden’ wenste om zo te kunnen proberen de gehele schepping in al haar facetten onder de vleugels
van Christus te krijgen. Lindeboom daarentegen richtte zijn aandacht op het verloren gegane individu, van wiens nood hij uitging in de hoop dat kerstening dan als vanzelf zou volgen.2 Die verschillen zouden uitmonden in een vaak felle persoonlijke strijd, waarover we nog te spreken komen.
Met het cultuurverschil tussen afgescheidenen en dolerenden hangt samen dat vooral de afgescheidenen grotendeels de spreekwoordelijke ‘kleine luyden’, het ‘kerkvolk van de onderlaag’, onder de aanhang telden, en dus juist niet Kuypers dolerenden. De afgescheidenen bestonden uit
schippers, boeren, landarbeiders en kleine burgers. Hun sociaal-economische omstandigheden
waren niet best. Dit in tegenstelling tot een aanzienlijk deel van de dolerenden. Omdat die een
halve eeuw langer deel waren blijven uitmaken van de overheersende NHK, waren zij, en zeker
de voormannen zoals Kuyper, meer en langer in contact gebleven met de Réveil-beweging die bij
de adel en de rijke burgerij zijn aanhang had. Hierdoor waren zowel afkomst als mentaliteit van
de afgescheidenen en dolerenden nogal verschillend. Ook dit heeft er niet toe bijgedragen dat het
huwelijk tussen afgescheidenen en dolerenden, tussen Kampen en Amsterdam, van meet af aan
gezond was.1

De Hoger Onderwijswet van 1905 en het civiel effect
Kuyper werd in 1901 minister-president van een confessioneel kabinet, samengesteld uit zowel
katholieken als protestanten en ontstaan na een flinke verkiezingswinst van de ARP in 1901, die
tevens bijdroeg aan groei en zelfvertrouwen van de VU. Weliswaar konden de volgelingen van
Rome en Genève elkaars bloed vaak wel drinken, maar de scheiding tussen hen was altijd nog
kleiner dan tussen christenen en niet-christenen, en zeker als het de belangen van het onderwijs
betrof. Hand in hand attaqueerden roomsen en gereformeerden dan ook de in hun ogen decenAmelink, a.w., p. 40-42; Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 28; Bosch, Man van conflict, p. 29-32; Stellingwerff, De
VU na Kuyper, p. 16; Endedijk, De Gereformeerde Kerken, p. 35.
2 Endedijk, a.w., p. 53.
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nialange overheersing van het hoger onderwijs door het liberale volksdeel. Een van de hoogtepunten van dat kabinet was de aanvaarding van een nieuwe wet op het hoger onderwijs, in 1905,
dat enkele praktische problemen voor het bijzonder hoger onderwijs - lees: de VU - oploste.
Tot 1905 zat de VU behoorlijk in de maag met de wettelijke bepaling dat alleen de graad van
studenten die opgeleid waren aan door de staat goedgekeurde instellingen, maatschappelijk werd
erkend, het zogenaamde civiel effect. De weigering van staatstoezicht betekende dat dit recht
werd onthouden, wat tot gevolg had dat de rechten- en letterenstudenten van de VU dubbel
moesten afstuderen. Eén keer aan de VU voor het behalen van hun graad, en één keer aan een
andere universiteit om daarmee ook iets te kunnen doen in de maatschappij. Ook hierom natuurlijk overheerste tot op dat moment getalsmatig de theologische faculteit. De graden van de geexamineerden hadden namelijk geen andere dan wetenschappelijke waarde - en in de ogen van
veel bestuurders en studenten aan andere universiteiten hadden ze zelfs dat niet eens.2
Een tweede dilemma dat de VU in de beginjaren kende, hing nauw samen met het onthouden
van het civiel effect, en de strijd ter verkrijging ervan. Om die strijd succesvol te laten verlopen,
kon zij namelijk niet al te zeer afwijken van wat in de maatschappij onder een gedegen, universitair wetenschappelijke opleiding werd gezien. Ofschoon de vrijheid van onderwijs aan het einde
van de negentiende eeuw nagenoeg alle denkbare aspecten omvatte, zoals universiteitsstichting,
richting en inrichting van het onderwijs en benoeming van de docenten, maakte de VU daar maar
spaarzaam gebruik van. Deels was dat het gevolg daarvan dat de VU van allerlei zijde het recht
werd betwist zich ‘universiteit’ te noemen. Daartegen kwam Kuyper weliswaar voortdurend in het
geweer, maar dat kon, zoals gezegd, alleen effect hebben als de VU niet al te zeer zou afwijken
van wat onder een ‘universiteit’ werd verstaan. Dit gold ook voor het andere verwijt, te weten het
ondermaatse peil van het onderwijs. Ook die kritiek kon alleen worden gepareerd als het VUonderwijs niet al te veel van dat aan een traditionele universiteit zou verschillen. Van de ene kant
wilde men dus ‘bijzonder’ zijn, van de andere kant echter kon en wilde men ook weer niet al te
bijzonder zijn.1
Het probleem van het ontbrekende civiel effect zou worden verholpen door de Hoger Onderwijswet van 1905. Daarin werd ondermeer de staatsrechtelijke positie van bijzondere leerstoelen en universiteiten geregeld. Dit hield in dat aan een graad verleend aan een bijzondere universiteit dezelfde rechten konden worden ontleend als aan een graad verkregen aan een openbare universiteit. Deze principiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder hoger onderwijs was precies
een van de doelen die Kuyper in zijn regeerperiode had willen bereiken. Wat was nu de oorzaak
Van Belzen, a.w., p. 27-28.
Donner, Vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs, p. 47; Van der Donk, Hoofdstukken, p. 33; Wingens, a.w., 23
(77).
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van dit probleem geweest? De Hoger Onderwijswet van 1876 was in het leven geroepen omdat
de staat bepaalde eisen wilde stellen aan een academische opleiding, met name als die tot het uitoefenen van publieke functies zou leiden. Wenste men dat staatstoezicht niet - en dat was toch de
crux van het bijzonder onderwijs - dan had dat zo zijn consequenties. Bijzondere universiteiten
mochten er komen, maar het civiel effect en het promotierecht kregen zij niet. Die behoorden, zo
was althans minister Jan Heemskerk Azn. van mening, tot het onvervreemdbare recht van de
staat en konden alleen worden verleend onder harde kwaliteitswaarborgen.2
Dit klonk harder dan het was, simpelweg omdat er toentertijd in Nederland nog geen bijzondere instellingen van hoger onderwijs waren. Volgens Donner heerste er een ‘duidelijke scepsis
ten aanzien van de vraag wat dergelijke instellingen Nederland […] te bieden zouden hebben’.
Met de oprichting van de VU ontstond echter een andere praktische situatie en moest de oplossing van het dilemma daardoor ook in een andere richting worden gezocht. Dit culmineerde uiteindelijk in de Hoger Onderwijswet van 1905. Was Kuyper in 1874 al in de kamer zitting gaan
nemen om de oprichting van een eigen universiteit mogelijk te maken, met zijn premierschap was
het hem gelukt de diploma’s van de VU wettelijke erkenning te schenken. Nadat met de doleantie
het maatschappelijke probleem voor de theologiestudenten was opgelost, gebeurde dat met de
Hoger Onderwijswet van 1905 ook voor de overige studenten. Zij hoefden zich niet meer ook
nog eens minimaal een jaar bij een andere - heidense - universiteit in te schrijven en daar wel geaccepteerde examens af te leggen. Vanaf 1905 bleef hen die gang naar, was het niet Gomorra, dan
toch wel Canossa bespaard. Althans voor de studenten van de toen aanwezige faculteiten. De enkele natuur- en geneeskundestudenten die de VU toen kende bleven eerst een jaar propedeuse
aan de VU volgen en schreven zich daarna - als lid van het VU-studentencorps, dat wel - voor de
vervolgopleiding in bij een andere universiteit, meestentijds de UvA. Desalniettemin werd de wet
op de Keizersgracht algemeen toegejuicht. Bij een rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de VU, enkele maanden na het passeren van de wet, ventileerde Fabius zijn opvatting dat de
wet een einde maakte aan de schijnvrijheid van het Nederlandse onderwijs en aan de verlamming
van de grondwet, die was opgetreden als gevolg daarvan dat het civiel effect gekoppeld was aan
de graden van openbare universiteiten. De wet was dan ook voor de VU van groot belang. En hij
was niet de enige die er zo over dacht. Op de algemene ledenvergadering van de VHO werd zij
‘een weldaad geschonken door God’ genoemd.1
De in de wet van 1905 bepaalde gelijkstelling was echter niet van voorwaarden ontbloot. De
bijzondere instelling moest minstens drie faculteiten bezitten met ieder minstens drie hoogle-

1
2

Donner, a.w., p. 52.
Boekholt, Voor de vrijmaking, p. 190-191, 204; Donner, a.w., p. 32, 35, 41-42; Roelink, 75 jaar VU, p. 126.

52

raren. Bovendien moesten er na maximaal 25 jaar - voor de VU dus december 1930 - minimaal
vier faculteiten met drie hoogleraren zijn, en weer 25 jaar later moest er een vijfde faculteit zijn
geopend.2 De toekenning van het civiel effect werd zo aan strikte overheidseisen gebonden,
waarmee de grondwettelijke vrijheid van het bijzondere onderwijs werd beperkt. Weliswaar hoefde de bijzondere instelling zich niets van die eisen aan te trekken, maar dat zou haar dan wel weer
op het verlies van het civiel effect komen te staan.3 Opvallend is dat de voorwaarden geheel in
overeenstemming waren met de door Kuyper in 1880 uitgesproken wens dat de VU tot een volwaardige, volledige universiteit zou uitgroeien. Dit lijkt welhaast geen toeval. Weliswaar leek de
wet algemene regels te geven, toe te passen op het gehele bijzondere, hoger onderwijs, maar ‘voor
een goede verstaander was het duidelijk,’ zo schreef historicus Dorien Brugman, ‘dat de wet precies was afgestemd op de VU’. Die namelijk werd door de wet een volwaardige universiteit, onder
voorwaarden die verdacht veel leken op de situatie waarin de VU, met drie faculteiten en twaalf
hoogleraren, op dat moment verkeerde. Met de eis van minimaal drie faculteiten werd zodoende
enerzijds de kritiek ontzenuwd dat de minimale universiteit die de VU toen was, eigenlijk niet als
een volledige, volwassen universiteit kon en mocht worden beschouwd, en anderzijds gaf Kuyper
de VU een wettelijke zet in de rug om uit te kunnen gaan groeien tot de vijf faculteiten omvattende, volledige universiteit die hem voor ogen had gestaan.4
Een van de goede verstaanders was de Leidse oud-hoogleraar in de exacte wetenschappen P.
van Geer. Het was evident, zo schreef hij reeds in 1903, dat de hele wet alleen maar was bedoeld
om de VU een flinke steun in de rug te geven. Bovendien was het evident dat die drie faculteiten
de theologische, juridische en letterkundige faculteit zouden zijn. Het was Van Geers overtuiging
dat het onmogelijk was voor de enkele gereformeerden die wetenschappelijk gezien daarvoor genoeg kwaliteit in huis hadden, om alle noodzakelijke vakken te doceren die een gedegen medische
of natuurwetenschappelijke opleiding behoefden, zoals het ook onmogelijk zou blijken te zijn
voor de gereformeerde gemeenschap om de vele guldens voor de daarvoor noodzakelijke perso-

Donner, a.w., p. 43; Van der Donk, Hoofdstukken, p. 33; Brugman, Allerminst warm voor een katholieke universiteit, p. 89;
Blauwendraat, a.w., p. 8-9; Fabius, De VU en hare betekenis, p. 9-10; Wingens, a.w., p. 23 (77).
2 Overigens zou de VU met die laatste bepaling geen problemen meer kennen, ten eerste door de stichting van de
economische faculteit eind jaren veertig en ten tweede, kort daarop, door de constituering van de medische faculteit
als gevolg van het aanstellen van drie hoogleraren in 1950. Ook anders echter zou de bepaling toen geen probleem
meer zijn geweest. In 1946 namelijk werd de termijn van 25 jaar met 5 jaar verlengd, omdat anders de in 1923 gestichte KU te Nijmegen in 1948 in de problemen zou komen, en in 1948 werd de bepaling zelfs nietig verklaard.
Groen, Het wetenschappelijk onderwijs, p. 17.
3 Het was hierom - of vanwege oud zeer - dat iemand als De Savornin Lohman het algemene, confessionele oordeel
niet deelde. Hij wenste de wet-Kuyper ‘niet als een stap in de richting van meerdere vrijmaking van het bijzonder
onderwijs’ te beschouwen. Zijn opvatting ligt in het verlengde van degenen die de wet zagen als een lage streek van
de met de rijksuniversiteiten samenspannende liberalen. Die zouden hopen dat de VU als vanzelf het loodje zou leggen als de universitaire lat maar steeds hoger werd gelegd. Brugman, Allerminst warm voor een katholieke universiteit, p.
90-91.
4 Brugman, a.w., p. 90-91.
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nen en faciliteiten op te brengen. Bovendien zou volgens hem wetenschappelijke bestudering van
de geneeskunde en de natuurwetenschappen de gewenste, gereformeerde heilstaat niet dichterbij
maar verderaf brengen. Kort gezegd: er kon geen sprake zijn van een medische en een natuurwetenschappelijke faculteit aan de VU ‘want zij zijn te kostbaar en daarbij gevaarlijk voor het geloof’.1
Ondanks dat de VU in de wet dus niet expliciet werd genoemd, was het al met al niet verwonderlijk dat tijdens de debatten over de wet, voorjaar 1904, de vraag werd opgeworpen of Kuyper
het premierschap van zijn confessionele kabinet niet misbruikte ter begunstiging van iets dat hem
persoonlijk na aan het hart lag: de VU. De oppositie stemde met Van Geer in dat Kuyper, ondanks de algemene bewoordingen, de wet voor ‘zijn’ universiteit had geschreven. Zij hamerde
daarom op de onverenigbaarheid van geloof en wetenschap omdat zij vreesde dat, met name bij
benoemingen, de levensbeschouwing belangrijker zou worden dan de wetenschappelijke kwaliteit.
Mocht dat gebeuren, dan was het vanzelfsprekend uit den boze om aan een graad van een dergelijke instelling dezelfde rechten te verlenen als aan die van een openbare universiteit. Maar niet
alleen socialist Pieter Jelles Troelstra achtte het ‘overbodig hier in het algemeen over bijzondere
universiteiten te spreken’. Ook de antirevolutionair A.S. Talma erkende openlijk dat de wet ‘zeer
bepaaldelijk het leven en de beweging van de Vrije Universiteit vrij te maken’, beoogde.2
De oppositie beargumenteerde verder dat bijzondere universiteiten niet als plekken van wetenschap, maar als oorden van propaganda moesten worden gezien. Bijzondere universiteiten waren dogmatische universiteiten en dogmatische universiteiten waren geen universiteiten. Troelstra
sprak over ‘isoleerinrichtingen voor zwakke geesten’, over ‘doodkisten voor het wetenschappelijk
leven’ en over ‘drilscholen in bepaalde beginselen, die de vrije wetenschap belemmeren’. Een instituut ‘gevestigd op den grondslag van een bepaald dogma’ kon niet wetenschappelijk worden
genoemd. En W. van der Vlugt, als voormalig rector van de Leidse universiteit een kopstuk van
de door de gereformeerden geattaqueerde, liberale heersers in wetenschapsland, bracht naar voren dat bijzondere universiteiten ‘kweekelingen opvoeden in de eenzijdige richting, door dogma’s
begrensd’ die zij zelf hadden aangeleerd.3 De conservatief-liberaal A.P.C. van Karnebeek stemde
overigens nog in een ander opzicht met Van Geer in. Hij bracht op 11 maart 1904 in de kamer
naar voren dat ‘wij allen’ weten dat er vanwege de aan die opleidingen verbonden kosten, moch-

Van Geer, Ons Hooger Onderwijs, p. 24-26; Van Lieburg, Barmhartigheid en Wetenschap, p. 10 (Van Lieburg plaatst abusievelijk Van Geers opvattingen tijdens het onderwijsdebat van 1904.)
2 Brugman, a.w., p. 91, 95; Boekholt, Voor de vrijmaking, p. 190-191; Blauwendraat, a.w., p. 16-17; Donner, De vrijheid
van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs, p. 57, 59, 63-64; Knoop, Een nieuw beginstuk, p. 2.
3 Handelingen der Staten-Generaal, 2e Kamer, 1 maart 1904, p. 1409; Brugman, a.w., p. 91-92; Donner, a.w., 49; Van Lieburg, a.w., p. 10.
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ten zij tenminste enig niveau hebben, ‘er in lange jaren, zoo ooit, geen sprake zal zijn van het
stichten van wis- en natuurkundige en geneeskundige faculteiten aan bijzondere universiteiten’.1
Wetenschap op grond van levensbeschouwing kon dus niet anders dan een negatief effect
hebben op de kwaliteit. Het was toch tekenend, zo werd naar voren gebracht, dat de VU in de 25
jaar van haar bestaan er nog steeds niet in was geslaagd enig wetenschappelijk vraagstuk van betekenis in de geest van haar grondslag te definiëren, laat staan op te lossen. Dit gold ook voor de
geneeskunde. Kuyper had de medici van de CVNG, de Christelijke Vereeniging van Natuur- en
Geneeskundigen, drie zwaartepunten voor principiële bezinning meegegeven - te weten: (anti)vaccinatie, homeopathie en hypnose - in de hoop zo een richtlijn te krijgen voor wat gereformeerde geneeskunde inhield, mocht het ooit tot een medische faculteit komen. Op alle drie die
thema’s moest de CVNG echter het antwoord schuldig blijven. Zij was niet in staat hen in gereformeerde termen te vatten.2
Ondanks al deze gepeperde kritiek kwam het niet als een verrassing dat de wet werd aanvaard.
Met uitzondering van de Nederlands hervormde predikant J.Th. de Visser, gaf de stemming met
41 tegen en 56 vóór, precies de verhouding weer tussen ‘links’ (niet confessioneel) en ‘rechts’ (wel
confessioneel). Maar doordat ook in de Eerste Kamer, die een linkse meerderheid kende, de
stemming volledig volgens die scheiding plaatshad, werd daar het voorstel verworpen. Kuyper
greep toen naar een paardenmiddel. Hij ontbond de Eerste Kamer en diende een ‘nieuw’ wetsvoorstel in dat vervolgens moeiteloos de ongewijzigde Tweede en met 27 voor en 15 tegen de in
het voordeel der confessionelen gewijzigde Eerste Kamer doorliep. Het ontbinden van de Eerste
Kamer was een hoogst ongebruikelijke en volgens sommigen zelfs onrechtmatige daad. Op zich
was het staatsrechterlijk gezien niet verboden, maar het was toch wel een daad waartoe slechts in
uiterste nood overgegaan mocht worden. Dat nu kon met de onderwijswet nauwelijks het geval
worden genoemd. Maar of de actie nu onrechtmatig was of niet, zij had dus wel het beoogde effect. Eind mei 1905, meer dan twee jaar nadat Kuyper de eerste versie had ingediend, verscheen
de Wet tot Wijziging en Aanvulling der Wet tot Regeling van het Hoger Onderwijs in het Staatsblad. Officieel verkreeg de VU het civiel effect met het verschijnen van het desbetreffende Koninklijk Besluit op 4 december 1905. Het universitaire monopolie van de liberalen was doorbroken. De confessionele wetenschap kon zijn plaats gaan opeisen.3 Voor Kuyper zelf bleek het een
Pyrrusoverwinning. De erop volgende verkiezingen verloor hij smadelijk en zijn regeringsperiode
kwam ten einde.

Handelingen Staten Generaal, 2e Kamer, verg. 11-3-1904, p. 1556.
Brugman, a.w., p. 91-92; Donner, a.w., 49; Van Lieburg, a.w., p. 10.
3 Brugman, a.w., p. 93; Van der Donk, Hoofdstukken, p. 34-35; Donner, a.w., p. 54-56.
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Het maakte 1905 tot een bijzonder jaar voor de VU. Het civiel effect was verkregen, de moeilijkheden met Kampen behoorden tot het verleden, en er was ook nog een fikse financiële gift
van de achterban gekomen. Het maakte dat de toekomst met hersteld vertrouwen tegemoet werd
gezien, ondanks Kuypers verkiezingsnederlaag en ondanks de eis van een vierde faculteit in 1930.
Dat die vierde faculteit hoogstwaarschijnlijk de medische of anders wel de natuurwetenschappelijke faculteit zou zijn baarde op zich geen zorg, wel echter dat beide faculteiten dure faculteiten
waren. Openbare universiteiten kregen dat geld van de overheid, maar, op ongeveer f 25.000,- na,
moest de VU de daarvoor benodigde gelden zelf opbrengen. Voor de Amsterdamse gereformeerden kwam daar nog bij dat zij tevens mee moesten betalen aan de UvA. Maar toch werd het
allemaal zonnig ingezien, zeker toen met de benoeming van psychiater Bouman in 1907 al een
begin werd gemaakt met de opbouw van een ook wettelijk gezien volledige medische faculteit, en
zeker toen in 1919 bioloog Buytendijk volgde. Nog slechts één hoogleraar erbij en aan de wettelijke eisen was reeds voldaan.1 Het zou anders lopen. Toen in 1930 het halve eeuwfeest uitbundig
werd gevierd, werd niet de medische, maar de wis- en natuurkundige faculteit als vierde faculteit
verwelkomd.

De Vrije Universiteit rond 1930: isolatie en bloei
Het vijftigjarig bestaan van de VU werd uitbundig gevierd, omdat, aldus historicus Jan de Bruijn,
het niet een academische plechtigheid, maar een feest betrof; een feest van het gehele zich gereformeerd noemende deel van de Nederlandse bevolking. Dat had in die vijftig jaar immers die
universiteit eerst tot stand gebracht en daarna in stand gehouden, ondanks dat zij nagenoeg verstoken was geweest van staatsfinanciering. Met name in de jaren twintig was dit niet altijd een sinecure geweest door de groei die de VU had doorgemaakt. Desondanks was het steeds gelukt
omdat de gereformeerden ervan waren doordrongen dat aan de VU het toekomstig leidend kader
werd klaargestoomd van hun volksdeel in het algemeen en van de ARP in het bijzonder. De VU
werd met andere woorden als onmisbaar voor hun vorming en opvoeding gezien. De vroegere
‘kleine luyden’ van Kuyper waren groot geworden. Het vijftigjarig jubileum was daardoor tevens
een manifestatie van gegroeid zelfbewustzijn en voltooide emancipatie. Aan hun VU hadden toen
reeds 12.500 studenten het examen gehaald. In 1930 telde de VU 452 studenten, onder wie 271
theologen, bijna honderd juristen en meer dan zeventig literair ingestelden.1
Toch was het niet louter jubelgezang dat in de aula opklonk. In de jaren voorafgaand was duidelijk geworden dat de oorspronkelijk nagestreefde herkerstening op zich zou laten wachten, zo
1
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zij ooit zou worden bereikt, mede natuurlijk omdat door de beweging naar binnen het contact
met buiten, toch noodzakelijk voor herkerstening en evangelisatie, gering was. Enerzijds waren
dus bepaalde doelen bereikt, anderzijds werd meer en meer ingezien dat bepaalde doeleinden
nooit bereikt zouden kunnen worden. Dit had geleid tot een periode waarin het moreel van het
gereformeerde volksdeel laag was, of in ieder geval door vooraanstaande leden laag werd geacht.
Klachten over verminderd elan, over gereformeerde zelfvoldaanheid en zelfgenoegzaamheid waren vanaf 1920 niet van de lucht. Het leidde tot de verzekering dat de bereikte doeleinden alleen
maar bereikt leken. De boze buitenwereld lag op de loer om ze weer ongedaan te maken zodra de
gelegenheid zich voordeed. Een nog stringenter sluiten van de rijen was dus geboden, waardoor
natuurlijk de niet bereikte doeleinden alleen nog maar verder weg kwamen te liggen. Het instandhouden van de eigen groep, het sociale isolement, was van een middel een doel geworden. Tegenbewegingen werden daardoor in de kiem gesmoord. Critici werden geëxcommuniceerd. Omgang met andersdenkenden - zelfs binnen het protestantisme - werd afgekeurd en sociaal gezien
in feite verboden. ‘De wereld’ was een plek geworden waar een rechtgeaard gereformeerde zich
niet vertoonde, ook al waren daar heus wel eens zaken te zien en te horen die op zich genomen
door de nauwe en strikte gereformeerde beugel konden. Maar de context waarin was afdoende
om ook het zien of horen daarvan ten strengste af te keuren.2
Tekenend voor dit alles was de synode van 1926, waar de kwestie-Geelkerken op het programma stond. Zij leidde tot de uittreding van hen die de Gereformeerde Kerken in Hersteld
Verband zouden gaan vormen. Hoofdbezwaar tegen het toenmalige gereformeerde denken en
handelen van J.G. Geelkerken en de zijnen was niet eens zozeer ‘de sprekende slang’, die zowat
spreekwoordelijk is geworden voor die synode in het bijzonder en voor iedereen die de bijbel letterlijk wenst te nemen in het algemeen. De problemen hadden hun oorsprong gevonden in ‘het
getuigenis’ van de generale synode van 1921, waarin volgens Geelkerken en de zijnen de wereld
alleen als een bedreiging werd gezien en niet tevens als een arbeidsterrein. De ‘echt-christelijke
toon der ontferming over de diep-gezonken en zwaar-schuldige wereld’ werd node gemist.3 We
zullen een medische vertaling hiervan terugzien bij Geelkerken-volgeling Bouman die het contact
met andersdenkende collega’s node miste en mede daarom de wijk nam naar Utrecht.
Tekenend was ook dat Kuyper in 1916 al niet meer, zoals veertig jaar eerder, over drie grondtonen van het nationale karakter sprak waarvan de calvinistische alleen maar de voornaamste was.
Dat karakter kende nog steeds verschillende noten, maar, zoals ieder muziekstuk, kende het
slechts één grondtoon, iets wat Colijn hem in 1934 nazei. Ook aan andere kerken werd in feite
De Bruijn, Helpende handen, p. 11-12; Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 20-21.
Hendriks, De emancipatie der gereformeerden, p. 218-219, 221.
3 a.w., p. 222.
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het bestaansrecht ontzegd. Er was maar één echte kerk, de calvinistische, de reformatorische, al
de anderen dwaalden. Zoals in de hoogtijdagen van de feministische theologie wel eens werd gezegd dat Jezus een vrouw was, zo werden Petrus en Paulus met terugwerkende kracht tot gereformeerden gebombardeerd.1
Het waren juist de rechtlijnige, zeer conservatieve opvattingen die veel - niet alle - leden van
de VU bewaarden voor ‘meedenken’ met het in de jaren dertig opkomende fascisme, al had een
deel van de antinationaal-socialistische geschriften ook te maken met het politieke succes van de
NSB in 1935.2 Als denkbeelden die slechts één komma afweken al werden verketterd, dan kon
dat met Hitlers leer natuurlijk niet anders zijn. Maar het zorgde er ook voor dat zelfs tijdens de
bezetting de intern gereformeerde strijd met even veel vuur werd gestreden als de strijd tegen de
antichrist op aarde. Het grote voorbeeld van dit laatste was de Kamper hoogleraar Klaas Schilder
die tijdens de Tweede Wereldoorlog de toen door velen geuite wens tot vrijmaking niet politiek
maar religieus interpreteerde. Ofschoon de verschillende houdingen tegenover de bezetter door
beide groeperingen heen liepen - Gjalt Zondergeld noemt het aantal verzetsmensen aan beide zijden van het theologische front zelfs opvallend hoog - moet hier wel bij gezegd worden dat Schilder zelf onverdacht en principieel anti-Duits was, terwijl zulks juist van enkele van zijn felste tegenstanders, de VU-ers V. Hepp, H.H. Kuyper en W.A. van Es, niet kon worden gezegd.
Het neemt niet weg dat er enkele VU-hoogleraren onder degenen waren die als eersten tegen
het nationaal-socialistisch gevaar waarschuwden. Jurist H. Dooyeweerd verzette zich in 1931 al
tegen een op de nationaal-socialistische leer geënte rechtsfilosofische studie. Zijn collega A.
Anema diskwalificeerde in 1933 de NS-ideologie als irrationeel, nationalistisch, antidemocratisch
en elitair. Ook theoloog en filosoof D.Th. Vollenhoven liet zich in dergelijke bewoordingen uit,
evenals de man die tijdens de oorlog twee jaar president-directeur zou zijn en in 1944 in Duitse
gevangenschap zou overlijden, V.H. Rutgers. In 1936 werd op de synode van de Gereformeerde
Kerken het lidmaatschap van de NSB dan ook verboden verklaard. Ter nuancering moet echter
worden gezegd dat hier pleidooien tegen de zogenaamde ‘demon-cratie’ tegenover stonden en dat
een ongeveer tegelijk met Anema’s rede gehouden voordracht van Diepenhorst over hetzelfde
onderwerp, al heel wat minder stellig van inhoud was. Zaken als antisemitisme, antisocialisme en
anticommunisme waren van meet af aan geen onbekenden op de VU-campus en zij verklaren
mede waarom toch enkele docenten en studenten van de als ‘goed’ betitelde VU een scheve
schaats zouden rijden, zoals hoogleraar geschiedenis A.A. van Schelven, die lid werd van het fascistische Nationaal Front. Bovendien is er de roemruchte brochure van Colijn uit het begin van

1
2

a.w., p. 223-224.
Langeveld, De crisis van de jaren dertig, p. 13.

58

de oorlog, Op de Grens van Twee Werelden, hoezeer hij zichzelf daar later ook weer van distantieerde.
Het afwijken van de norm werkte dan ook wel degelijk wel eens de andere kant op, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het tegelijkertijd met de NSB tot verboden gebied verklaren van de fel antifascistische Christelijk-Democratische Unie van ex-VU’er en christen-antimilitarist dominee J.J.
Buskes. Niet alleen kon er in de Gereformeerde Kerken geen plaats zijn voor mensen die het leidersbeginsel en het nationalistisch totalitarisme aanvaardden, maar ook niet voor hen die het antimilitarisme omarmden en iedere vorm van oorlog verwierpen. En toen hoogleraar P.S. Gerbrandy in 1939 als minister van justitie toetrad tot het rooms-rode kabinet-De Geer, dat de fakkel
van de bejubelde Colijn overnam, werd hem dat in zijn eigen ARP-kringen niet alom in dank afgenomen. Hij doorbrak het in de voorgaande twee decennia gekoesterde sociale isolement en een
verwijzing naar de moeilijke tijden volstond daarvoor geenszins als rechtvaardiging.1 Het was
immers een isolement waarmee men juist een dam tegen de verderfelijke invloed van roomsen en
roden had willen opwerpen.
Bijkomend probleem was dat, zoals gezegd, sinds 1923 ook de katholieken hun eigen instelling
van hoger onderwijs hadden, de KUN. Enerzijds betekende dit natuurlijk een versterking van de
strijd voor het recht op eigen, bijzonder onderwijs, anderzijds zou het de invloed van de katholieken kunnen versterken. De ratio achter het opzetten van de KUN was echter dezelfde als die van
Kuyper in 1880. Ook de katholieken voelden toewijding aan de wetenschap als ‘noodzakelijk onderdeel van hun emancipatie’, zoals Bornewasser het in zijn geschiedschrijving van het Thijmgenootschap voor Katholicisme en Wetenschap uitdrukte. Ook bij hen was er de overtuiging dat
de noties ‘oprecht christen’ en ‘beoefenaar van de wetenschap’ niet op gespannen voet stonden,
althans: niet op gespannen voet hoefden te staan.1
Dat de KUN het isolement van de VU niet zou doorbreken stond echter vast, eerder het tegendeel, en het werd ook niet doorbroken toen in 1930 met de komst van de exacte wetenschappen een nieuwe zienswijze de campus op was komen lopen. In tegenstelling tot de reeds bestaande faculteiten - die meer geesteswetenschappen waren - werd nu ook de natuur object van studie.
En daarmee werd de opvatting op de campus sterker dat het niet ter zake deed of een protestant,
een katholiek of een atheïst naar een boom of een atoom keken: het waren en bleven een boom
of een atoom. Pas bij het overdenken wat dit dan betekent, zouden de gedachten uiteen gaan lopen. Een der VU-hoogleraren zei het onomwonden: de wetenschappelijke arbeid aan de nieuwe
faculteit zou grotendeels in niets van het werk aan de wiskundige en natuurkundige faculteiten
Zondergeld, a.w., p. 7-8, 24-26, 35-36, 38, 65, 42, 60, 62-65, 82, 111, 190, 225, 249; Gedenkboek 50 jarig bestaan van de
VU, rede Fabius, p. 97-105, 105; Kuiper, De voormannen, p. 159-161; Roelink, Blinkend spoor, p. 111; Wieringa, a.w., p.
20-21.
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van de openbare universiteiten zijn te onderscheiden. Het - zogenaamd - objectieve karakter van
de natuurwetenschappen maakte haar moeilijker toegankelijk voor levensbeschouwelijke opvattingen dan de geesteswetenschappen, al wilde dit niet zeggen dat filosofische en levensbeschouwelijke bezinning op de grondslagen en uitkomsten van natuurwetenschappelijk onderzoek niet
mogelijk of zelfs noodzakelijk zouden zijn. Dit vermocht echter niet meer te verhinderen dat de
VU tegen de tijd dat de oorlog uitbrak een weliswaar vaste, maar toch nog steeds geïsoleerde plek
in de Nederlandse samenleving innam. Dit gold tevens voor de contacten met het buitenland.
Ook die speelden zich voornamelijk af in calvinistische kring, met name met geestverwante instellingen in de Verenigde Staten en Hongarije, alsmede tot in de jaren zeventig met Zuid-Afrika.
Het voordeel hiervan was dat de steun die zij kreeg weliswaar van een beperkte groep afkomstig
was, maar daardoor wel des te groter, ook in financieel opzicht. De supportersschare was klein,
maar fanatiek.2
De isolatie had echter niet alleen met de ideologie maar ook met de omvang van doen. Al
groeide de populatie van de campus gestaag, vergelijkenderwijs bleef de VU een kleine universiteit. In 1930 waren er 464 studenten, verdeeld over vier faculteiten, terwijl bijvoorbeeld de UvA
er meer dan 2000 had. En het percentage vrouwen aan de VU - vrouwen die dus volgens velen
aan diezelfde universiteit ingingen tegen Gods verordeningen - bedroeg nog geen vier, terwijl aan
de UvA meer dan een kwart van de studenten van vrouwelijke kunne was. Er waren wel contacten met de gemeentelijke universiteit, maar die bestonden vooralsnog niet of nauwelijks met de
gemeentelijke bevolking. Overeenkomstig het zelfgekozen isolement leefden de studenten in hun
eigen woningen, hun eigen hospitium en hun eigen sociëteit. Gezegd moet wel worden dat dit in
mindere mate opging voor de hoogleraren. Zij waren actief binnen tal van maatschappelijke, zowel nationale als gemeentelijke, maatschappelijke, politieke en/of religieuze instellingen. Natuurlijk gebeurde dit vooral in gereformeerd verband, maar de contacten met anderen waren er
hierdoor wel. Deze verenigingen hadden te kampen met het weliswaar absoluut gezien niet afnemende aantal gereformeerden in het interbellum in Amsterdam, maar wel met het procentueel
afnemende aantal. De gereformeerde kring - toch al bescheiden in omvang - groeide niet of nauwelijks mee met de Amsterdamse bevolking. Besloeg in 1920 het gereformeerde volksdeel nog
4,5 procent van de bevolking, in 1935 was dit gedaald naar ongeveer drie procent. Landelijk gezien was en bleef het aandeel van de bevolking acht à negen procent.3
Het procentueel afnemende aandeel van de gereformeerden in de Amsterdamse bevolking
stond in contrast met hun nationaal gezien toenemende invloed, belichaamd door hun leider CoBornewasser, In de geest van Thijm, p. 20.
Wieringa, a.w., p. 21-22.
3 Wingens, a.w., p. 23 (77)-25 (79).
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lijn, de meest vooraanstaande, zowel bewonderde als verguisde politieke figuur in Nederland in
het Interbellum. Bovendien, al was Amsterdam dan onkerkelijk en socialistisch, burgemeester
Willem de Vlugt was lid van de ARP. Zowel De Vlugt als Colijn, speelden een rol in het VUbestuur. Colijn kon in zijn hoedanigheid van president-directeur van de VHO zelfs de baas van
de universiteit worden genoemd. Door dit maatschappelijk aanzien van de voormalige kleine luyden, maakte, ondanks dus de marginale omvang van de gereformeerden in de hoofdstad en hun
isolement, de VU in de jaren dertig een bloeiperiode door. Onder meer door de faculteit van wisen natuurkunde steeg de studentenpopulatie naar meer dan 600 in 1940, onder wie elf studenten
geneeskunde. Nog steeds kwamen zij allen uit een der reformatorische kerken en bijna allen waren gereformeerd. Het aantal docenten bedroeg toen 33. Waren onder de studenten hier en daar
zoals gezegd enkele vrouwen te ontdekken, het docentenkorps was volledig masculien van samenstelling.1 Eén van hen was hoogleraar in de geneeskunde: Lambertus van der Horst, de man
die in 1928 Bouman had opgevolgd. De vraag hoe en waarom die laatste in 1907 de eerste medische hoogleraar van de VU werd, staat centraal in de eerste drie van de volgende zes hoofdstukken van deel I.
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2 De Vrije Universiteit op weg naar een medische faculteit
Kuyper en de wetenschap
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt overduidelijk dat de sfeer aan de VU niet altijd even prettig te noemen was, maar wat waren nu precies de ideeën op wetenschappelijk en geneeskundig gebied van stichter
en voorman Abraham Kuyper, de man die voor een groot deel de sfeer tot zijn vertrek in 1905 bepaalde?
Oorspronkelijk was Kuyper geen orthodox dominee, maar onder de indruk van de vroomheid van zijn
gemeenteleden in het bij Leerdam gelegen dorpje Beesd, keerde hij het modernisme de rug toe en werd
een orthodox Nederlands hervormde. Zijn doel werd het gehele Nederlandse volk terug te laten keren tot
dat rechtzinnige geloof. Maar aangezien de liberalen alle sleutelposten in de Nederlandse samenleving bezetten, was het duidelijk dat dit geen eenvoudige zaak zou zijn. De orthodoxen hadden zich uit afkeer van
het heersende modernisme meer en meer uit het openbare leven teruggetrokken en bovendien was door
de sterke ontwikkeling van de wetenschap de sociaal-economische en intellectuele kloof tussen orthodox
en vrijzinnig dieper dan ooit.1 Dit maakte dat Kuyper niet alleen een religieuze, maar ook een culturele,
sociale en politieke strijd had te voeren. Hierin speelde de VU een grote rol. ‘Wat’, zo zei hij tijdens het
uitspreken van zijn soevereiniteitsrede, ‘uitdreef tot dit gewaagde, zoo niet overmoedige pogen, was het
diep ingeprente plichtsbesef, dat, hetgeen we deden, gedaan moest worden, om Christus’ wil; voor den
naam des Heeren; in het hooger, heiliger belang van ons volk en ons land.’2 Een universiteit op gereformeerde grondslag was, zo dacht Kuyper, hét middel om de orthodoxe protestanten weer aan het studeren
te krijgen waardoor zij hun achterstand in kennis op de vrijzinnigen konden goedmaken. Hierdoor zouden zij weer een leidende rol in de samenleving kunnen gaan spelen en dat zonder besmet te raken met
het in hun ogen verderfelijke gedachtegoed dat op de rijksuniversiteiten de boventoon voerde.3
Centraal in Kuypers ideologie stond het calvinistische principe dat ieder mens rechtstreeks tegenover
God stond. Die was hoog boven de schepping verheven, maar onderhield er door middel van de Heilige
Geest wel contact mee. Kerk noch staat konden tussen die persoonlijke band komen. De mens was aan
niets en niemand verantwoording schuldig, behalve aan God, en was daardoor een vrijer en soevereiner
wezen dan zelfs al degenen die het ‘God noch meester’ predikten. Een vrije universiteit betekende hierdoor dat een plek was gecreëerd waar wetenschap beoefend kon worden vrij van iedere bemoeienis van
kerk en staat, rechtstreeks voor Gods aangezicht. De wetenschap, ‘en daar houd ik streng aan vast’, moest
soeverein blijven en ‘noch onder Staatsvoogdij, noch onder kerkelijke curatele verbastere van haar aard’.4

Bulhof, Freud en Nederland, p. 144.
Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, p. 6.
3 Bulhof, a.w., p. 144-145; Van Faassen, De christelijke psychiatrie van Bouman en Lindeboom, p. 21.
4 Kuyper, a.w., p. 22.
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Ook dit zei hij in zijn openingsrede van de VU waarin die aan Groen van Prinsterer ontleende soevereiniteit centraal stond, een begrip dat, zoals gezegd, inhield dat er allerlei terreinen van het leven bestonden,
zoals de kerk en het gezin, maar ook de wetenschap, waarbinnen eigen, in de schepping neergelegde wetten golden. Binnen die kringen genoemde terreinen was men soeverein en dus alleen aan God verantwoording schuldig. Zij stonden echter niet los van elkaar, maar grepen in elkaar in en hielden tezamen de
maatschappij gaande. De overheid diende er slechts toe om de voorwaarden te scheppen waarin de verschillende raderwerken draaiend konden worden gehouden zonder dat individuen er de dupe van werden
of dat de ene kring de andere ging overheersen. Vanuit deze kringen konden de calvinisten gezamenlijk
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat moest namelijk van Kuyper. God had de mens niet gemaakt om zich van de anderen af te sluiten en in zijn eentje zijn heilige gelijk te bewaken. Wie dat deed
liet de wereld aan de heidenen, terwijl de wereld juist op de heidenen veroverd moest worden.
De wereld bestond voor Kuyper dus uit gelovigen en ongelovigen, een tegenstelling die hij omschreef
met de van zijn grote vriend Karl Marx bekende, maar in feite ook al van Groen van Prinsterer overgenomen term ‘antithese’. Er was een tegenstelling tussen God en Satan die zich openbaarde in de verschillende religieuze opvattingen en die overal in doorwerkte. De christenen hoorden tot het Rijk Gods en al
wat zij zeiden, deden of maakten moest daarom van een andere orde zijn dan wat niet-christenen zeiden,
deden of maakten. Dit hield in dat christenen zich dus op ieder levensgebied door de christelijke overtuiging moesten laten leiden en de doorwerking daarvan op ieder gebied moesten proberen te bevorderen.
Hoe dat precies moest was ook Kuyper niet helemaal duidelijk, maar wat hem, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Lucas Lindeboom, wel duidelijk was, was dat een tegenstelling tussen een gelovige en een ongelovige visie op ieder maar denkbaar terrein, onmogelijk vol te houden was.1
De antithese en het opzoeken van de wereld zorgde voor een verwarring scheppende discrepantie.
Immers: enerzijds mochten de gereformeerden zich niet van de wereld afsluiten en moesten zij de confrontatie met andersdenkenden aangaan, anderzijds werd door de antithese de wereld toch wel heel erg in
‘de goede wij’ versus ‘de slechte zij’ ingedeeld. Dit versterkte de neiging niets met de boze buitenwereld te
maken te willen hebben, met de spreekwoordelijke levensbeschouwelijke duivenmelkersvereniging als gevolg. De christelijke en niet-christelijke werelden botsten en zij botsten in de mening van de meerderheid
altijd en overal. Dit ging Kuyper te ver. Zeker, er was sprake van een botsing - waarbij overigens Kuyper
meer aan een persoonlijke strijd dacht en Bavinck meer aan een botsing van principes - maar het contact
moest blijven, al was het maar uit het oogpunt van de kerstening. Hoe zou die immers kunnen plaatshebben als ieder contact met de te kerstenen mensen verloren was gegaan? Het bleek vechten tegen de bierkaai. De roep om organisaties op allerlei terrein op strikt gereformeerde grondslag was te sterk. Van een
levensovertuiging werden de beginselen meer tot een obsessie. Maar wat nu precies de beginselen waren
1

Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 314-316.
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en wat die beginselen nu precies inhielden en hoe ze moesten worden toegepast? Niemand die het kon
zeggen. Toch werd van veel zaken gezegd dat ze een ‘beginsel’ waren en was verzaking daarvan het ergste
wat iemand kon doen. Dit was natuurlijk wel handig als men zich van iemand om geheel andere dan religieuze redenen wenste te ontdoen, zoals bijvoorbeeld bij het conflict met De Savornin Lohman schijnt te
zijn gebeurd. Daarbij zou Kuyper handig van dat op zich niet eens door hem onderschreven beginselfetisjisme hebben gebruik gemaakt.1
Kuyper bleek dus een groot probleem te hebben bij zijn streven het calvinisme aan de moderne tijd
aan te passen, als die, en niet in het in het minst op het terrein van de wetenschap, werd beheerst door het
heidens materialisme. Hoe kon een calvinist nu gebruik gaan maken van de verworvenheden van de wetenschap, als die geheel seculier van aard was? De oplossing hiervoor zag Kuyper in de zogenaamde gemene gratie, de algemene genade, als aanvulling op de alleen voor christenen geldende bijzondere of particuliere gratie. Behalve dat God zijn ware discipelen had uitverkoren en boven anderen begunstigde, waren er ook zaken die hij aan de gehele mensheid ten goede liet komen. Daardoor was het bijvoorbeeld te
verklaren dat ook een niet-gelovig medicus wel degelijk een goed arts kon zijn, in die zin althans dat zijn
pogingen tot genezing niet bij voorbaat tot mislukken waren gedoemd.2
De gemene gratie hield in ‘dat genade de doorwerking der zonde “stuit”’. God liet toe dat om de tijd
de mens, gelovig of niet-gelovig, iets goeds deed. Ook al was ook volgens Kuyper - je bent nu eenmaal
calvinist of niet - al het mooie en goede in de wereld geen mensenwerk maar schepping Gods, hij was ervan overtuigd dat God meer deed voor de mens dan de gemiddelde calvinist dacht. Dit idee van de gemene gratie impliceerde een geheel nieuw zicht van de calvinist op de wereld. Die kon weer zo blijmoedig
als de persoonlijke natuur dat toeliet, tegemoet worden getreden in plaats van dat haar met afkeer de
principieel gerechte rug werd toegekeerd. Kuyper was dan ook, zeker voor een orthodox protestant, een
optimistisch mens. De wereld was, ondanks alle zondeval, zo slecht nog niet.3
Het ‘ontstaan’ van de gemene en particuliere gratie hing samen met Kuypers overtuiging dat de antithese niet alomvattend was, niet alomvattend kón zijn. Gods algemene genade, geldig voor de gehele
schepping, voor gelovigen zowel als ongelovigen, werd daardoor bewezen dat de mens na de zondeval
niet meteen was uitgestorven. God had de naar zijn evenbeeld geschapen mens gewoon te lief om na het
voorval met slang en appel meteen een punt achter het experiment te zetten. Om echter de stap van ongelovig naar gelovig, van niet-christen naar christen, te kunnen zetten, was de particuliere, bijzondere genade nodig. Die hing dus weer samen met de antithese. De leer van de beide genades en de antithese zijn
daardoor complementair. Ze zijn echter ook enigszins tegenstrijdig. Enerzijds was er een gebied zonder
onderscheid tussen gelovig en ongelovig en anderzijds doordrong de antithese het gehele leven. Citerend
a.w., p. 315.
Amelink, De Gereformeerden, p. 35-36; Romein, Abraham Kuyper, p. 753-754.
3 Bulhof, a.w., p. 146.
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uit ‘Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit’ van J. Klapwijk, schreef J.A. van Belzen hierover in
zijn proefschrift Psychopathologie en Religie:
Wanneer er nu niet (genoeg) specifieke, christelijke prestatie zichtbaar wordt op een bepaald terrein, kan dit ofwel daaraan liggen dat dit gebied (voor het grootste gedeelte) onder de ‘algemene genade’ valt ofwel een gevolg
zijn van het feit dat de christenen op dit terrein (nog) niet genoeg gepresteerd hebben. Klapwijk schrijft dat het
hanteren van deze beide ‘leren’ aan de beschouwingen van Kuyper principiële lenigheid maar ook fundamentele
onduidelijkheid verleende. ‘Men kan zich soms niet aan de indruk onttrekken, dat Kuyper de leer van antithese
en gemene gratie soms hanteerde als een wisseltruc om beurtelings de presentie en absentie van calvinistisch
cultuuroptreden ideologisch te verklaren.’1

Omdat er geen gebied was dat God niet het zijne noemde, was het dus de plicht van ieder christen om,
als dat binnen zijn mogelijkheden lag, ook aan wetenschap te doen, al was het maar omdat zonder wetenschap geloof geen geloof maar bijgeloof was. Dit hield echter wel in dat er een andere wetenschapsopvatting nodig was dan de strikt ‘neutrale’ die de liberalen toentertijd in het vaandel droegen. Kuypers
wetenschapsfilosofie ging er daarom van uit dat wetenschapsbeoefening, waarheidsvinding, nooit plaatshad zonder een leidend beginsel, zonder een ‘geloof’. Zonder dat zouden de waarnemingen nooit meer
dan losse feitjes zonder onderling verband blijven. Dit beginsel zou de wetenschappen moeten leiden en
leidde de wetenschappen ook omdat pas ‘waar de eenheid van heel het kosmische leven doorgluurd’ werd
‘de Wetenschap haar hoogste triomf’ vierde, zoals hij het in 1898 uitdrukte tijdens zijn zogenaamde Stonelezingen over calvinisme en wetenschap. Met andere woorden: ook al ontkennen zij het, ook nietgelovigen gingen bij hun zogenaamde ‘neutrale’ wetenschap uit van een leidend beginsel en dus was de
wetenschap bedreven aan de VU zo afwijkend nog niet.2 Ieder weten, dus ook wetenschappelijk weten en
wetenschappelijk onderzoeken, zo had hij op 20 oktober 1880 al gezegd, was op geloof gegrondvest.
Ge steunt op God, ge gaat uit van uw ik, of houdt u vast aan uw ideaal. De mensch die niets gelooft, bestaat
niet. Althans wie niets had, dat onmiddellijk voor hem vast stond, kón geen aanvang zelfs voor zijn denken vinden; en zou de man, wiens denken elk aanvangspunt mist, ooit iets wetenschappelijk onderzoeken?3

Vrij, in de zin van ‘los van beginsel’, zou de wetenschap aan de VU dan ook niet zijn. Maar dat was geen
enkele wetenschap omdat dat ‘de vrijheid van den visch op het droge’ was.4

Van Belzen, a.w., p. 316.
a.w., p. 316.
2 Bulhof, a.w., p. 145.
3 Kuyper, a.w., p. 31-32.
4 Bulhof, a.w., p. 145.
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- Geen conflict tussen geloof en wetenschap
Dit betekende dat wetenschap en geloof niet tegenover elkaar stonden, maar twee verschillende inzichten
waren over of uitwerkingen van wetenschap ‘elk met hun eigen geloof’. Er was geen conflict tussen geloof en wetenschap, er was een conflict tussen verschillende geloven.1 ‘Reeds de enkele vraag, of ge met
heel uw ziel gelooft in God of wel pantheïst zijt, of ook atheïst, is beslissend voor heel het veld van uw
wetenschappelijk onderzoek.’ In zijn ogen was blote empirie dan ook geen wetenschap. Waarnemen werd
pas wetenschap, zo zei hij in zijn Stone-lezingen, als in dat wat werd waargenomen ‘de wet van het gemeene’ werd ontdekt, ‘en alzoo tot het verstaan [werd gekomen] van de gedachte, die het geheele complex
van verschijnselen beheerscht’. Het waargenomene moest ‘onder de heerschappij van één beginsel worden gebracht’.2 En dus was er het geloof van de ‘normalisten’ dat de kosmos ‘normaal’ was en als vanzelf
het ideaalbeeld naderde, en het geloof van de ‘abnormalisten’, de orthodoxen aan bijzondere universiteiten, die uitgingen van de ‘abnormaliteit’ van de kosmos, omdat de zonde voor een verstoring had gezorgd. Hierdoor kon alleen de tussenkomst van een herscheppende macht ervoor zorgen dat het einddoel
toch werd bereikt. Er was dus een onderscheid tussen de ‘normalisten’, die bij hun doen en laten geen rekening wensten te houden met de zondeval en die merendeels de rijksuniversiteiten bevolkten, en de ‘abnormalisten’, de bijzonderen zogezegd, die zo wijs waren dat wel te doen.3
Verder was het Kuyper duidelijk dat niet op ieder terrein altijd en overal een verschil tussen christelijk
en niet-christelijk was aan te wijzen. Dit gold ook voor de wetenschap, ofschoon dus anderzijds de vraag
of iemand christen of heiden was, beslissend was voor héél het terrein van onderzoek. In zijn voor zijn
denken over de relatie tussen geloof en wetenschap belangrijke Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid van
1893-1894, gaf hij aan dat voor het begrijpen van de relatie tussen gereformeerde beginselen en wetenschap, de palingenese, de geestelijke wedergeboorte van de mens, van groot belang was. Die wedergeboorte was beslissend voor het specifieke van gereformeerde wetenschapsbeoefening, maar veranderde
uiteraard niets aan het waarnemen tijdens onderzoek zelf. Iemand die niet vanuit de palingenese zijn onderzoek verrichtte kon hetzelfde waarnemen als iemand die dat wel deed en dus moesten beide groepen
ook de samenwerking blijven zoeken. Alleen in de ‘hogere wetenschap’, op het niveau van de theorievorming, kwamen de gereformeerde beginselen om de hoek kijken en werd het gebied van de antithese
betreden. Dit verklaart dat aan de VU van oudsher, ook bij de medische wetenschap, de vakken waarbij
over het bestudeerde werd nagedacht, van groot belang werden geacht. Christenen en niet-christenen
vonden elkaar volgens Kuyper bij het experimenteel, inductief en causaal-analytisch natuuronderzoek.
Zodra echter het antwoord werd gezocht op vragen naar ‘de finaliteit, naar de oorsprong en wezen der
a.w., p. 146; Kuyper, Het Calvinisme: zes Stone-lezingen, p. 126.
Wieringa, De VU, p. 18.
3 Kuyper, a.w., p. 125.
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natuurfenomenen’ ging ieder zijns weegs.1 Of, zoals Wieringa het in 1980 beschreef: ‘Zodra de tegenstelling tussen onze menselijke persoonlijkheid, gelijk die in de zondige natuur tot uitdrukking komt en door
de palingenese veranderd wordt, het onderzoek en de bewijsvoering gaat beheersen, staat de gelovige wetenschap exclusief tegenover de ongelovige.’ Dit nam echter niet weg dat ook binnen de door de palingenese geleide wetenschapsbeoefening het resultaat van onderzoek niet altijd gelijkluidend zou zijn, omdat
ook daarin enerzijds verschil aanwezig zal zijn in competentie van de individuele onderzoeker en anderzijds tijd en plaats hun invloed zullen laten gelden.2
Kuyper stelde dat theologie en natuurwetenschap ieder hun eigen openbaring hadden. Volgens Kuyper
hield de theologie zich bezig met de openbaring in de schrift en bestudeerden de natuurwetenschappen
de openbaring in de natuur. Theologie was met andere woorden slechts één der wetenschappen. Zij was
een primus inter pares, maar zeker niet de moeder, laat staan, aldus Kuyper, de koningin van de wetenschappen zoals anderen op de VU haar zagen. De theologie had dus geen zeggenschap over de andere
wetenschappen. Die twee verschillende openbaringen hadden echter wel dezelfde oorsprong. Zij waren
afkomstig van dezelfde God en konden elkaar dus niet tegenspreken. Meningsverschillen waren echter
onvermijdelijk. Immers, de natuurwetenschap stond nog maar aan het begin van een lange weg en natuurlijk kon niet de gehele natuur ineens worden gekend. Kuyper meende dan ook dat de problemen die zich
voordeden bij onderzoek van bijbel en natuur niet mochten worden doodgezwegen. Natuurwetenschappelijke feiten waren namelijk nooit in strijd met het geloof, maar steunden het juist ‘wanneer men ze aanvaardt om Godswil’. ‘Waar de feiten spreken heeft de speculatie afgedaan, ook de speculatie op grond van
Bijbelse gegevens.’ Dat hij desondanks de evolutie afwees en de schepping omarmde, is logisch. Darwin
had immers een theorie verkondigd, die, aldus Kuyper, de negentiende eeuw tot haar grote verderf weliswaar had gehypnotiseerd, maar waarvan de bewijzen nog allesbehalve onweerlegbaar waren. Eens zou de
waarheid, de christelijke waarheid, boven water komen en alom worden omarmd. De conflicten tussen
evolutionistische, liberale en christelijke wetenschap waren wat dat betreft vruchtbaar. Zij zouden langzaam maar zeker de kennis naar de christelijke waarheid toe drijven. Dat hield bovendien meteen weer in
dat niet alleen de calvinisten moesten erkennen dat ook liberale wetenschap vooruitgang kon betekenen,
maar ook dat de liberalen de ‘onvrije’, weinig liberale claim moesten laten varen dat alleen hun wetenschap echte wetenschap was.3
Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 68.
Wieringa, De VU, p. 18. Dit was ook min of meer het standpunt van Bavinck (en, zoals we nog zullen zien, van
Bouman). Volgens Bavinck moest de wetenschap niet worden opgebouwd vanuit een combinatie van bijbelkennis en
empirisch onderzoek, maar moesten wetenschap en wijsbegeerte ‘bewijzen aanreiken, een onderbouw leveren voor
de realiteit en waarheid van de openbaring’. Dit betekent weer dat naast alle overeenkomsten er wel degelijk een verschil bestond tussen de wetenschap bedreven aan de rijksuniversiteiten en aan de VU, te weten het verschil tussen
evolutionistische en christelijke wetenschap. Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 319; Wieringa, a.w., p. 17-18;
Bulhof, a.w., p. 146.
3 Bulhof, a.w., p. 147; Dekkers, Het Bezielde Lichaam, p. 47 (noot 1); Veenendaal, Dr. Abraham Kuyper en de natuurwetenschap, p. 13; Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, p. 448.
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Behalve de theologische faculteit, die gebonden was aan de gereformeerde beginselen, waren de overige faculteiten van de VU in den beginne vrij om wetenschap te bedrijven ‘enkel en alleen door rede en ervaring geleid’. Maar waar bleven dan de christelijke beginselen? Zij bepérkten, zo heet het, niet het onderzoek, maar gaven er richting aan. Helaas voor Kuyper - en voor de wetenschappelijke openheid van de
VU - konden veel gereformeerden hem niet op deze weg volgen. Want, zo schreef bijvoorbeeld Ilse Bulhof in haar Freud en Nederland:
Was het niet zo dat Kuyper een lange wetenschapsontwikkeling in het vooruitzicht stelde, waarbij op den duur
de neutrale en de christelijke wetenschap tot hetzelfde resultaat zouden komen, maar waarbij intussen wetenschap en geloof toch maar zouden blijven botsen? Waarom, zo vroeg men zich in de […] meer conservatieve
kringen af, zouden we ons niet blijven houden aan de bijbel, waarin immers alles staat wat de mens voor zijn
heil nodig heeft? Waarom is zo’n moeizame ontcijfering van het boek der natuur nodig, als de taal van de bijbel
zo duidelijk is?1

Volgens Bulhof hield het gezag van Kuyper, ook nadat hij officieel geen bemoeienis meer had met de
VU, deze kritiek lange tijd stil, waardoor ten tijde van Kuypers leven dit soort conservatisme nog geen vat
had op het reilen en zeilen binnen de VU. Maar na zijn dood in 1920 en die van geestverwant Bavinck
één jaar later, zagen de meer conservatieven hun kans schoon, met alle gevolgen van dien, ook voor de
medische faculteit. Een van de meest uitgesproken representanten van de conservatieve stroming was
immers Lucas Lindeboom, de voorzitter van de VtCV die, zoals gezegd, de Valeriuskliniek bestierde en
deels broodheer van Bouman en Buytendijk was.2
Deze kuyperiaanse opvattingen kunnen door de bank genomen worden gezien als opvattingen die
ruimer baan gaven aan wetenschappelijk onderzoek dan veel van zijn geestverwanten toen als wenselijk of
nodig zagen. Maar dit neemt niet weg dat zij verre van helder zijn. Terecht constateerde Wieringa in 1980
dat het probleem met Kuypers opvattingen over geloof en wetenschap was dat zij evenals zijn theologische inzichten geen sluitend geheel vormden en niet van innerlijke tegenstellingen waren ontbloot.
Enerzijds was er omdat de wetenschap slechts één logica accepteerde, sprake van een zekere gemeenschappelijkheid tussen ‘gelovige en ‘ongelovige’, die Kuyper ook nog eens tot vreugde stemde. Anderzijds
echter was het verschil in geloof beslissend voor het gehele veld van onderzoek. Enerzijds zei hij dat tot
een bepaald punt van ‘neutrale’ wetenschap gesproken kon worden en dat pas na dit punt het onderscheid tussen de verschillende types van wetenschap optrad, terwijl hij anderzijds van mening was dat dit
verschil zich reeds in de eerste fase van onderzoek manifesteerde.1
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Bulhof, a.w., p. 148.
a.w., p. 148; Van Faassen, De christelijke psychiatrie, p. 94.
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Kuyper en de geneeskunde
Vanuit Kuypers ideeën over de wetenschap is de stap naar diens ideeën over geneeskunde klein. En met
het bespreken daarvan zijn we aanbeland bij de eerste van de in de inleiding aangeduide drie wegen die in
1907 naar de VU-medische faculteit zouden leiden: de activiteiten binnen en van de Vrije Universiteit
zelf. Dat Kuyper met regelmaat over zijn ideeën over geneeskunde sprak, om te beginnen reeds in zijn
soevereiniteitsrede uit 1880, geeft aan dat de totstandkoming van een medische faculteit een grote wens
van hem was. Als eerste man van de universiteit in de eerste decennia van haar bestaan en als de grote
theoreticus der gereformeerden, stonden die ideeën bovendien garant voor invloed op een immer aanwezig, aandachtig luisterend publiek. In de tot op heden aan de ideeën van Kuyper over de geneeskunde gewijde pagina’s, met name van Van Lieburg en G.A. Lindeboom, wordt vooral ingegaan op hetgeen Kuyper te berde had gebracht in zijn Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid en de Eudokialezing van 1915. Volgens Lindeboom beschouwde hij in de Encyclopaedie de medische wetenschap ‘naar haar object, taak en
grenzen. In de lezing die hij hield ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het diaconale ziekenhuis
voor ongeneeslijk zieken Eudokia, was meer de medische praktijk het voorwerp van zijn bespiegelingen’. 2
Ofwel: in 1895 sprak hij meer over de geneeskunde en in 1915 meer over de geneeskunst. Dit was op zijn
minst ten dele een logisch gevolg van het publiek dat hij wenste te bereiken. Zijn Encyclopaedie was bedoeld als een verhandeling over wetenschap en zijn lezing in 1915 werd gegeven voor een gehoor van artsen en verpleegsters. Bovendien was 1915 het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog. Kuyper was, overigens evenals A.F. de Savornin Lohman, lid geworden van het subcomité Den Haag van de Nederlandsche Ambulancen voor Duitschland en Oostenrijk-Hongarije en aan het eind van dat jaar zouden zijn
dochters Jo, als verpleegster, en Henriëtte, als hoofd huishouding, aan een naar Boedapest gestuurde ambulance gaan deelnemen.3 Toch zou dit deels door de praktijk ingegeven onderscheid in onderwerp, tot
theoretisch misverstand aanleiding geven.
In zijn rede over de soevereiniteit in eigen kring bracht Kuyper naar voren dat het duidelijk mocht zijn
wat zijn wens wetenschap te bedrijven vrij van kerk en staat, voor de theologische faculteit betekende.
Dat gold echter niet voor de overige faculteiten. Sterker, velen zouden een glimlach bij het aanhoren van
een term als ‘christelijke medicijnen’ of ‘christelijke logica’ waarschijnlijk niet kunnen onderdrukken. Wat
was dan het specifiek gereformeerde van een letteren-, een rechten-, een natuurwetenschappelijke, of een
geneeskundige faculteit aan de VU? Op die laatste ging hij als eerste in, ofschoon zij dus niet eens tot de
faculteiten behoorde waarmee de VU van start ging. Het gaf meteen aan dat het Kuyper ernst was als hij
zei een volledige universiteit na te streven, dus inclusief een medische en een natuurwetenschappelijke faWieringa, a.w., p. 18-19.
Lindeboom, Kuyper over de geneeskunde, p. 5
3 Tweede jaarverslag der Nederlandsche ambulancen, p. 2; H.S.S. Kuyper, Hongarije in oorlogstijd, passim, met name p. 7-8, 13.
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culteit. Getuige een opmerking tijdens de debatten over de Hoger Onderwijswet van 1904, rekende Kuyper de medische faculteit zelfs tot de drie hoofdfaculteiten, naast theologie en rechten. Het waren namelijk die faculteiten, en niet die der letteren en natuurwetenschappen, die ‘de grote mannen’ afleverden die
leiding aan het volk moesten geven.1
Ook voor de niet-theologische faculteiten wensten Kuyper en de zijnen ‘die afzonderlijke wetenschappelijke ontwikkeling’. Men kon immers niet het gereformeerd zijn alleen als theoloog als uitgangspunt
nemen, om het als arts of rechtsgeleerde weer als onbelangrijk af te doen. Zo was het bij de geneeskunde
toch duidelijk dat het ‘niet een ziek zoogdier is […], maar een mensch, geschapen naar den beelde Gods,
die de medische wetenschap hygiënisch wil zegenen’. En, zo vervolgde hij:
Oordeel zelf dan, of ge, naar gelang men in dien mensch al dan niet een zedelijk, naar ziel én lichaam voor hooger bestemd, aan Godes Woord gebonden wezen ziet, hem den naderenden dood niet zult verzwijgen of aanzeggen; het bedwelmen van de barende vrouw niet zult aanraden of ontraden; tot vaccinatie dwingen of ze in
vrije keus laten zult; zelfbedwang of inwilliging den hartstochtelijken jongeling ten plicht zult stellen; met Malthus de vruchtbaarheid der moeder vloeken en met de Schrift ze zegenen zult; of ge den zielszieke psychisch
zult leiden of physisch verdooven; of ge, om niet meer te noemen, lijkverbranding goedspreekt; vivisectie onvoorwaardelijk toelaat; en het syphilitisch gif nog langer ten koste van gezagsonteering en onteering van de
menschenwaarde door de verfoeilijkste aller keuringen wilt gestuit zien in de maatschappij.2

- Allereerst een psychiater?
Kuyper maakte dus meteen bij de opening van de VU duidelijk een geneeskundige faculteit en het opleiden van gereformeerde artsen van groot belang te achten, maar desondanks duurde het meer dan een decennium voor hij weer in het openbaar op de medische faculteit kwam te spreken en wel tijdens de jaarvergadering van 24 en 25 juni 1891. Hij hield toen een rede over de vraag of de aanstelling van een hoogleraar in de psychiatrie raadzaam was, ‘zoolang de Medische faculteit als zoodanig’ nog niet bestond.3
Kuyper begon zijn rede met de opmerking het niet eens te zijn met de directeuren die de beantwoording
van deze vraag aan een theoloog wensten over te laten. Desondanks had hij zich niet aan de taak willen
onttrekken, en wel omdat ‘het onderwerp hem zoo bij uitstek belangrijk toescheen’. Duidelijk was dat aan
een volledige medische faculteit met minimaal drie hoogleraren voorlopig nog niet te denken viel. De
Handelingen der Staten Generaal, 2e Kamer, verg. 4-3-1904, p. 1459. Dit wilde overigens nog niet zeggen dat Kuyper
ook een grote vriend van artsen was. Tijdens de behandeling van de Gezondheidswet van 1901 zei hij dat een van de
grote voordelen ervan was dat de machtspositie van artsen werd ingeperkt. Staatstoezicht op de volksgezondheid was
noodzakelijk, maar dat kon alleen slagen als het de sympathie van het volk had. Dat nu zou niet het geval kunnen zijn
als dat toezicht in handen was van artsen, want dat waren nu eenmaal ‘autoritaire personen’. Rigter, Met raad en daad,
p. 29-30.
2 Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, p. 33-34.
3 Jaarverslag VHO, nr. 11 (1890), p. VII.
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vraag was dan, aldus Kuyper, of het toch niet aan te raden zou zijn alvast een enkele leerstoel voor de
psychiatrie in te stellen? De aanleiding voor deze vraag lag ten eerste in de opening in 1886 door de VtCV
van de inrichting Veldwijk, ten tweede in ‘het wondere verschijnsel van het hypnotisme’ en ten derde in
het toenemende aantal ‘ongelukkigen, die door de onrust dezer eeuw krank van ziel werden’. Hier kwam
bij dat een leerstoel in de psychiatrie tot de financiële mogelijkheden van de VU behoorde, omdat een
dergelijke leerstoel geen dure laboratoria, onderzoeken en medewerkers vereiste. In tegenstelling tot veel
andere medische vakken was men voor de psychiatrie ‘met een professor alleen klaar’.1
Opmerkelijk hierbij is niet zozeer dat Kuyper blijkbaar het idee had dat een wetenschappelijk psychiater een man was die achteroverleunend in zijn gemakkelijke stoel, al pijp rokend nadacht over de problemen van de psyche en daarna zijn geestesvruchten op schrift zette. Wél opmerkelijk is dat de redenen
en de aanleidingen voor het aanstellen van een psychiater niet zozeer ideologisch als wel praktisch, financieel en maatschappelijk van aard waren. Zij kwamen niet, althans niet in de eerste plaats, voort uit een
gereformeerd, levensbeschouwelijk betoog over het belang van de ziel voor de geneeskunde en dat daarom de VU er aandacht aan zou moeten besteden.2 Het is dan ook zeer wel denkbaar dat juist vanwege de
financiële aspecten Kuyper niet erg voor een psychiatrische kliniek te porren was, en niet, zoals G.A. Lindeboom veronderstelde, vanwege het nog te bespreken theoretische onderscheid dat hij maakte tussen de
plaatsen waar het soma en de psyche zouden moeten worden bestudeerd.3 Daar kunnen toch al vragen
bijgesteld worden al was het maar omdat Kuyper duidelijk geen veto uitsprak over een psychiater als eerste hoogleraar van een medische faculteit. Daarbij komt dat het onderscheid tussen psychiatrie en neurologie toentertijd in hoge mate theoretisch van aard was en diagnose en behandeling van psychiatrische patienten veelal somatisch van karakter waren.
Ook kunnen door Kuypers financiële overwegingen vragen gesteld worden bij Van Lieburgs conclusie
dat Kuyper in 1891 negatief adviseerde over een medische faculteit omdat voor de VU de vraag voorop
stond welke eisen de beginselen van Gods woord stelden aan de beoefening van de geneeskunde. Zo lang
er op deze vraag nog geen antwoord was, kon er ook geen medische faculteit komen. Eerst moest er volgens Kuyper, aldus Van Lieburg, een medische wetenschap gegrondvest op gereformeerde beginselen
komen.1
Kuypers praktische vraagtekens nemen niet weg dat de gereformeerde ideologie wel degelijk aanwezig
was in zijn betoog. Hij legde namelijk een rechtstreeks verband tussen de zijns inziens door materialisme
beheerste negentiende eeuw en de toename van krankzinnigheid. Christelijke verzorging zou dan ook niet
alleen verzorging, maar tevens preventie zijn. Dit kwam ook naar voren in zijn vervolg, waarin hij stelde
de oprichting van Veldwijk door Lindebooms VtCV te steunen. Retorisch vroeg hij zijn gehoor of de
a.w., nr. 12 (1891), p. XXXVII; Rullman, De VU, p. 161.
Zoals bijvoorbeeld Van Lieburg schreef. Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 7
3 Lindeboom, Kuyper en de geneeskunde, p. 11.
1
2

71

verzorging van al die geesteszieken overgelaten moest worden ‘aan een corps van materialistische medici,
of hebt gij, Vrije Universiteit, hierin een woord mede te spreken?’ Dus was het ook ideologisch verantwoord dat de eerste medicus een psychiater was. De vraag die dan restte was echter of een dergelijke
hoogleraar wel te benoemen was, of benoemd zou moeten worden, zolang er geen volwaardige medische
faculteit was. Dit zou volgens Kuyper zo zijn als de opvatting correct was dat het voldoende zou zijn
wanneer die psychiater maar een goed wetenschapper en een goed christen was. Die opvatting was echter
niet correct. Niet ‘wetenschappelijk en Christen’, moest iemand zijn, maar ‘Christelijk wetenschappelijk en
wetenschappelijk Christelijk’. Hij moest met andere woorden ‘in zijn wetenschap én wat het beginsel én
wat de methode van onderzoek én wat de resultaten aanbelangt’ laten blijken een christen te zijn. Dat was
ook precies de reden waarom het zo moeilijk was goede, capabele mannen te vinden om een hoogleraarsambt aan de VU te bezetten.2 Dergelijke mannen zou immers de VU juist moeten produceren, waarmee
de totstandkoming van een medische faculteit - een volwaardige faculteit, en dus niet alleen een bovenbouw-opleiding in de psychiatrie - door een vicieuze cirkel werd tegengehouden.
Dat Kuyper niet alleen een psychiater wenste is dus terug te voeren op zijn idee van een volledige universiteit inclusief een volwaardige medische faculteit. Maar dit alles betekende ook dat in ieder geval voorlopig een hoogleraar die zeer bedreven was met de microscoop en alles wist van anatomie, aan de VU niet
nodig was. Die kon zijn kunde ook aan een andere universiteit ten toon spreiden, overeenkomstig de gedachte dat de christelijke wetenschap pas na het feitenonderzoek waarlijk tot volle wasdom kwam. ‘Waar
het voor ons op aankomt, is te weten: welke eischen stellen de beginselen, in Gods Woord neergelegd,
aan de beoefening der geneeskunde?’, waarop Kuyper overging tot een uiteenzetting daarover dat christenen zich niet van de geneeskunde en van artsen verre moesten houden, zoals sommigen op grond van selectieve bijbelcitaten meenden. Natuurlijk waren veel artsen ‘onvroom’, anders zouden zij wel bidden alvorens medicijnen toe te dienen en zouden zij wel weten dat het niet het medicijn was, maar God, die,
door middel van het medicijn, de mens weer beter maakte. Maar ook dit was geen reden zich van artsen
verre te houden. Velen van hen hadden echter wel opvattingen die strijdig waren met het christelijk geloof
en die in hun curatieve ingrijpen ook tot uiting kwamen. Te denken viel aan het openlijk verdedigen van
‘de zonde der wellust’, het verdoven van de vrouw bij het baren, of de vaccinatiedwang. Ook als de homeopathie even niet werd meegerekend, dan nog was, met andere woorden, de medische wetenschap
geen vaststaand, onbewegelijk iets, maar een amalgaam van scholen, met meningen en opvattingen waarvan er velen ronduit absurd moesten worden genoemd. Te denken viel bijvoorbeeld aan het idee dat ziekte te maken had met bloed, en aderlaten dus het altijd en eeuwigdurend ware antwoord. De aanhangers
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Van Lieburg, Reformatorische tradities, p. 68.
Jaarverslag VHO, nr. 12 (1891), p. XXXVII; Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 5-6.
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van deze theorie, verdedigd door bijvoorbeeld Boerhaave en de vader van Bilderdijk, hadden met hun
eindeloos bloed aftappen ‘de kracht onzer natie op bedenkelijke wijze’ verzwakt.1
De school die op dat moment het meest onder de medici in zwang was, was die van het materialisme.
De meeste medici geloofden niet in een ziel en daarin school ‘een ontzettend groot gevaar’. Wie zo dacht
achtte volgens Kuyper ‘het menschelijk leven gering, verwijdert God uit de ziekenzaal en behandelt den
kranke, gelijk men een ziek paard of koe zou behandelen’. Dat was ten principale fout. Niet voor niets
luidde de gangbare definitie van medische wetenschap: ‘de wetenschap, die het menschelijk en dierlijk lichaam tot
voorwerp heeft. Beide worden dus op één lijn gesteld. Op dit punt nu heeft de Vrije Universiteit een eigen positie in te nemen.’ De geneeskunde was ook niet ontstaan uit de wens zieke dieren te helpen. Het
was andersom. De diergeneeskunde was een voortvloeisel van de mensgeneeskunde. Weliswaar was door
de zondeval ‘de vloek ook over het dier gebracht’ en was het daarom zeer wel te billijken dat het dier in
de geneugten van de geneeskunde deelde, maar het eigenlijk object van de geneeskunde was en bleef ‘de
kranke mensch’, een mens ‘geschapen naar Gods evenbeeld, en daarom bestaande uit ziel en lichaam. Dat is
het credo, waarin de medische wetenschap, die God dienen wil, haar uitgangspunt te nemen heeft.’ Dit
betekende onder meer dat de geneeskunde rekening moest houden met ‘het feit, dat de ziekte door de
zonde is gekomen over den mensch, zoodat zij nooit een therapie mag huldigen, die de ziekten zoekt te
verklaren buiten het zedelijk leven van den mensch om. De leugen [is] zonde […] tegen God en God, om
die zonde te straffen, [bracht] die verstoring […] in het menschelijk organisme.’ Dit nu bracht Kuyper
weer terug bij zijn standpunt dat een medisch hoogleraar aan de VU niet een wetenschapper én een christen, maar een wetenschappelijk christen en christelijk wetenschapper moest zijn. Uit de relatie tussen
zonde en ziekte volgde namelijk, aldus Kuyper, ‘dat er eerst dan sprake zou kunnen zijn van een Medische Faculteit aan de Vrije Universiteit, wanneer een stel mannen kon gevonden worden, dat van deze
beginselen uitgaande de medische wetenschap verder bracht. Immers deze beginselen op zichzelf maken
de wetenschap nog niet uit.’2
Weer wordt duidelijk dat Kuyper het bestaan van een medische faculteit op zich van groot belang
achtte, maar dan moest er eerst wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, met name betreffende de
personele invulling. Bovendien was nog niet gezegd dat de eerste hoogleraar een psychiater moest zijn.
Terugkomend op de beginvraag wees Kuyper er op dat het niet aan de geneeskunde was om de ziel te genezen, ‘want dat hoort bij de Theologische Faculteit, die (middellijk) het geloof werkt in Christus Jezus.
Maar wel zijn er gemengde verschijnselen, die datgene wat de brug vormt tusschen ziel en lichaam, nl. het
zenuwgestel, aantasten en langs dezen weg de ziel zelf doen lijden. En zoo ontstaat dus de mogelijkheid,
dat de Medische Faculteit ook zielsziekten te behandelen hebbe.’3 En zo kon Kuyper zijn enkele jaren laJaarverslag VHO, nr. 12 (1891), p. XXXVIII-XXXIX.
a.w., p. XXXIX-XL.
3 a.w., p. XL.
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ter verder uitgewerkte these dat de geneeskunde zich tot het somatische moest beperken, in overeenstemming brengen met de wens tot het oprichten van een leerstoel psychiatrie, die dus eigenlijk meer een
leerstoel neurologie zou zijn. We zullen nog zien dat Bouman meer neuroloog dan psychiater was, en zijn
benoeming zal dan ook Kuypers instemming hebben gehad. Maar dat een hoogleraar psychiatrie op zich
dus te billijken zou zijn, ook ondanks dat geneeskunde zich op het lichamelijke zou moeten richten, wilde
nog niet zeggen dat die hoogleraar ook zijn voorkeur had.
Overeenkomstig zijn opvatting dat blote empirie geen wetenschap was, lag voor de VU ook bij de geneeskunde de allereerste taak niet bij onderzoek dat ook aan andere universiteiten kon geschieden met
hetzelfde resultaat. Dat gold tevens voor een groot deel van de medische praktijk.
Nu kan men gerustelijk drie kwart der dusgenoemde medische wetenschap aan heidenen en Turken overlaten.
Wanneer iemand koorts heeft en chinine moet innemen, dan is dat voor den zieke volkomen hetzelfde, of een
Peruaan of een geleerd doctor hem die chinine ingeeft, waar de werking der chinine nog altoos onverklaard is.
Medische wetenschap in eigenlijken zin ontstaat eerst daar, waar de samenhang van oorzaak en gevolg kan nagespeurd en men zoo in staat wordt gesteld, de verschijnselen te beheerschen.1

Christelijke medische wetenschap had ‘door haar onderzoekingen op anatomisch, embryonisch, therapeutisch en ander gebied te toonen, dat zij kan verklaren, wat den materialist onoplosbaar toeschijnt, en dat
zij daarom een hoogere waarheid heeft dan zij’. Het leidde Kuyper tot de opvatting dat aan een medische
faculteit van de VU niet in de eerste plaats een psychiater, maar een hoogleraar pathologie noodzakelijk
was. Een hoogleraar ‘die den oorsprong der ziekten verklaart’. Daarbij gingen de materialisten immers
lijnrecht tegen de bijbel in. En ook de tweede leerstoel zou niet voor de psychiatrie, maar ‘maar voor de
physiologie’ moeten zijn. De universiteit zou zich met andere woorden allereerst moeten richten op de
onderbouw van de faculteit. Pas in de derde plaats zou er aan een hoogleraar in de psychiatrie kunnen
worden gedacht, een hoogleraar dus die zich (niet alleen) aan de diagnose, maar ook aan genezing van de
ziek(t)e zette.
‘Op zichzelf beschouwd’ zou dus op de vraag of er al een hoogleraar psychiatrie kon en moest worden
aangesteld, ook al was er dan nog geen medische faculteit, ‘nee’ geantwoord moeten worden. Maar Kuyper was een praktisch mens. Als er iemand kon worden gevonden die zowel op het gebied van de pathologie en fysiologie positie had gekozen en psychiatrie ‘in Christelijken geest’ kon en wenste te doceren,
dan zou zo iemand wel degelijk kunnen worden benoemd. Want dat was wel een strikte voorwaarde. Het
moest een hoogleraar zijn die christelijke psychiatrie doceerde en niet zomaar een psychiater die ook
christen was.
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Want of wij al een professor benoemen, doorwrocht in de materialistische pathologie en physiologie, en die ook
in den Bijbel gelooft, om de psychiatrie te doceeren, geeft ons niet. Dan kan even goed een ongeloovige professor aangesteld met een catechiseermeester er naast.2

Als aan deze voorwaarde werd voldaan, dan achtte Kuyper het ‘zelfs zeer raadzaam’ om een psychiater te
benoemen, omdat juist de psychiatrie ‘het verband tusschen ziel en lichaam raakt en dus terstond dwingt
kleur te bekennen’.3 Dit neemt echter niet weg dat de psychiatrie dus niet zijn eerste voorkeur had, en dat
de redenen waarom toch voor een psychiater als eerste medisch hoogleraar zou kunnen worden gekozen
allereerst praktisch en financieel van aard waren en pas daarna ideologisch ingekleurd.
Al met al concludeerde Kuyper dat ten eerste aan de stichting van een medische faculteit nog niet te
denken viel. ‘Daartoe moet God de Heere de beurzen nog geheel anders openmaken van ons Christenvolk en vooral mannen verwekken, die op het gebied der wetenschap den Christus willen dienen.’ Ten
tweede dwong ‘de nood der tijden […] op het terrein der zielsziekte een stem te laten uitgaan, niet het
minst met het oog op de hypnose’, wat, zoals Wieringa in 1960 opmerkte, tegenspreekt dat Kuyper huiverig zou staan tegenover het benoemen van een psychiater omdat hij geen oog voor de ziel zou hebben,
iets wat hem, zoals we nog zullen zien, door enkele commentatoren voor de voeten is geworpen.4 En ten
derde concludeerde Kuyper dat de directeuren de eer van de VHO te grabbel zouden gooien als zij iemand benoemden ‘van wien niet eerst duidelijk was gebleken, dat hij op wetenschappelijk gebied uitging
van het beginsel, waar de gehele Universiteit uit leeft’. Met andere woorden: liever geen leerstoel psychiatrie, dan een leerstoel die bezet werd door iemand die de grondslag niet geheel en al aanvaardde en de
grondslag ook niet volledig in onderzoek en onderwijs incorporeerde.5 Dit werpt weer de vraag op of
Kuyper na verloop van tijd ook gelukkig zou zijn gebleven met Bouman, ondanks diens neurologische inslag. Specifieke opmerkingen hierover zijn echter niet gegeven, dan wel gevonden.
Niet alleen Kuypers lezing was interessant, met name natuurlijk omdat zestien jaar later het toch een
leerstoel psychiatrie was - gecombineerd met neurologie en algemene biologie - die de medische kar zou
gaan trekken. Interessant waren ook de antwoorden die Kuyper gaf op de na de lezing gestelde vragen,
zoals die van Rutgers, of het voorbeeld van de eerst ook incomplete juridische faculteit, niet hoopgevend
voor de medische zou kunnen zijn. De directe antwoorden op de vragen zijn niet gegeven, maar wel werd
in het verslag van Kuypers antwoorden nogmaals gewezen op het ‘diepste motief’ dat Kuyper bij de behandeling van dit vraagstuk had bewogen, een motief dat nogmaals duidelijk maakte hoezeer ook Kuyper
uitzag naar de dag dat er een medische faculteit aan zijn universiteit zou zijn. ‘Christus Jezus vertegena.w., p. XL-XLI.
a.w., p. XLI.
3 a.w., p. XLI.
4 Wieringa, Lotgevallen der Valeriuskliniek, p. 19.
5 Jaarverslag VHO, nr. 12 (1891), p. XLII.
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woordigde de Theologische en Medische Faculteit in Zijn persoon.’ [curs. LvB] Hij was immers niet alleen
rondgetrokken om zijn boodschap, om ‘de waarheid’, te verkondigen, ‘maar kwam ook overal als de
Christus-Consolator voor al wat leed en krank was’. Een Christus die door middel van de theologische faculteit de waarheid liet verkondigen, was ‘dus slechts een halve Christus, en wij moeten den geheelen
Christus hebben’. Bovendien was het zo dat de gereformeerde zieken ‘in hun ziekte’ door God werden
beproefd, maar werden behandeld ‘door materialistische doctoren en verzorgd in hospitalen, waar aan
zoo menig bed niets dan rauwe vloeken’ werden gehoord. Het bleef daarom ‘een aanklacht tegen ons
Christenvolk, zoolang die kranken hun toevlucht moeten nemen tot ongeloovige doctoren, omdat zij
geen hulp kunnen zoeken bij belijders des Heeren.’1
- Over geneeskunde in de Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid
Zoals gezegd werkte Kuyper enkele jaren later zijn dualistische opvatting, dat de ziekte van het soma en
de ziekte van de psyche in gescheiden faculteiten moesten worden behandeld, verder uit, en wel in het
tweede deel van zijn Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Hij begon daarbij met op te merken dat hij de
naam ‘van Medische niet in dien van Somatologische faculteit, of Philosomatische faculteit veranderd’ wilde zien.
De herinnering daaraan hoe de geneeskunde opgekomen was, ‘niet uit zucht naar kennis van ons lichaam,
maar uit de behoefte, om voor de krankheden van dit lichaam genezing te zoeken’ zou daarmee immers
teloorgaan.1
In de term ‘geneeskunde’ lag de erkenning uitgedrukt, dat de algemene menselijke conditie ‘noch gaaf
noch normaal is, maar in worsteling verkeert met een verdervende macht, waartegen bij een reddende
macht hulp moet gezocht en kan gevonden’. Dit nam echter niet weg dat niet alle bij de geneeskunde onderwezen vakken een puur medisch karakter droegen, zoals de verloskunde. Men kon toch bezwaarlijk
zwangerschap en geboorte als ziekten zien en dus was de verloskunde op zichzelf niet echt een medische
studie te noemen. Ook werd bij de geneeskunde de kennis van het gezonde lichaam onderwezen en had
hygiëne niet alleen een medisch-profylactische component, maar had het ook raakvlakken met de kennis
van voedsel of kledij, die immers van groot belang waren voor de instandhouding van het gezonde lichaam. Dat bevestigde echter op zich alleen maar de mening dat het object van een geneeskundige faculteit ‘het soma van den mensch, of beter nog de mensch naar zijn somatische zijde is’. Hieruit volgde bovendien wederom dat de diergeneeskunde niet in de geneeskundige faculteit mocht worden opgenomen
en dat er geen al te hoge verwachtingen mochten worden gekoesterd van kennis over het menselijke lichaam aan de hand van dierproeven. De mens was immers Gods evenbeeld en daarom kon kennis van
het dierlijke lichaam daar weinig over zeggen. Nooit, zo vervolgde Kuyper, mocht het evolutionistische
1

a.w., p. XLII; Rullman, De VU, p. 162-164.
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denken, het Darwinisme, ertoe leiden dat in de medische faculteit mens en dier tezamen werden ondergebracht onder het mom dat beide levende wezens zijn. Immers: ‘Indien niet het menschelijk lichaam aan
krankheid onderhevig ware, zou er nooit een medische wetenschap geweest zijn.’2
Het zou niet de enige keer zijn dat werd gezegd dat een medische faculteit aan de Vrije Universiteit een
diervriendelijke, antivivisectionistische faculteit zou zijn. Niet echter omdat het dier even hoog werd geacht als de mens, zoals bij de meeste antivivisectionisten het geval was en is, maar juist omdat het dier
principieel lager stond. Dit principiële verschil tussen de gereformeerde antivivisectie en de ‘rechten van
dieren’-antivivisectionisten had zijn gevolgen. Kuyper was weliswaar lid van de Nederlandsche Bond tot
Bestrijding der Vivisectie, maar heeft altijd geweigerd die overtuiging in een wet om te zetten. Dat had
waarschijnlijk daarmee te maken dat een dergelijke wet zou gaan worden gesteund door mensen die politiek gezien zijn tegenpolen waren - christen-socialisten of, nog erger, anarchisten als Felix Ortt; aanhangers van de eveneens in 1880 opgerichte Internationale Vrijdenkers Liga. Met andere woorden: hij was tegen vivisectie, maar ook tegen de meeste antivivisectionisten.3
Het was dus het menselijk lichaam dat het enige object van de medische studie moest zijn en blijven.
De grens tussen mens en dier, laat staan tussen mens en plant, moest duidelijk zijn en evenzo de grens
tussen lichaam en ziel. Die ziel, dat psychisch leven, was ‘het erfdeel der Philologische en niet der Medische faculteit’. Dat dit zo was kwam voort uit de aard van de geneeskunde zelf en had niets te maken met
een onderschikking van psychisch lijden. Glipt men namelijk over die grens heen, zo zei Kuyper, ‘dan
moet de Medische faculteit de psychische verschijnselen wel aan het somatisch leven ondergeschikt maken,
en kan ze niet rusten, alvorens het haar gelukt is, onder den drang van haar eigen object, dit psychische
leven materialistisch te verklaren’.1 Het was dus niet een ónderschikking van de ziel die Kuyper tot zijn
scheiding had gebracht, maar een névenschikking. Juist omdat hij de ziel op zijn minst van even groot
gewicht achtte als het lichaam, was het beter die ziel niet in de medische faculteit onder te brengen, omdat
dat als vanzelf tot onderschikking zou leiden.
Dat onderscheid tussen lichaam en ziel nam echter niet weg dat er, zoals hij ook in 1891 al had gezegd,
een vaag en gemengd terrein bestond. Het lijden van het lichaam en het lijden van de psyche konden elkaar overlappen. Er was een organisch verband. ‘Het lichaam werkt op de ziel en de ziel op het lichaam.’
Er kon dan ook enerzijds van een ‘physico-psychische studie’ worden gesproken, ‘die de psychische verschijnselen moet naspeuren op physisch terrein’, en anderzijds van een ‘psychico-physische studie’, die de
invloed naging die door de psyche op het soma werd uitgeoefend. Hierbij moest ‘als regel gelden, dat de
Psychologie haar physische gegevens aan de Medische faculteit ontleent; en omgekeerd de Medische faculteit haar psychologische gegevens aan de Philologische faculteit’. Verschil met 1891 lijkt dus te zijn dat
Kuyper, Encyclopaedie, p. 145-146.
a.w., p. 146.
3 Kluveld-Reijerse, Reis door de hel der onschuldigen, p. 134-137.
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de letterenfaculteit de rol van de theologische had overgenomen, maar helemaal zeker is dat niet. Dat de
theologische faculteit niet aan bod kwam had namelijk te maken met de aard van Kuypers onderzoek. Hij
vervolgde namelijk met op te merken dat vanzelfsprekend ook de theologische faculteit een rol had bij
het genezen van de psyche, maar omdat zijn onderzoek ten doel had ‘de plaats aan te wijzen, die in het
organisme der wetenschap aan de Theologische faculteit toekomt, blijve zij voorshands buiten rekening.
Slechts sta hier de noodzakelijke opmerking, dat het in tegenspraak is met het eigenaardig karakter der
medische studiën, om de gewichtige beslissing over de toerekenbaarheid van schuld in het strafproces,
zonder meer, aan medici ter beantwoording over te laten.’ Die rol moest toch echt aan kenners van de
geest worden overgelaten, en dus moesten, overeenkomstig zijn vereenzelviging van lichaam en geneeskunde, medici zich daar niet mee bemoeien.2
Dit bracht hem op de laatste grens die volgens Kuyper tussen de medische en andere faculteiten moest
worden getrokken. Het was de grens met de juridische faculteit, een grens die in het fin de siècle, waarin artsen te hoop liepen tegen degeneratie als gevolg van zaken als alcoholisme en geslachtsziekte, voortdurend
werd overschreden. Medici wilden namelijk ‘dat de overheid haar resultaten op medisch en hygiënisch terrein als ordinantiën op civiel terrein zal overnemen, en uit zal voeren wat zij voorschrijft’. Die eis moest
echter ten stelligste worden afgewezen vooral omdat het de juridische wetenschap moest zijn die moest
onderzoeken ‘in hoeverre de eischen van het soma behooren af te stuiten op hoogere eischen van het
psychische èn het sociale leven’.3
Al deze grenzen en afbakeningen in aanmerking genomen, splitste de medische wetenschap zich in
verschillende disciplines ‘om het gezonde lichaam te onderzoeken; in studiën, die verschijnselen van
krankheid naspeuren; en in studiën, die de genezing van deze abnormale verschijnselen ten doel hebben’.
Zo had de studie van het gezonde lichaam zich eerst gesplitst in een somatische en psycho-somatische variant, en de somatische variant had zich weer gesplitst in anatomie en fysiologie. De wetenschappen die
het zieke lichaam bestudeerden waren de pathologie en de psychopathologie en de studies die zich op de
therapie richtten, onderscheidden zich in medische, chirurgische en psychiatrische disciplines, ‘waarbij
zich dan de Medicijnkunde en de toegepaste Medica aansluiten’. Wel raakte hij weer enigszins in de
knoop met de obstetrie ‘omdat een normale verlossing, zonder smart, geen pathologisch verschijnsel ware, en in zooverre de Verloskunde haar motief niet in het medisch, maar in het somatisch karakter dezer
studiën zou vinden. Als zoodanig zou ze dan als technisch vak bij de Physiologie hooren.’ Maar omdat
bekeken vanuit de openbaring ‘het baren met smarte wel terdege een abnormaal verschijnsel’ was, had
Kuyper toch geen bezwaar de obstetrie ‘naar ouden trant te coördineeren met de medische en chirurgische kunde’. Het constante ontstaan van nieuwe disciplines leek Kuyper als de karaktertrek van de moKuyper, Encyclopaedie, p. 146.
a.w., p. 146-147.
3 a.w., p. 147.
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derne geneeskunde te beschouwen en niet als een positieve. De steeds verdergaande specialisatie was namelijk niet zonder gevolg en gevaar. Door zich in het specialisme te begraven ontbeerde de medische wetenschap een hogere eenheid en daarmee een helder zelfbewustzijn. Dat zou zij pas kunnen verkrijgen als
zij ‘tot de diepere oorzaak van het verderf waaruit alle ziekten opkomen kon doordringen; omgekeerd het
verband tusschen deze oorzaak en de reagentia kon blootleggen; en zoo haar arbeid kronen kon door het
leveren van een Medische Philosophie’.1 We zullen nog zien dat Kuyper, die in 1904 er in ieder geval mede op
toe heeft gezien dat in Leiden het vak geschiedenis der geneeskunde een regulier onderdeel van het curriculum werd,2 allesbehalve de enige was die juist voor de medische faculteit van de Vrije Universiteit het
belang benadrukte van theoretische vakken zoals filosofie, ethiek of geschiedenis.
- Kuyper en de homeopathie
Enkele jaren na het schrijven van de Encyclopaedie kwam Kuyper wederom over de medische faculteit te
spreken. Er was echter in de tussentijd iets gebeurd dat niet van belang is ontbloot: Kuyper was enkele
malen ziek geweest als gevolg van een slepende longaandoening. Het was zijns inziens een Brussels homeopaat geweest, E. Mersch, die hem met tuberculine in de dertigste verdunning uit zijn lijden had verlost.3 De homeopathie - volgens Marijke Gijswijt-Hofstra ‘een louter medisch geörienteerde beweging die
niet meer, maar ook niet minder te bieden had dan een specifieke geneesmiddelentherapie’ -4 was een op
dat moment ongeveer honderd jaar oude geneeswijze, gebaseerd op de stelling dat een zieke zou kunnen
worden genezen met middelen die bij gezonden tot dezelfde symptomen zouden leiden. Het gelijke geneest het gelijke: similia simulibus curantur. Dit zou bij voorkeur moeten gebeuren door een zo gering
mogelijke, fiks verdunde hoeveelheid van het geneesmiddel. Zij was in landen als Duitsland of de
Verenigde Staten weliswaar alweer op haar retour, maar in Nederland was zij rond 1900 juist aan een periode van bloei begonnen.5
Op de jaarvergadering van 8 juli 1897, wederom te Rotterdam, hield Kuyper een inleiding, door hemzelf nederig met het woord ‘causerie’ omschreven, over de vraag of de oprichting van een leerstoel voor
de homeopathie was aan te bevelen. Zes jaar nadat hij een lezing had gehouden over de vraag of er een
hoogleraar psychiatrie zou moeten komen, hield hij er nu een over de vraag of er een hoogleraar homeopathie moest komen, maar dat was niet het enige verschil. Immers, werd het nut van de psychiatrie door
a.w., p. 147-148.
Lindeboom, De beoefening, p. 11; Lindeboom, De ziel der geneeskunde, p. 21; Lindeboom, De betekenis van het onderwijs, p.
3. Het was de bedoeling van Kuyper om de arts H.F.A. Peypers, een van de redacteuren van het medisch-historisch
tijdschrift Janus tot hoogleraar te benoemen. Door de dood van Peypers mislukte dat, en werd E.C. van Leersum,
hoogleraar in de farmacologie, tevens opgedragen de geschiedenis der geneeskunde te doceren.
3 Lindeboom, Kuyper en de homeopathie, p. 103-106, p. 104-105.
4 Gijswijt-Hofstra, Homeopathie rond 1900, p. 179; Huisman, Te Velde, Op zoek naar nieuwe vormen, p. 134.
5 Gijswijt-Hofstra, a.w., p. 175.
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slechts weinigen betwijfeld, bij de werkzaamheid van de door de Duitse arts Samuel Hahnemann in de
eerste helft van de negentiende eeuw ontwikkelde homeopathie werden alom, ook aan de VU, vraagtekens gezet.
De voorstanders, onder wie dus de nodige gereformeerden, wezen op de antimaterialistische heel-demensopvatting van de homeopaten. De tegenstanders echter laakten het gebrek aan wetenschappelijke
onderbouwing van de homeopathische geneeswijze. De verdunning van het geneesmiddel leek volgens
hen maar al te vaak op verdwijning, en van een verdwenen geneesmiddel kon toch nauwelijks een heilzame werking uitgaan. Kuyper deelde die scepsis niet, of in ieder geval niet meer. Hoe hij over homeopathie
dacht voorafgaand aan zijn genezing, is niet bekend, maar in ieder geval was iedere scepsis door de succesvolle homeopathische behandelingen verdwenen. In 1903, ten tijde dus van zijn premierschap, zou hij
zelfs proberen een in Leiden vacante leerstoel in de farmacologie door een homeopaat bezet te krijgen; bij
gebrek aan een geschikte kandidaat overigens tevergeefs.1
Dat hij door een homeopathische behandeling was genezen wilde volgens Kuyper niet zeggen dat dus
de homeopathie boven de allopathie was te verkiezen, maar het wilde wel zeggen dat God ‘ook in de
Homoeopathie een heerlijke gave schonk tot leniging van den nood en de ellende der kranke
menschheid’. Zij maakte duidelijk deel uit van de ‘gemene gratie’, en dus was het ‘plichtmatig’ en ‘eisch
van onbevooroordeelde wetenschap’ dat ook de homeopathie deel van het wetenschappelijk bedrijf ging
uitmaken. Immers zoals bepaalde geuren sterk bleven, al werden ze nog zo vaak verdund, zo kon het ook
zijn dat de werkzaamheid van een geneesmiddel aanwezig bleef, ondanks de mate van verdunning. De
mens kon worden vergiftigd door onnoemelijk kleine hoeveelheden gif, en dus kon de mens ook worden
genezen door onnoemelijk kleine hoeveelheden medicijn.2
Kuyper wees op enkele spectaculaire, succesvolle, homeopathische behandelingen. Deze successen
hadden ook enkele van ‘de kundigste Allopathen’ van het nut van de homeopathie overtuigd, zoals de
toentertijd nog geheel onverdachte en alom gerespecteerde schedelmeter Césare Lombroso. Die zou, tezamen met de hypnose, de homeopathie de toekomst van de geneeskunde hebben genoemd. Het was
ook helemaal niet zo, zo hield Kuyper zijn gehoor voor, dat een homeopathische leerstoel een novum
zou zijn. In Amerika, waar volgens hem maar liefst 12.000 homeopaten werkzaam waren, waren reeds
achttien homeopathische faculteiten met negentig leerstoelen in het leven geroepen. Na vervolgens uitgelegd te hebben wat de homeopathie - ‘geen systeem’, maar ‘een methode’ - precies inhield, zei hij zelfs op
zich in te stemmen met het Homeopathische Maandblad dat er niet een enkele leerstoel, maar een volledige
faculteit moest komen. Helaas echter was dat voor de VU financieel gezien onmogelijk. Bovendien vond
hij het ook niet echt nodig, althans niet meteen, al was het maar omdat aan de VU ‘immoreele pressie’
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van ‘gewone’ medici op de studenten om de homeopathische faculteit te mijden, onmogelijk was, omdat
de VU immers nog geen medische faculteit had. Iets dergelijks was bijvoorbeeld in Boedapest gebeurd.1
Bovendien was de homeopathie geen afzonderlijke wetenschap, maar onderdeel van de algehele medische wetenschap. Hoe het lichaam in elkaar stak leerde de anatomie, hoe het werkte de fysiologie, wat er
aan haperde de pathologie. Dan pas werd de vraag gesteld wat eraan kon worden gedaan en dan pas
kwam onder meer de homeopathie in zicht. De kloof tussen de allopathie en de homeopathie werd dan
ook pas zichtbaar als het therapeutische stadium werd bereikt. Een leerstoel voor de homeopathie kon
dus worden opgericht als onderdeel van een medische faculteit. Dat maakte meteen duidelijk dat er niet
voor het een of ander werd gekozen, want tot het kiezen van partij had men geen recht ‘tenzij het uit onze beginselen volgde en dat is niet aangetoond’. Wel echter zou een dergelijke leerstoel voorzien in een
leemte die in het Nederlandse medisch onderwijs aanwezig was - waarmee bewezen is dat ondanks alle
afzetten tegen het materialisme aan de andere universiteiten, ook de VU, of tenminste Kuyper, in ieder
geval óók in het oog hield waar zij een inhoudelijke aanvulling op hen kon geven en een meerwaarde kon
hebben voor de gehele, Nederlandse, medische opleiding.2 Het is een houding die we bij Buytendijk terug
zullen zien.
Het instellen van twee leerstoelen, een allopathische en een homeopathische, had op zich Kuypers
voorkeur. Maar ook dat was financieel al niet haalbaar en dus opteerde hij voor een homeopathische leerstoel. Dit ten eerste vanwege die leemte, maar ook vanwege de sympathie ‘die de Homeopathie onder onze geestverwanten vindt’. Kuyper was allesbehalve de enige - en allesbehalve de eerste - gereformeerde die
de homeopathie een warm hart toedroeg. In protestants-orthodoxe gebieden wierpen in Kampen opgeleide predikanten zich met regelmaat op als verdedigers van de leer en verspreiders van homeopathische
middelen, en in een artikel uit de jaren twintig werden ook christelijke onderwijzers genoemd onder de
specifieke groepen die zich tot haar aangetrokken voelden.3 Dit kwam volgens Kuyper daaruit voort dat
de homeopaat meer oog had voor ‘de zielenood’ van zijn gereformeerde patiënt, dan veel andere medici
‘die over het algemeen min of meer ruw optraden’. (Denk aan de door Kuyper in 1891 gememoreerde
‘rauwe vloeken’ die de ziekenhuislucht bedierven.) Door het ongeloof van deze medici was de gereformeerde patiënt van hen vervreemd, terwijl hij bij de homeopaten vaak ‘geneesheeren vond, die aan zijn
heiligste en innigste belangen niet vreemd waren’. Met name de wat zwaardere richtingen binnen het gereformeerde volksdeel koesterden daarbij een sterke hang naar mystiek en een wantrouwen tegen de wetenschappelijke geneeskunde. Reguliere artsen pretendeerden vaak de ziekte geheel in de hand te hebben,
terwijl de gereformeerde wist dat zaken als ziekte en genezing in Gods hand lagen. De resultaten waren
goed, zo sprak Kuyper uit ervaring, en bovendien was de homeopaat een stuk goedkoper dan een regulier
a.w., p. XXXVII-XXXIX.
a.w, p. XXXIX.
3 Gijswijt-Hofstra, a.w., p. 177, 181.
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arts, een niet onbelangrijk aspect dat ook voor de leerstoel zelf opging. Die moest er dus komen, natuurlijk onder voorwaarde dat de man die hem zou bezetten geheel en al in het speciale karakter van de VU
zou passen.1
Na enig heen en weer gepraat tussen Kuyper en zijn gehoor, dankte de voorzitter hem met de woorden dat de populariteit van de homeopathie onder gereformeerden zeker niet alleen aan de relatief lage
rekening te danken was, maar zeer zeker ook daaraan ‘dat deze geneesmethode tot tweemalen toe in des
Heeren hand het middel was, om Dr. Kuyper van een ernstige ziekte te doen herstellen. (Toejuichingen).’1
Het was geen onnodige toevoeging. Dat Kuyper eerder nooit over een homeopathische leerstoel had gerept en nu ineens het instellen van een dergelijke leerstoel boven alle andere wenste, werpt toch op zijn
minst de verdenking op dat er weinig wetenschappelijke of levensbeschouwelijke argumenten voor aan
ten grondslag hadden gelegen. De argumenten die hij gaf lijken eerder achteraf te zijn bedacht om een
keuze te rechtvaardigen die geheel en al op persoonlijke ervaringen was gegrondvest. Dit neemt niet weg
dat het een diepe overtuiging zou blijven.
- De Eudokialezing
Het zou een tijd duren voordat Kuyper weer over de geneeskunde kwam te spreken, zelfs zo lang dat hij
allang aan de VU weg was, en er ook allang een hoogleraar in de geneeskunde aan de VU was benoemd.
Op 21 oktober 1915 hield hij de genoemde lezing in het in 1890 gestichte ziekenhuis Eudokia, gevestigd
in, jawel, Rotterdam, een stad die hem blijkbaar medisch inspireerde. Interessant aan deze lezing is ook
dat Kuyper hierin nog eens duidelijk uitlegde waarom vrouw en wetenschap niet samengingen, een deel
van de lezing waaraan overigens in al de beschouwingen over zijn medische ideeën nooit aandacht is besteed.
Kuyper begon zijn lezing - waarin hij geen enkele vraag stelde bij de nadruk die in Eudokia werd gelegd op de zorg voor de ‘hele mens’, de mens bekeken naar lichaam én ziel - met de toehoorders voor te
houden dat er een rechtstreeks verband was tussen de doleantie en de stichting van Eudokia, symbool
van de opbloei van de gereformeerde ziekenverzorging. Dit waarschijnlijk omdat de nog nader te bespreken dominee Willem van den Bergh een van de belangrijkste initiatiefnemers voor een actievere rol van
de gereformeerden in de ziekenzorg was geweest. Hij was meegegaan met de doleantie en riep meteen
daarop tot een actievere rol van de gereformeerden in de ziekenzorg op. Hij stond daarmee aan de oorsprong van Eudokia, maakte echter de opening daarvan door zijn vroege dood niet meer mee. Vóór de
doleantie, zo ging Kuyper verder, werd in de protestantse kerk ‘het bezielende leven’ gemist. Het was bedeJaarverslag VHO, a.w., p. XXXIX-XL; Lindeboom, Kuyper en de homeopathie, p. 103-104; Roelink, Vijfenzeventig jaar
VU, p. 121; Volgens Wieringa was de populariteit van de homeopathie bij de gereformeerden overigens gewoonweg
aan de invloed van Kuyper zelf toe te schrijven. Wieringa, Lotgevallen van de Valeriuskliniek, p. 16.
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ling troef, maar daar mocht het niet langer bij blijven. ‘De nooden van onze menschelijke existentie, en
zoo ook niet het minst de vaak zoo harde nood van krankheid en ongeval’, zo leerden de dolerenden,
moesten ‘weer onder de oogen worden gezien.’ Hierbij werd ‘de gehele Jezus’ weer aangehaald. Jezus zelf
had zich immers ook niet beperkt tot het uitspreken van de Bergrede en het spreken in parabels, ‘maar
even beslist zijn korte levensdagen ten beste gegeven, om op wonder-Goddelijke wijze dooden op te
wekken en kranken van hun krankheid te genezen’. In zijn optreden had Christus altijd de gehele mens,
ziel én lichaam, in ogenschouw genomen. ‘Voor de ziel het Evangelie, voor het brooze lichaam de verlossing van smart en pijn.’ Deze tweeledige opdracht van Christus was echter in de loop der tijd verloren
gegaan, ook in ‘onze kerken’. Dit was een van de voornaamste redenen van de ‘verstijving van het kerkelijk leven’. Dus kon het niet anders of met de doleantie, die ‘met het geestelijk verstorven régime brak’,
moest ook de teloorgegane ziekenverzorging weer nieuw leven worden ingeblazen.1 Strikt voor Eudokia
zal de relatie tussen stichting en doleantie best opgaan. In een bredere context echter moet toch worden
opgemerkt dat de bloei van de diaconaatsgedachte niet los van het Réveil gezien kan worden en dat Kuyper blijkbaar even vergat dat bijvoorbeeld de VtCV al van vóór de doleantie dateerde en dus ook niet onder invloed of druk van de doleantie tot stand kan zijn gekomen. Bovendien kende de VtCV, niet in het
minst in de persoon van Lucas Lindeboom, een zeer sterke, afgescheiden component.
Maar het was dus volgens Kuyper de doleantie - en daarmee in feite Kuyper zelf - die ‘de geheele Christus, de Verzoener van de ziel, maar tegelijk de verlosser van wat om der zonde wil ook het brooze lichaam leed’, weer in ere had hersteld. De vraag was echter: moest men ook niet-gereformeerden deel laten uitmaken van die opbloei? Wat de patiënten betreft was deze vraag met een eenvoudig ‘ja, natuurlijk’
te beantwoorden. Maar bij de artsen lag het moeilijker. Immers: wat van de kerk van Christus uitging, kon
‘uiteraard niet wat men noemt neutraal wezen’. De vraag moest dus worden gesteld of het van groter belang was dat een arts een kundig medicus was of recht in de juiste leer? Aangezien er geen rechtstreeks
verband tussen geneeskunde en christendom bestond was dat laatste immers zeer wel mogelijk. Ook andere culturen en godsdiensten kenden de geneeskunde en de geneeskunde dateerde ook al van voor het
christendom. In Kuypers woorden: de geneeskunde op zich maakte deel uit van de gemene gratie en niet
van de particuliere genade. Kuyper koos daarom voor de kundige medicus en niet alleen omdat het aantal
kundige artsen onder de aanhangers van het juiste geloof niet bepaald indrukwekkend groot kon worden
genoemd. Ook volgens de bijbel lag de oplossing van het probleem duidelijk in die richting. ‘Zelfs met de
Schrift voor oogen’, zo hield Kuyper zijn publiek voor: ‘[kan] niet staande gehouden, dat voor medische
hulp, nooit anders dan wie met u mee bidt, toelaatbaar is’. Salomo had immers bij het bouwen van zijn
tempel ook gekozen voor de kundigste architecten, al waren die dan niet gelovig. Ook de architectuur
maakte deel uit van de gemene gratie en dus kon dit Salomonsoordeel ook op de geneeskunde van toe1
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passing worden verklaard. De architect was de arts en de tempel het ziekenhuis. Ook in een ziekenhuis
zou daarom gekozen moeten worden niet voor wie het meest gelovig was, maar voor wie het vaardigst
het scalpel hanteerde.2
Het was dus geheel volgens ‘Schriftuurlijke aanwijzing’ als, zoals in Eudokia ook de praktijk was geweest, de poort niet werd gesloten ‘voor den besten en kundigen operateur, omdat hij in zake het geloof
nog verre stond.’ Het was nu eenmaal een feit, zo voegde Kuyper er nog aan toe, ‘dat men een stoer en
vast belijder en toch een onbeholpen arts wezen kan, en dat omgekeerd een arts, die aan het geloof in
Christus nog vreemd bleef, als operateur uitmunt’. Maar dit wilde natuurlijk allesbehalve zeggen dat het
christendom geen enkele invloed op de medische wereld had gehad. Dat was nadrukkelijk wel het geval,
en zeker waar het de ziekenverpleging betrof, met name de krankzinnigenverpleging. Maar niet alleen de
geneeskunst, ook de geneeskunde, ook de medische wetenschap, had onloochenbaar juist in de christelijke landen een hoge vlucht genomen. Dit kon enkel en alleen door de invloed van dat christendom worden verklaard. Geneeskunde op zich was gemene gratie, maar de christelijke geneeskunde stak door de
particuliere genade met kop en schouders boven de andere uit.
Nog pas zaagt ge het op Java, hoe onmachtig de Islam was, om de pestepidemie te bezweren. Het bleef in Malang steeds 700 dooden in twee weken. Thans daarentegen, nu uit het Christenland hulp opdaagde, slonk dit
booze cijfer op een tweetal dozijn en minder. God zij lof!’3

Het is duidelijk dat Kuyper hier uit de bocht vliegt. Het was immers wel geneeskunde ‘uit het Christenland’ die de pest bestreed, maar dan toch wel de op het materialisme gegrondveste geneeskunde. Het was
dus nauwelijks christelijke geneeskunde, maar hooguit geneeskunde uitgeoefend door artsen afkomstig uit
christelijke landen. Het kan natuurlijk zijn dat, zoals Langevoort veronderstelt in zijn ‘Faculteit der Geneeskunde’ dat Kuyper dit ook meer geografisch dan levensbeschouwelijk bedoelde, maar ook dan gaat
zijn punt deels verloren. Deels, omdat de gehele westerse cultuur, en dus ook de geneeskunde, van christelijke waarden was doordrenkt of ze die nu expliciet beleed of niet. Maar toch: Kuyper wenste toch geen
wetenschapper én christen, maar een christelijk wetenschapper en wetenschappelijk christen? Het was dus
maar goed dat hij snel overstapte van de geneeskunde naar de geneeskunst, van de wetenschap naar de
ziekenverpleging.
In de verpleging - in de barmhartigheid dus en niet in de wetenschap - zat het ware christelijke verborgen. Het was ‘de Christelijke krankenverpleging die den geheelen mensch in die verpleging, naar ziel en lichaam, in ’t lijden onderving’. Het was daardoor de christelijke verpleging geweest ‘die metterdaad den

Kuyper, Eudokia, p. 5-6; Van den Berg, Gestalte der barmhartigheid, p. 9.
Kuyper, a.w., p. 6-13.
3 a.w., p. 13-18 (citaat: p. 18).
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mensch als mensch tot in zijn willen en gevoelen wist te eeren’. En die was het ook geweest die voor het
eerst had gezien dat geestelijke nood lichamelijk lijden tot gevolg kon hebben en andersom, en dat dus lichamelijke verpleging en zorg voor de ziel hand in hand moesten gaan. Daarom ook was het eenvoudigweg onmogelijk om ‘hoogstaande verpleging’ te bereiken, als niet ook in de verplegende ‘de uit God in ’t
hart vloeiende macht der liefde haar wondere teekenen, als een reddende zorg, openbaart’. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat, aldus Kuyper, alle medisch historici erkenden ‘dat de verpleging der kranken
eeniglijk aan Christus’ kerk haar opkomst dankt, en dat ze, waar men het Kruis niet kent, niet wordt gevonden’. Met andere woorden: was de op het soma te richten medische wetenschap, ondanks alle positieve invloed van het christendom erop, tot de gemene gratie te rekenen, de lichaam én ziel omvattende ziekenverpleging maakte geheel en al deel uit van de particuliere genade.1 De conclusie van G.A. Lindeboom
dat volgens Kuyper zowel de geneeskunde als de geneeskunst tot de gemene gratie behoorden, is dan ook
onjuist.2
Dat Kuyper bij de geneeskunst de door hem bij de wetenschap bepleite tweedeling niet wenste, blijkt
ook daaruit dat volgens hem niet alleen de ziekenverpléging door de particuliere genade was aangeraakt.
Ook het werk van de artsen was dat. Zeker, een goed chirurg hoefde geen diep gelovig christen te zijn,
maar dat wilde nog niet zeggen dat hij ook een evengoed arts was als een christen met dezelfde technische
vaardigheden. Die immers kon het lichamelijk genezen combineren met de zielszorg. Zoals gezegd was er
volgens Kuyper een duidelijk verband tussen zondeval en ziekte en dus ook tussen zondeval en geneeskunde. Door de zondeval was de volmaakte schepping in disbalans geraakt. Ziekte was een van de symptomen daarvan, ‘een inbreuk op de gaafheid en gezondheid van wat oorspronkelijk gegeven was’. Daarom
was ‘de geneeskunde, de heelkunde, de verloskunde, of wat gij wilt, niet anders dan een van zelf werkende
reactie’, die opkwam ‘uit wat de schepping oorspronkelijk was tegen al wat haar stoorde en verstoorde’.
Daarom ook kon een puur geestelijke verzorging evenmin succes hebben als een puur lichamelijke. Immers de zondeval had alles aangetast, zowel lichaam als geest. Hierbij nu kwam zijn tweedeling weer bovendrijven, want het was de lichamelijke kant van de geneeskunde, dat wat ‘metterdaad physiek te genezen of te helen valt’, die tot de gemene gratie behoorde. De geestelijke verzorging, zoals die alleen door
een christenarts kon geschieden, behoorde tot de particuliere genade.
Ook met de leer van de gemene en particuliere gratie was het dus te verklaren dat de geneeskunde zich
op het lichaam moest richten. Bij de lichamelijke genezing maakte het dan ook weinig uit of het hierbij
om de reguliere, wetenschappelijke, westerse geneeskunde ging, of om natuurgeneeskunde of, natuurlijk,
de homeopathie. Er moest onbevooroordeeld naar de diverse vormen van geneeskunde worden gekeken,
en al wat aan het lichamelijk genezen kon bijdragen moest worden binnengehaald en gebruikt. Waar mo-
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gelijk moesten daarom in een ziekenhuis altijd de beste krachten en de beste technieken worden benut,
wat overigens niet de ogen mocht sluiten voor de nadelen van opname in een ziekeninrichting.1
In vroeger dagen hadden de calvinisten te eenzijdig hun heil gezocht in de verpleging in huiselijke
kring. Het erkennen van deze eenzijdigheid mocht echter niet een eenzijdige houding de andere kant op
tot gevolg hebben. Hiermee kwam Kuyper op de rol van de vrouw te spreken. Het bleef zo dat ‘voor ’t
hart niets boven zulk een verpleging in eigen huis’ ging. ‘Als man stil en zacht, zoo men krank is, verpleegd te worden door zijn schat van een vrouw, of als men jong is door een lieve moeder, gaat boven alles. Wie dit mist dien kan ’t in ’t prachtigst gesticht niet vergoed worden.’ Met andere woorden: als het
mogelijk was bleef thuisverzorging de voorkeur verdienen, iets wat, zoals we nog zullen zien, ook het
adagium van Lindeboom en diens VtCV was. Verzorging in het geordende christelijk huisgezin met de
man als hoofd, de vrouw als onderdanig aan de man en de kinderen weer onderdanig aan beide. Maar zeker bij armeren was dit door geld- en ruimtegebrek niet altijd mogelijk, en ook bij anderen kwam de
thuisverpleging in gevaar nu in deze moderne tijden de dochters van het huis te vaak op stap gingen en
blijkbaar andere zaken belangrijker vonden dan door moeder in het edele verpleegvak te worden ingewijd.
Dus: ‘geen gestichtsmanie, die onnodig den kranke van onder moeders zorge weghaalt, maar evenmin een
huiselijk liefhebberen met den zieke, waarvan die zieke zelf ’t hulpeloos slachtoffer wordt’. 2
Ook deze exercitie over thuisbehandeling door vrouw of moeder duidt er weer op dat Kuyper behalve
een medisch en theologisch verschil tussen verzorging en genezing, een door sekse bepaald verschil tussen beide zag, wat overigens geheel in overeenstemming was met de mores van de tijd, en zeker met die
van de gereformeerde kring. ‘Bij alle ziekbed toch is de vrouw steeds de eerst geroepene. De vrouw waar
het gaat om ’t hart, en de man eerst opdagend als ’t aankomt op betoon van kracht in hand en arm, of op
de geleerdheid, die in den schedel huist.’3 De vraag wat er moest gebeuren als de verplegende moeder ziek
werd en door manlief moest worden verzorgd, werd door Kuyper niet gesteld.
Er was dus sprake van een natuurlijke rolverdeling tussen de vrouwelijke verpleegster en de mannelijke
arts, maar dat wilde niet zeggen dat Kuyper geen voorstander van de emancipatie der vrouw was. Dat was
hij, zo zei hij althans zelf, wel degelijk. Maar als er al iemand in zijn gehoor is geweest die daarbij dacht
aan de toenmalige strijd voor gelijke rechten zoals het kiesrecht, dan kwam die bedrogen uit. Weliswaar
juichte hij het toe dat er, zoals zijn politieke tegenstreefster Aletta Jacobs, ook vrouwen tot arts werden
opgeleid, maar dat nam toch niet weg dat het nu eenmaal zo was dat ‘niet alle vrouwelijke schedel’ op
studie was berekend. Dus zouden mannelijke wetenschappers, en daarmee ook mannelijke artsen, altijd in
de grote meerderheid blijven. Dat het toe te juichen was dat er bij tijd en wijle een vrouw opstond wier
schedel blijkbaar wel tot studie in staat was en arts kon worden, had eveneens met zijn positieve instelling
Kuyper, a.w., p. 19, 22-23.
Kuyper, a.w., p. 23-25; Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg, p. 169-170.
3 Kuyper, a.w., p. 6.
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ten opzichte van de emancipatie van de vrouw van doen. Die werd immers erdoor gediend - er was zelfs
‘geen rijker vrijmaking’ mogelijk - als een vrouwelijke patiënt zodra het ‘kiesche terrein’ betreden werd,
door een vrouwelijke arts zou kunnen worden onderzocht.1
Vrouwen zouden onder de artsenstand dus altijd een kleine minderheid vormen, maar in het verpleegvak zou de vrouw immer haar medisch steentje kunnen bijdragen. Daar was de vrouw ‘de matadoor’, ‘de eerst geroepene’, ‘de van Godswege, in haar natuur zelve, voor dit grootsche werk rijkst begaafde’. Juist in de vrouw had God de kiem laten ontluiken ‘van dat zachtteedere, dat stil indringende, dat
met lieflijke hand omvattende, dat de forsche man mist’. Daar vermochten ook de ‘verweekelijkte mannen, die half voor vrouw kunnen doorgaan’ niets aan te veranderen. Een dergelijk type was ‘onnatuurlijk
en wekt eer walging.’ Een echte man was een ‘Ur-mensch’. Tegenover de weke mannen stonden dan de
‘zusters met een mannenfacie, bij wie ge onwillekeurig zoekt wat u zelf siert om de kin. Vrouwelijke onnaturen.’ Maar ook die waren in Eudokia, zo sloot Kuyper zijn lezing af, door het wijze beleid van de eerste
directrices goddank niet te vinden.1
- Kuyper en de Spaanse Griep
Na de Eudokialezing zou Kuyper, voor zover bekend, nog slechts éénmaal op de geneeskunde komen te
spreken en wel tijdens de Spaanse grieppandemie van 1918-1919. Het zou een verhandeling worden die
wederom duidelijk maakt dat de tegenstelling tussen de lindeboomsiaanse heel-de-mensbarmhartigheid en
de kuyperiaanse soma-wetenschappelijkheid vooral niet overdreven moet worden. Begin november 1918,
toen de dodelijke tweede influenzagolf op zijn hoogtepunt was, schreef hij in De Heraut dat in de griep
‘veel meer de hand Gods, die komt om te tuchtigen’ moest worden gezien dan bijvoorbeeld in roodvonk
of tyfus. Natuurlijk was het zo dat iedere ziekte ‘uit de hand Gods ons toekomt, die ziekte en gezondheid
uitdeelt, naar Hij wil’, maar in het algemene, plotselinge en felle karakter van de Spaanse griep kwam toch
wel heel duidelijk het besef naar voren ‘dat de tuchtroede Gods over ons is uitgestrekt’. Zij kon bovendien des te sterker om zich heen grijpen omdat de mensheid het goddelijke karakter van ziekte en gezondheid uit het oog had verloren. Sterker: de straf was daar niet van los te zien. Vroeger riep de overheid
bij dergelijke epidemieën steevast op tot vasten en bidden om zodoende de toorn van God in te dammen,
maar die wijsheid, dat probate middel, was verloren gegaan. De materialistische medische wetenschap had
zoveel bijoorzaken van ziekte ontrafeld en er middelen tegen ontdekt, dat zij tot hoofdoorzaak waren bestempeld en ook meer en meer door de gewone mensen als hoofdoorzaak werden gezien. De enige echte
oorzaak van ziekte moest echter niet in enge minuscule beestjes, maar in de Schepper worden gezocht,
‘die de Heelmeester van Zijn volk is’. Alleen door tot God terug te keren, zo hield Kuyper zijn lezers
1
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voor, kon de griep worden overwonnen. Daar was overigens niet iedereen het volkomen mee eens. Weliswaar wist de regulíere geneeskunde geen drankje tegen de griep op te hoesten, zo schreef een gereformeerd arts in Kuypers De Standaard, maar met homeopathische middelen waren reeds wonderbaarlijke resultaten geboekt. ‘Vele homoeopathische geneesheeren [hebben] met groote voldoening medicamenten
[…] toegediend en [zagen] merkbare genezing […] intreden.’2 Het zal Kuyper goed hebben gedaan.
- Over Kuypers medische opvattingen
Commentatoren op de medische opvattingen van Kuyper, zoals Gerrit Arie Lindeboom en Van Lieburg,
achtten hen van minder - of zelfs van absoluut geen - belang voor de moderne tijd, en zeker niet als zij
worden vergeleken met de opvattingen van iemand als Lucas Lindeboom. Die had, zo schreef zijn kleinzoon, het beter gezien, en Van Lieburg stemde met dat oordeel in. De ideeën van Lindeboom getuigden
‘van een juister inzicht in de psycho-somatische eenheid van de mens’, en waren ‘nog altijd zeer lezenswaardig’.3 Lucas Lindeboom keek, zeer modern, naar de gehele mens. Hij keek niet alleen naar het soma,
maar ook naar de psyche. Dit in tegenstelling tot Kuyper, die een strikte scheiding aanbracht. Er was dus,
zo meent ook Langevoort, sprake van een totaal verschillende opvatting over geneeskunde en geneeskunst bij de beide kopstukken van de toenmalige gereformeerde wereld. Volgens Langevoort was dit zelfs
typerend voor de gespletenheid die de gehele medische wereld niet alleen toen, maar ook in de moderne
tijd nog kenmerkt, en het maakte het er niet eenvoudiger op om aan te geven wat nu het bijzondere van
een protestants-christelijke medische opleiding zou moeten inhouden.4
In 1955 schreef G.A. Lindeboom dat Kuyper in zijn Encyclopaedie te weinig oog had gehad voor het
medisch karakter van de geneeskundige wetenschap om de psychiatrie daarin een eigen plaats te geven.
Kuyper wilde de grenzen tussen theologie en geneeskunde duidelijk maken, maar zei over het hoe en
waarom eigenlijk weinig. Daarover wilde Lindeboom toch wel even kwijt dat hij een beschouwing over
‘het verband van ziekte en zonde, over schuldgevoel en –besef’ toch wel op zijn plaats had geacht.5 Hij
kwam tot de volgende, duidelijk door zijn eigen tijd bepaalde en achteraf getrokken conclusies. Dat het lichaam het onderwerp van de geneeskunde moest zijn, was het gevolg van respect voor de historie. De
geneeskunde was niet opgekomen uit de wil tot kennis, maar uit de wil het zieke lichaam te genezen.
Maar, aldus Lindeboom, die de gruwelen van de nationaal-socialistische ‘geneeskunde’ nog vers voor
ogen had, de geschiedenis bewees ook dat een wetenschap de neiging had wel degelijk te gaan onderzoeken slechts omwille van de kennis op zich. Het was de uit een verlangen naar pure kennis voortkoa.w., p. 28.
De Gooijer, De Spaanse Griep van ’18, p. 201-202, 204.
3 Lindeboom, Kuyper en de geneeskunde, p. 10; Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 68.
4 Langevoort, Faculteit der Geneeskunde, p. 188.
5 Lindeboom, a.w., p. 11.
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mende neiging de geneeskunde tot doel op zich te maken, die aan de wortel van de medische nazipraktijken had gestaan. En dat was een gevaar dat in iedere kliniek op de loer lag. ‘De trots over een
knappe diagnose is zo licht groter dan de vreugde over een geslaagde behandeling.’ De geneeskunde
mocht echter slechts een middel zijn om tot een succesvolle geneeskúnst te komen. Geneeskunde was het
prototype van een dienende wetenschap. De gehele geneeskunde moest op therapie zijn gericht, maar
Kuyper - die toch moeilijk de ontsporing van de geneeskunde in nazi-Duitsland voor de voeten kan worden geworpen - had dit uit het oog verloren. Diens onderscheid tussen vakken die zich richten op onderzoek naar de gezonde mens, vakken die ‘de verschijnselen van krankheid naspeuren’ en studierichtingen
die ‘de genezing van deze abnormale verschijnselen ten doel hebben’ was, aldus Lindeboom, oneigenlijk.
Het onderling verband tussen therapie en pathologie verdween zo. De vakken stonden bij hem los naast
elkaar in plaats van dat ze een organisch geheel vormden, dat - al was dit bij de ene studie dan wat directer
duidelijk dan bij de andere - volkomen op genezing gericht was, dat althans zou moeten zijn.1
Dat Kuyper, zo vervolgde Lindeboom, het lichaam aanwees als het terrein van de geneeskunde bewees
dat ook hij een kind van zijn materialistische, natuurwetenschappelijke tijd was, waardoor hij zich, door
zijn brede oriëntatie, in feite had aangesloten bij een ‘gangbare opvatting, welke toch juist van Christelijke
zijde onaanvaardbaar is’. Maar ook afgezien daarvan was voor de tijd van waaruit Lindeboom Kuypers
opvattingen beoordeelde en veroordeelde, een dergelijke inperking niet acceptabel. Ziekte was een zaak
niet alleen van lichamelijk falen, maar een zaak van de gehele mens. Ziekte was ‘een wijze van mens-zijn’
zo zei hij zijn voorbeeld Viktor von Weizsäcker na. ‘Het vergeten van deze notie [heeft] de geneeskunde
(en ook de zieken) onberekenbare […] schade gedaan.’2
Volgens Gerrit Arie Lindeboom kwam Kuyper door zijn enge begrenzing ook in de problemen bij beschouwingen over de psychiatrie, dit in tegenstelling tot Lucas Lindeboom. Blijkbaar had Kuyper geen
weet van de methoden om de psyche niet-natuurwetenschappelijk, zuiver psychologisch te kennen. Anders zou hij immers niet hebben gezegd dat bij bestudering van de ziel de medische wetenschap die ziel
materialistisch zou gaan verklaren, en dat zij dus het terrein van de letterenfaculteit moest zijn. Volgens
Lindeboom was Kuypers redenering blijkbaar:
Geneeskunde is een natuurwetenschap, met als object het kranke lichaam. Om de eigenheid van het zieleleven
te redden voor materialisering, blijve dit der medische wetenschap onthouden. De andere en betere reddingsmogelijkheid: de geneeskunde den zieken mens tot voorwerp te geven, kwam niet bij Kuyper op.
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Het resultaat was bekend. Juist doordat iedereen de medische wetenschap als natuurwetenschap zag, is zij
in een crisis geraakt ‘waaruit zij zich eerst thans tracht op te heffen’.1
Tredend in de voetsporen van Lindeboom zei drie decennia later ook Van Lieburg dat Kuypers wetenschapsopvattingen jammerlijk faalden toen hij ze op de geneeskunde ging toepassen. De scheiding die hij
aanbracht tussen het aan de medische faculteit te bestuderen soma en de aan de letterenfaculteit te bestuderen psyche, was ontoelaatbaar.2 Maar een dergelijke scheiding was helemaal niet vreemd, niet in de tijd
rond 1900 en zeker niet aan de VU. Het dualisme van geest en lichaam, psyche en materie, cultuur en natuur, was de basis van de christelijke wetenschapsbeoefening aan de VU vanaf het ontstaan tot de tweede
helft van de twintigste eeuw en was rechtstreeks terug te voeren op de door Calvijn verdedigde dichotomie, de scheiding tussen lichaam en ziel. Het was, nota bene volgens Van Lieburg zelf, toch de reformatie
geweest die zich ‘tegen de invloed van heiligen en de propaganda voor wondergenezingen’ had gekeerd en
‘het medisch denken’ had gestimuleerd ‘waarin natuurwetten bepalend werden geacht’. Hierdoor had de
reformatie aan ‘een zekere secularisering van het menselijk lichaam’ bijgedragen. Pas in 1922 werd de eerste deuk in dat dogma geschoten, met een brief van A. Janse, hoofd van een christelijke school te Biggekerke, aan vriend en leermeester Vollenhoven, hoogleraar aan de letterenfaculteit. Hij schreef dat het organisme als één geheel moest worden gezien, dus niet als lichaam én ziel, maar als een ‘bezield lichaam’.
Hij wees er bovendien op dat de bijbel die opvatting van ziel én lichaam ook nergens ondersteunde.3
Nog afgezien daarvan dat Kuyper de psyche apart wilde behandelen zodat zij niet bedolven zou raken
onder de aandacht voor het lichaam aan een medische faculteit, betoonde hij zich met die scheiding dan
ook niet alleen een kind van zijn eigen tijd, maar wel degelijk ook van zijn eigen plaats. Bovendien is het
zeer de vraag of de ravijn tussen Lindeboom en Kuyper wel zo breed en diep was als vaak voorgesteld?
Uit zijn Eudokialezing wordt duidelijk dat Kuyper de scheiding tussen soma en psyche alleen toepaste op
de wetenschappelijke kant van het medisch beroep. Bij de verpleging, de zorg, de geneeskúnst, wenste hij
haar juist niet, waarmee hij, althans in dit verband, eerder een geestverwant dan een tegenstander van
Lindeboom kon worden genoemd. Over die laatste komen we nog uitgebreid te spreken, maar dat ook hij
met name wat zijn opvattingen over wetenschap betrof allesbehalve modern kan en mag worden genoemd, kan wel vast worden verklapt. Ook bij hem zat het ‘moderne’ hooguit bij de ziekenverpleging.

De VU en de medische faculteit
De wens van Kuyper om over te kunnen gaan tot opleiding van christelijke artsen werd aan de VU breed
gedeeld. Wat voor hulp immers kon men verwachten van een arts die geen weet had van de ziel, of zelfs
a.w., p. 10-11.
Van Lieburg, a.w., p. 68.
3 a.w., p. 67; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 16, 117.
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niet eens in het bestaan ervan geloofde? Bovendien was het toch voornamelijk in de geneeskunde waarin
het materialisme ‘zijn verwoestende krachten had getoond’ zoals Roelink in 1955 zou schrijven. Het was
dan ook de geneeskunde waarin de tegenstelling tussen geloof en wetenschap het scherpst naar voren
kwam. Behalve van de grote roerganger zelf, kwamen er dan ook nog van anderen voorstellen over de
oprichting van een medische faculteit en hoe die er uit zou moeten zien. Dezelfde wankele benen die de
VU deden besluiten niet vanaf den beginne op het civiel effect aan te dringen, noopten echter tot voorzichtigheid bij het zo snel mogelijk proberen te openen van nog ontbrekende faculteiten zoals de medische. Het oprichten van een dergelijke faculteit verscheen dan ook pas een decennium na de oprichting
echt serieus op de agenda.1 Dat neemt niet weg dat reeds in 1881 de curatoren uitspraken het dringend
noodzakelijk te achten tot de aanstelling van een hoogleraar in de geneeskunde te komen.
Bij monde van de toenmalige voorzitter, L.W.C. Keuchenius - ook bekend als de man die als enige
Ferdinand Domela Nieuwenhuis de hand drukte toen die voor het eerst de Tweede Kamer betrad - werd
gezegd dat de aanstelling van een hoogleraar in een medische faculteit noodzakelijk was, met name voor
het onderwijs in de antropologie, psychiatrie en psychologie. Dit vanwege ‘den onbegrensden invloed van
het materialisme in die vakken aan de Staats Universiteit’, wat het gevolg daarvan was dat de leer van
Descartes overheersend was geworden bij de medische opleidingen. De mens was echter geen machine,
zoals de materialisten leerden. Een weliswaar zeer ingewikkelde machine, maar toch in al zijn complexiteit, onderworpen aan vaste natuurwetten, waardoor in principe genezing mogelijk was zonder de geest
erbij te betrekken. Overeenkomstig de opvattingen van Kuyper werd er echter op gewezen dat ziekte
meer was dan een hapering in een machine die reparatie behoefde. De geneeskunde zou zich daarom
meer moeten bezighouden met de wisselwerking tussen ziel en lichaam, met de oorsprong van ziekte en
de zin van ziekte. Ofwel: niet de ziekte, zoals bij de overige universiteiten het geval was, maar de zieke
moest centraal gaan staan in het medisch denken. Men kende op dat moment echter niemand die voor
een dergelijke positie in aanmerking zou kunnen komen. Dus werd besloten het onderwerp voorlopig te
laten rusten, en ‘voorlopig’ bleek twee jaar te zijn. In 1883 lieten de curatoren opnieuw aan de directeuren
weten dat het in het leven roepen van een medische faculteit in een grote behoefte zou voorzien,2 maar
het resultaat was hetzelfde.
Tijdens een gezamenlijke vergadering half januari was toen de curatoren door de senaat en de directeuren gevraagd een hoogleraar aan de juridische faculteit te benoemen, onder de toevoeging dat als zo
iemand niet te vinden was ‘eenen Medicus […] voor te dragen’.3 Deze wens werd op 9 februari verder besproken. Er was inderdaad geen kandidaat gevonden voor de faculteit der rechtswetenschappen, maar zo
Roelink, 75 jaar VU, p. 104; Roelink, Blinkend spoor, p. 157-158; Blauwendraat, Worsteling naar waarheid, 74; Van Faassen, De christelijke psychiatrie, p. 20.
2 Curatoren (notulen), 1881-I/26 (7 jan.); Roelink, Blinkend spoor, p. 157; Wieringa, Lotgevallen van de Valeriuskliniek, p.
16; [Langevoort], Structuur en oriëntatie 1984-1990, p. 6 (ongep. man.).
3 Curatoren (notulen), 1883-I/44 (15 jan.).
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erg was dat niet. ‘Niet minder dringend’ immers was ‘de behoefte aan eenen Medische faculteit; doch deze
kan niet doeltreffend zijn tenzij een drie- of vier-tal hoogleeraren daarin worde aangesteld, en daaraan valt
voor het tegenwoordige niet te denken, vooral omdat benoembare heeren ontbreken.’ Er werd daarop
wel nog gekeken of het niet mogelijk zou zijn in ieder geval een buitengewoon hoogleraar in de gezondsheidsleer, in de hygiëne, aan te stellen.
Daar echter de te benoemen Hygiënist, gesteld dat een geschikte candidaat te vinden ware, zoude optreden als
tegenstander van den Hygiënist aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam, thans Dr. J.W. Gunning aldaar,
komt dit in de gegeven omstandigheden niet raadzaam voor, wijl Dr. J.W. Gunning niet behoort tot de verklaarde vijanden van de beginselen der Vrije Universiteit.1

We zullen nog zien dat dit toch een wat positieve benadering van Gunnings houding inhield.
Het was juist in datzelfde jaar 1883 dat de eerste gelden werden ontvangen die uitsluitend voor het
stichten en instandhouden van een medische faculteit mochten worden gebruikt. Zij zouden zes jaren later tot bijna vijftienhonderd gulden zijn uitgegroeid. Geen gering bedrag, getuige de woorden van de penningmeester van de VHO, S.J. Seefat.
Indien nu de inkomsten voor dit doel in dezelfde verhouding mochten toenemen als in het afgelopen jaar [met
een storting van meer dan f 600,-. LvB], dan zal deze som spoedig zóo zijn, dat er, wat de kosten van oprichting
aangaat, geen bezwaar bestaat om de eerste stappen te doen. Evenwel zijn er behalve de kosten van oprichting
nog groote sommen noodig voor het onderhoud, en wat bovenal noodig is, is dat God de Heere ons mannen
verwekt, die zich het een eere achte Hem te dienen in deze tak van wetenschap.2

Het duidt er weer eens op dat het in die jaren voor de VU niet alleen niet eenvoudig was om de benodigde middelen te verkrijgen, maar ook om ‘goede mannen’ te vinden, ook voor de geneeskunde. Mannen
die zowel wetenschappelijk hoogstaand als goed gereformeerd waren en die kwaliteiten ook nog eens
konden en wilden combineren in een gereformeerde wetenschap en een wetenschappelijke gereformeerdheid. Volgens Roelink zou ‘middelen en mannen’ zelfs de voornaamste reden zijn om te verklaren
waarom pas in 1950 er voorzichtig van ‘een volwaardige faculteit’ kon worden gesproken, 1 al is ook dat
een wel erg fraaie benaming voor de ook toen nog schamele werkelijkheid. Dit oordeel zal echter moeten
worden genuanceerd zowel voor wat de middelen als voor wat de mannen betreft.
Ten eerste was de keuze van de mannen afhankelijk niet alleen van hun wetenschappelijkheid en reformatorisch denken, maar ook van hun reformatorisch gehalte. Ofwel: gereformeerd op zich was niet al-

1
2

a.w., 1883-I/45-46 (9 febr.); Curatoren (corr.), 1883/3 (12 febr.).
Jaarverslag VHO, nr. 10 (1889), p. XXXVI; Rullmann, De VU, p. 160-161.
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tijd voldoende. Hoezéér gereformeerd men was, was ook niet van belang ontbloot. Ten tweede werd er,
zoals we zullen zien, vanuit gegaan dat met de mannen de gelden wel zouden komen. En ten derde is het
de vraag of ‘de middelen en de mannen’ inderdaad de enige twee redenen waren die de rem op de ontwikkeling van een medische faculteit hebben gezet. Van Lieburg voegde er in ieder geval een interessante
derde mogelijkheid aan toe: de toenemende onduidelijkheid over de te volgen strategie in de strijd met
atheïsme en materialisme. Moest die weg de weg der christelijke wetenschap zijn of de weg der christelijke
barmhartigheid?2 Met name uit Kuypers medische bijdragen is bovendien nog een vierde struikelblok te
distilleren. Behalve dat het niet duidelijk was welke weg moest worden ingeslagen, was het ook niet duidelijk met welk specialisme de tocht moest worden aangevangen. En als dat niet duidelijk was, was ook de
speurtocht naar een geschikte kandidaat een speurtocht met een blinddoek om.
Ondanks de reserves die Seefat in 1889 inbouwde waren het optimistische woorden die de penningmeester had gesproken, zeker vergeleken met de woorden van diezelfde Seefat luttele twee jaar eerder. In 1887 was er een bedrag van bijna vierhonderd gulden gedoneerd uitsluitend bestemd voor een
medische faculteit. Dat bedrag kon en mocht echter nog niet worden uitgegeven, daar was het simpelweg
nog te gering voor. Dit stemde des te droeviger aangezien ‘onze dokters […] voor het meerendeel ongeloovig [zijn]’. ‘Geen woord tot zielssterkte’ kwam van hun lippen, ook al heerste het zieke lichaam ‘over
Uwe ziel en Uwen geest’. Het waren artsen die er geen enkel been in zagen geneesmiddelen toe te dienen,
die, als het ‘Christelijk bewustzijn’ was blijven werken in het door ziekte geteisterde lichaam, ‘niet, in geen
geval zelfs’, door de patiënt zouden zijn ingenomen. Wie ooit, zo zei Seefat, in de gelegenheid was geweest ‘het onderscheid op te merken tusschen de praktijk van een geloovig en een ongeloovig medicus,
die zal zich met ons teleurgesteld gevoelen, als hij voor de Medische faculteit in onze rekening wel inkomsten, maar, helaas, geenerlei uitgaven geboekt vindt’.3
Deze woorden werden een jaar later door voorzitter Hovy en secretaris S. baron van Heemstra van
harte onderstreept, maar het gaf geen pas het daarbij te laten. Zij waren zeer wel te spreken over de financiële situatie van de VHO, maar dat nam niet weg dat op toename van de activiteit moest worden
aangedrongen. De situatie was goed, maar moest nog beter. Immers, niet alleen waren er nog enkele
plaatsen op de drie bestaande faculteiten vacant, er bestond tevens ‘voor ons land de grootste behoefte’
aan een medische faculteit.1 Op 6 januari 1888 werd dan ook ‘na langdurige besprekingen’ besloten aan de
curatoren te vragen, wat volgens hen, ‘de kleinste proportien’ waren, ‘waartoe het begin van een medische
faculteit’ kon worden beperkt en of het bijvoorbeeld mogelijk was, ‘in beginsel te besluiten tot de benoeming van één hoogleeraar, als daarvoor de man te vinden was’. De vraag was dan wel of begonnen moest
worden met de benoeming van een hoogleraar in de ‘voorbereidende studiën dan wel in eenig vak der geVan Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 5; Roelink, Blinkend spoor, 158.
Van Lieburg, a.w., p. 5-6.
3 Jaarverslag VHO, nr. 8 (1887), p. XLV.
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neeskunde zelve’. Bovendien vroegen de directeuren of er misschien twee privaatdocenten zouden kunnen worden aangesteld aan de UvA ten behoeve van de studenten geneeskunde aldaar. 2 De behoefte aan
gereformeerd medische scholing zou in die tijd alleen maar groter worden door de oprichting van gereformeerde zorginstellingen als Veldwijk (1886), of Eudokia (1890). Die activiteiten hadden, aldus het Jaarverslag van de VHO van 1890, wederom aangetoond hoe noodzakelijk de oprichting van allereerst een medische, maar eigenlijk ook van een natuurwetenschappelijke faculteit wel niet was.3
Maar zelfs deze uitermate schuchtere poging was nog te hoog gegrepen voor de VU, zo oordeelden de
curatoren. Het had geen enkele zin om aan de drie toch al minimale faculteiten nog een vierde faculteit
toe te voegen die op zijn best even minimaal van opzet zou zijn. De voorzitter van het college van curatoren, dominee J.W. Felix, schreef niet in te zien ‘hoe het thans mogelijk zou zijn ook slechts in miniatuur
eene medische faculteit aan de VU te bekomen. Wij hebben reeds faculteiten op krukken, maar deze zou
letterlijk in de lucht hangen.’ De vakken waar het voor de VU zijns inziens het meest op aan kwam waren
anatomie, fysiologie, anatomische pathologie, therapie en psychiatrie. Het was onmogelijk dat één docent
dat allemaal zou kunnen. Het probleem was bovendien dat juist bij de geneeskunde de strijd tegen het
materialisme ongemeen belangrijk was en over de gehele linie fel moest worden gevoerd. En dan nog:
‘van waar bekomen wij een Virchow’? Met ‘halve mannen’ was niets te doen. Zelfs iemand als de even
verderop te behandelen arts S.R. Hermanides was volgens Felix blijkens diens voordracht ‘over de oorzaken enz. der krankzinnigheid’ moeilijk een ‘Christelijk Psychiatricus [te] noemen’, wat overigens meer zegt
over de rechtlijnigheid van Felix dan over de christelijkheid van Hermanides. Wederom was dus het antwoord dat de curatoren van mening waren dat, ‘om met gunstige verwachting eene Medische Faculteit in
te stellen’ minimaal drie ‘uiterst bekwame mannen’ noodzakelijk waren. Er waren bij de curatoren niet
eens gegadigden voor één privaatdocentschap bekend, laat staan voor drie hoogleraarschappen. Maar, zo
liet Keuchenius, de opvolger van Felix als voorzitter, in zijn verslag van de vergadering van 27 januari
1888 weten: ‘inmiddels [blijft] de aandacht van dit college op deze hoogst belangrijke aangelegenheid gevestigd’.4
- Op zoek naar een kandidaat
Zoals al uit de eerdere belangstelling van Keuchenius voor de medische faculteit kan worden opgemaakt,
was zijn opmerking niet louter formeel. De bestuurders der VU informeerden met regelmaat bij geestverwante artsen, zoals Hermanides, naar mensen die voor een post als hoogleraar in aanmerking zouden
a.w., nr. 9 (1888), p. XLI.
Directeuren (notulen), 1888 I/139 (6 jan., punt 7); a.w., 1888-I/69-70 (27 jan.); Curatoren (corr.), 1888/4 (10 jan.).
3 Jaarverslag VHO, nr. 11 (1890), p. XXVI.
4 Curatoren (notulen), 1888-I/69-70 (27 jan.); Curatoren (corr.), 1888/5 (16 jan.), 1888/7a (1 febr.); Roelink, Blinkend
spoor, p. 159.
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kunnen komen.1 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vergadering van directeuren van 11 maart 1889. Daarin
sprak Hovy de wens uit dat er een vergadering moest komen ‘tot bespreking van het noodzakelijke eener
medische faculteit, opdat men eindelijk [sic] zou kunnen overgaan tot het stichten van zulk eene faculteit’.
Directeur E.G. Wentinck zei daarop dat het ‘reeds een goed getuigenis’ zou zijn als er alvast één hoogleraar zou kunnen worden benoemd. Hij zou hierover contact opnemen met Hermanides, die hij persoonlijk kende.2 Uit het daarop volgende onderhoud kwam naar voren dat het volgens Hermanides allereerst
noodzakelijk was een hoogleraar in de natuurkunde aan te stellen en dan pas in de geneeskunde. Als hem
een dergelijke betrekking op dat moment zou worden aangeboden dan zou hij deze hebben geweigerd,
iets wat ook gold voor een post als curator. Toch liet Hermanides de curatoren tevens weten uit te blijven
zien ‘naar candidaten tot samenstelling eener Medische fac[ulteit].’ Op dat moment waren hem echter
geen kandidaten bekend en derhalve zei hij ook tegen de curatoren de tijd voor het stichten van een dergelijke faculteit nog niet rijp te achten. Hij was er echter van overtuigd dat ‘wanneer die tijd zal zijn gekomen, de Heere de mannen zal aanwijzen die daarvoor nodig zijn’.3
Ondanks deze activiteiten van de curatoren, konden de directeuren het uiteindelijk negatieve oordeel
moeilijk verkroppen. Dat de slotzin van het schrijven van Keuchenius ook hun de nodige ruimte liet om
de aandacht op het onderwerp gevestigd te houden, kwam dan ook goed uit.4 Opvallend bij deze briefwisseling is dat er over het geldprobleem niet wordt gerept. Inderdaad: als de mannen er waren, dan zou
het geld vanzelf volgen. Dit werpt meteen een nuancerend licht op de vaak gehoorde aanname dat in
1950 de eindelijk goed, of althans: voldoende bezette faculteit louter en alleen van start kon gaan omdat
kort daarvoor overheidssubsidiëring uiteindelijk was aanvaard.
Hermanides zou al snel wél met een naam over de brug komen, waarbij bleek dat medisch-wetenschappelijke geschiktheid niet het enige criterium was om aan de VU de geneeskunde te mogen doceren.
Hij schreef de curatoren goede berichten te hebben vernomen over een arts genaamd Kohlbrügge, en adviseerde de curatoren hem als de eerste medische hoogleraar of docent aan te trekken ‘ter wegbereiding
voor de Medische Faculteit’. De curatoren wikten, en beschikten vervolgens anders. ‘Daar het bekend is
dat de genoemde behoort tot de richting der Neo-Kohlbruggianen, wordt het gevaarlijk geacht aan den
gegeven wenk gehoor te geven.’ Volgens Roelink bewees dit dat de in de toenmalige gereformeerde kringen heersende gewoonte ‘iemands zuiverheid van geloven en belijden in drie of vier decimalen nauwkeurig te berekenen’ een rol heeft gespeeld bij het toen nog niet tot stand komen van een medisch hoogleraarschap.5

Roelink, a.w., p. 159.
Directeuren (notulen), 1889 I/154 (11 maart).
3 a.w., 1889-I/157-158 (2 aug.); Curatoren (corr.), 1889/16a (sept.); Roelink, a.w., p. 159.
4 Roelink, a.w., p. 159.
5 Curatoren (notulen), 1890-I/84 (10 maart); Roelink, a.w., p. 160.
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- Suffridus Renicus Hermanides: de man die geen hoogleraar werd
Bij al zijn adviezen zou volgens sommigen Hermanides één naam over het hoofd hebben gezien: die van
hemzelf. Het is echter de vraag of dat zo is. Het kan ook zo zijn dat hij bij voorbaat wist kansloos te zijn:
Hermanides was immers niet met de doleantie meegegaan, maar lid gebleven van de NHK en nog afgezien van de strijd tussen doleanten en hervormden, waren de meeste leden van de NHK niet over de VU
te spreken, al was Hermanides persoonlijk het (nog) niet eens met de hervormden die meer heil zagen in
een buitengewoon professoraat aan een rijksuniversiteit. Het argument van de hervormden was dat door
een bijzondere leerstoel veel meer studenten zouden worden bereikt dan aan de minuscule VU. Bovendien waren naast het geloofsgeschil nog wel andere verschillen aan te wijzen tussen Hermanides en de aan
de VU toonaangevende dolerenden, met name Kuyper. Hij was bijvoorbeeld als gevolg van zijn hulpverlening als Rode-Kruisarts ten tijde van de Frans-Duitse oorlog meer en meer tot pacifistische inzichten
gekomen. Volgens hem moest de medische wereld een actieve bijdrage leveren aan de antioorlogsinspanning.1 Maar die overtuiging schreef hij pas neer in zijn laatste artikel voor zijn dood in 1907
en het is daardoor niet zeker dat zij bij Kuyper en de zijnen bekend was.
Wel echter was bij Kuyper bekend dat Hermanides, die op zich met hart en ziel het christelijk gereformeerde onderwijs en de Vrije Universiteit was toegedaan, tegenstander was en bleef van enige band
tussen de universiteit en de Gereformeerde Kerken. Dit bracht Hermanides in 1907 zelfs naar voren als
de officiële reden om tegen de leerstoel psychiatrie te ageren. Volgens Hermanides-biograaf A. Hijmans
heeft Kuyper Hermanides dat verzet nooit vergeven, evenals zijn afwijzen van de doleantie. Als sprekend
voorbeeld van dat laatste wordt wel gewezen op het afwijzen in 1903 door minister van Binnenlandse
Zaken Kuyper van een koninklijke onderscheiding voor Hermanides op verzoek van het Christelijke
Zeister Sanatorium.2 Dit zou echter ook wel eens het gevolg daarvan kunnen zijn geweest dat het ook politiek niet best boterde tussen de landelijke ARP-voorman en de plaatselijke ARP-coryfee te Tiel. Zo had
Hermanides in 1891 aan Kuyper geschreven dat als de AR-zaak in de Betuwe hem ter harte ging, hij dan
tijdens de verkiezingsstrijd maar beter weg kon blijven. Natuurlijk moest er een spreker komen, maar in
Kuyper had men in Tiel ‘de dood gezien’. Met Kuyper zou ‘de goegemeente vrees aangejaagd’ worden.3
Verder was Hermanides in oktober 1882 een van de oprichters van de Lucasstichting, een stichting
waar men aan de VU na verloop van tijd nog maar weinig mee op had, omdat zij - zie de houding van de
Nederlands hervormden - ging pleiten voor het oprichten van bijzondere leerstoelen voor gereformeerde
medici aan rijksuniversiteiten, om zodoende Nederland te kunnen voorzien van ‘godvruchtige artsen’.
Wellicht dat ook dit hem in de ogen van de VU-coryfeeën minder geschikt zal hebben gemaakt als VUHermanides, De vredesconferentie en de medische faculteit, passim; Van Bergen, De zwaargewonden eerst, p. 128-129.
Hijmans, Suffridus Renicus Hermanides, p. 206.
3 a.w., p. 208; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 230-231.
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hoogleraar, al droeg Hermanides binnen de Lucasstichting een uitermate VU-vriendelijk standpunt uit.
Het was namelijk zijn bedoeling dat ‘kwekelingen’ van de stichting naar de VU zouden gaan, die toen
immers nog geen kerkelijk karakter droeg. In een brief aan Kuyper, eind oktober 1882, zei hij dat als de
meerderheid van het stichtingsbestuur van mening was en bleef dat christelijke wetenschap niet bestond,
hij, ‘die van deze alléén heil verwacht’, zich uit het bestuur terug zou trekken. Hij zou het dan niet over
zijn hart kunnen verkrijgen geld uit de zakken van de kleine luyden te kloppen om daar artsen van te betalen, die wellicht niet aan de VU waren opgeleid. Als echter de meerderheid zijn mening over VU en christelijke wetenschap deelde, dan zouden de ‘Lucassen’ toestromen. Immers, al was er dan nog ‘geen medische faculteit - en al zal ’t om de groote kostbaarheid nog wel wat duren’, het geloof gaf in dat zij komen
zou. Hermanides moest echter het bestuur verlaten. De Lucasstichting keek gereserveerd naar de VU en
besloot tot het instellen van bijzondere leerstoelen. In de toelichting van de stichtingsstatuten werd bovendien geen enkele voorkeur voor welke universiteit dan ook uitgesproken.1
Uit een stuk van een der curatoren uit 1888 blijkt dat een hoogleraarschap van Hermanides wel is
overwogen, maar dat hij ongeschikt werd geacht.2 Vraag is: door wie en waarom? Het kon volgens diverse
commentatoren in ieder geval niet aan zijn wetenschappelijke kwaliteiten hebben gelegen, die, volgens
hen althans, buiten kijf stonden.3 Hijmans stelde zich daarom de vraag waarom een man, die door velen
werd geëerd en bewonderd, wél zes buitenlandse onderscheidingen vanwege zijn werk in 1870-1871 waren toegekend, maar binnenlands nooit de erkenning had gekregen die hem op grond van zijn werk zou
zijn toegekomen. Volgens hem kon daar maar één antwoord op bestaan: ‘Hermanides was medeoprichter der Vrije Universiteit te Amsterdam.’1 Drie opmerkingen zijn hierbij op hun plaats. Ten eerste
kan nauwelijks worden volgehouden dat Hermanides een omvangrijk wetenschappelijk werk van tijdoverschrijdende importantie heeft nagelaten. Ten tweede was zijn rol bij de oprichting van de VU uitermate
bescheiden. En ten derde is de instantie die hem de voornaamste erkenning voor zijn wetenschappelijke
werk had kunnen geven, te weten een professoraat, die VU zelf. Die nu heeft hem juist afgewezen en de
erkenning dus onthouden. Wellicht dat dit een officieuze reden voor hem was om in 1907 niet in gejuich
uit te barsten bij het vooruitzicht dat eindelijk een begin zou worden gemaakt met de medische faculteit
van de VU, waarvoor hij toch zelf jaren had geijverd en geadviseerd.
Dat Hermanides geen hoogleraar aan de VU was geworden, zal in ieder geval één man deugd hebben
gedaan, de eerder genoemde UvA-hoogleraar in de farmacie, J.W. Gunning, die veelvuldig met Hermanides correspondeerde. Zij respecteerden elkaar, maar verschilden totaal van opvatting over de mogelijkheid van christelijke wetenschap. Dit was volgens Hermanides de enige vorm van wetenschap. Zo vergeleek hij de CVNG bijvoorbeeld eens met een officieuze kerk omdat ‘de ware wetenschap’ diende tot verHijmans, a.w., p. 222-223.
Roelink, Blinkend spoor, p. 162.
3 Zie bv. Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 230.
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sterking van het geloof. Volgens Gunning echter was ‘christelijke wetenschap’ een absolute contradictie,
zeker bij hun métier, de natuurwetenschappen en de geneeskunde. Enkele jaren voordat het hoogleraarschap van Hermanides ‘dreigde’ had Gunning hem daarom geschreven: ‘Slechts één gevaar loopt gij: n.l.
professor te worden aan Kuyper’s universiteit! Dan wordt gij aan de dwaling geketend.’2
- Druk van buiten de universiteit
Wat mee zal hebben gespeeld bij het herhaaldelijk kijken naar de mogelijkheden om tot een geneeskundige faculteit te komen, was dat het niet alleen de bestuurders van de VU waren die de noodzaak van
een medische opleiding voelden. Zo liet het bestuur van Eudokia weten sterk de behoefte te voelen aan
artsen ‘die uit dit schriftuurlijke beginsel’ leefden en handelden, ‘en met het valsch materialisme’ hadden
gebroken.3 Reeds in de jaren tachtig hadden sommige kerken, ofschoon door de directeuren daartoe aangespoord, collectes gehouden voor de totstandkoming van een medische faculteit. In verband daarmee
schreef de Zutphense dominee J.N. Lindeboom een brief aan Hovy, waarin hij stelde met belangstelling
‘langen tijd uwe pogingen [te hebben] gadegeslagen, om een gelegenheid te openen, waar gelovige ouders
hunne zonen o.m. tot geneeskundigen kunnen laten opleiden’. Daarom had men besloten, ondanks dat er
nog vele andere mogelijkheden waren om het geld van de collectes aan te besteden, zoals de eigen theologische opleiding, ‘een bewijs onzer belangstelling in uw pogen te geven; dat wij in den loop dezer maand zo mogelijk jaarlijks - een collecte in de kerk zullen houden en wel meer bepaald voor het totstandkomen
van een medische faculteit aan Uw universiteit’.4
Op 3 september 1893 schreef De Heraut - waarbij er natuurlijk over getwist kan worden in hoeverre dit
tijdschrift buitenuniversitair genoemd kan worden - over de Rooms-Katholieke universiteit van Fribourg
te Zwitserland die een eigen medische faculteit zou stichten. Dat de protestanten nog niet zo ver waren,
was ‘in de eerste plaats te wijten aan de kleurenblindheid’ van de meesten van hen. Zij waren zo oppervlakkig dat ze geen besef hadden van en daardoor onverschillig stonden tegenover ‘de principiëele tegenstelling, die alle onderwijs aan de ongeloovige Universiteit afscheidt van hun geloofsbeginselen’.
En wijl nu de Rijkskas goed is voor alle uitgaven, die deze Universiteiten na zich slepen, voelen ze drang noch
prikkel om zelf de handen uit de mouwen te steken en om de geneeskunde weer in goed contact te brengen met
de beginselen van hun belijdenis. Zóó ver gaan velen zelfs hierin, dat ze de oprichting van een medische facul-

Hijmans, a.w., p. 205.
a.w., p. 223-224; Schermers, De eerste kwart eeuw, p. 7-8.
3 Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 55.
4 Roelink, a.w., p. 157-158.
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teit aan onze Vrije Universiteit met lede oogen zouden aanzien, en kwam ze tot stand, haar uit sectarischen haat
slechts zouden tegenwerken.1

Dat was alles zeer zonde, wellicht zelfs zondig, want als iedereen de hand aan de ploeg sloeg en de mouwen opstroopte, dan zou ook ‘in ons land zeer wel een medische faculteit, die met het ongeloof brak, optreden en tot bloei geraken’. De schrijver van het artikel was ervan overtuigd dat bijna de helft van de
dorpen boven de Moerdijk de voorkeur zou geven aan een aan de VU opgeleide arts boven een arts van
een niet-gereformeerde universiteit.
Het denkbeeld mag daarom niet slapen, maar moet levendig gehouden. En ook al blijft het nog lange jaren onmogelijk, om ook in dit opzicht de consequentie uit onze beginselen te trekken, eens komt die medische faculteit ongetwijfeld.2

Eén jaar later, in 1894, kwam er een donatie van een medisch student van de Rijksuniversiteit Groningen
binnen van zeven en een halve gulden, vergezeld door de opmerking dat hij hoopte dat dit bedrag eraan
zou kunnen bijdragen ‘dat Gods volk eindelijk het noodige zou bijeenbrengen’ om de VU in staat te stellen gelovige doktoren aan de maatschappij af te leveren. Het schaamrood steeg Seefat naar de kaken. Bij
deze gift van een arm student staken de tweehonderd gulden die ‘wij als gezamenlijk offer voor deze zaak
hebben te boeken’ wel erg karig af.3
De arts B.J.F. Bavinck4 hield op de provinciale universiteitsdag te Rotterdam van 26 mei 1898 een referaat over ‘zonde en krankheid’. Hij beëindigde het met een pleidooi voor de stichting van een medische
faculteit aan de VU met een medische wetenschap ‘rustend op Gods Woord’.5 En bij al deze blijken van
extra-universitaire aansporing moet ook de later nog diepgaander behandelde Van Coeverden Adriani
Stichting worden genoemd, een niet gering legaat uit 1911 waarvan de gelden met name moesten worden
besteed aan zaken samenhangend met de medische faculteit.6
Desondanks had Kuyper in 1891 het gelijk aan zijn zijde toen hij erop wees dat de financiën nog een te
grote sta-in-de-weg waren voor de benoeming van een psychiater, laat staan voor de stichting van een
medische faculteit. Deze opinie werd dan ook door de directeuren gedeeld, getuige een briefje aan de curatoren één jaar later. Zij stelden geen gelden beschikbaar te hebben ‘voor de instelling van een leerstoel
in de psychiatrie’. Deze passage werd echter wederom gevolgd door de ontboezeming dat, mocht er een
man zich melden die wetenschappelijk en gereformeerd genoeg was om een dergelijke leerstoel te kunnen
Rullman, De VU, p. 165.
a.w., p. 165-166.
3 Roelink, 75 jaar VU, p. 104; Rullmann, a.w., p. 166.
4 Ik heb helaas niet kunnen achterhalen of deze Bavinck familie was van Herman Bavinck.
5 Rullmann, a.w., p. 169.
6 Roelink, Blinkend spoor, p. 157.
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bekleden, men er dan niet aan twijfelde of ook de financiën zouden hun weg naar de campus wel vinden.1
Met andere woorden: zeker, er waren moeilijk mensen te vinden, en zeker, de financiën waren gering,
maar anderzijds was de behoefte zo groot en de roep zo sterk dat er een weg kon en moest en zou worden gevonden om ondanks alle moeilijkheden toch een gereformeerde, geneeskundige opleiding te verkrijgen.
Dat briefje van de directeuren aan de curatoren was het gevolg van een rekwest van de curatoren naar
aanleiding van een brief van M.R. Bruck uit Den Haag. Die had kort na Kuypers lezing, naar aanleiding
van stukken daarover in De Standaard, een brief aan de staatsman-theoloog geschreven. Hij vroeg daarin
aan Kuyper of de VU van plan was een vast dan wel tijdelijk docentschap voor de psychologie in te richten, ‘vooral met het oog op de nieuwste ontdekkingen op het gebied der hypnose en aanverwante zielstoestanden’, die ook door Kuyper waren aangesneden. Zo ja, dan beval hij zich daarvoor ‘beleefdelijk
aan’. Weliswaar was Bruck jurist, maar helemaal oningevoerd was hij toch niet. Hij had zich de afgelopen
drie jaar ‘onafgebroken toegelegd op de studie der psychologie, en speciaal op die der hypno-magnetische
verschijnselen’, een wijze van therapie die, zoals gezegd, Kuypers grote belangstelling had. Bovendien was
Bruck twee jaar lang waarnemend hoofdredacteur van de Psychologische Bladen geweest, die hij in die tijd
welhaast geheel alleen had volgeschreven. Op het persoonlijke aanbod werd niet ingegaan, maar het leidde dus wel tot een vraag van de curatoren aan het college van directeuren of er gelden waren voor het
aanstellen van een hoogleraar psychiatrie. Dit ‘onder opmerking dat, een aanvang makende met het instellen der Medische Faculteit, juist met de Psychiatrie’ zou moeten worden begonnen. De vraag die de senaat
zich daarop stelde was echter niet of de benodigde financiën er waren, maar of het wel raadzaam was een
medische faculteit met een dergelijke leerstoel te beginnen. Uit de daaropvolgende bespreking bleek dat
de senatoren dat ‘niet wenschelijk’ achtten. Overeenkomstig Kuypers opvattingen, al dacht die eerder nog
aan een patholoog, antwoordde de senaat dat een fysioloog beter zou zijn, zeker als die ook nog in staat
was ‘de encyclopaedie der medische wetenschap’ te onderwijzen. ‘Met algemeene stemmen wordt besloten in dien zin aan Curatoren te antwoorden.’2
Rond 1900 waren er aan de VU dus al diverse plannen ontwikkeld om tot een medische faculteit te komen, maar zij stuitten op praktische bezwaren: geen mannen en geen geld. De wens om te komen tot een
medische faculteit was echter sterk en dat was zij niet alleen binnen de universiteit zelf, maar ook bij de
achterban. In de volgende hoofdstukken zullen daarom twee buitenuniversitaire, gereformeerde groeperingen worden besproken, die ieder op hun eigen wijze probeerden een medische faculteit aan de VU tot

Directeuren (notulen), 1892-I/203 (20 okt.); Curatoren (notulen), 1893-I/95 (10 nov.); Senaat (corr.), 1892/10 (17
okt.); Roelink, a.w., p. 158.
2 Curatoren (notulen), 1892-I/92-93 (7 okt.); Senaat (notulen), 1892-III/17 (2 dec.) art. 3; Curatoren (corr.), 1891/21
(7 okt.), 1892/7 (17 okt.), 1892/10 (27 okt.); Directeuren (notulen), 1891-I/192 (20 okt.).
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stand te brengen: een vereniging van genees- en natuurkundige wetenschappers, de CVNG, en een vereniging voor praktisch, psychiatrisch hulpbetoon, de VtCV.
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3 De Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen
De stichting en het gedachtegoed van de CVNG
Zoals in de inleiding opgemerkt, werd een tweede weg die een rol speelde bij de totstandkoming van een
medische faculteit van de VU bewandeld door de CVNG. Zij wenste meer aandacht voor christelijke natuur- en geneeskunde en een medische faculteit aan de VU zou daar een rol in kunnen spelen. In Van
Lieburgs theorie over de strategische afweging tussen wetenschap en barmhartigheid die bij het ontstaan
en het reilen en zeilen van de faculteit een constante rol zou hebben gespeeld, stond de CVNG dan ook
voor de wetenschap. Het was, zo schreef Van Lieburg, een geesteskind van Kuyper. Die verzekerde zich
daarmee ‘van de steun van een handjevol medici en natuurkundigen’.1 Voor een goed begrip van de totstandkoming van een medische faculteit aan de VU moesten zijns inziens de twee opvattingen die binnen
de gereformeerde wereld over wetenschap en wetenschapsbeoefening leefden, goed in het oog worden
gehouden. Enerzijds was er de kuyperiaanse traditie die op basis van gereformeerde idealen een nieuwe
wetenschap, inclusief een nieuwe medische wetenschap, wenste neer te zetten. Anderzijds was er de traditie die de verwerkelijking van de gereformeerde beginselen meer zocht in de praktische geneeskunst, de
zorg, de barmhartigheid. Hiervan zou Lucas Lindeboom en diens VtCV de exponent zijn. De CVNG was
volgens Van Lieburg in het leven geroepen om de opvattingen van Kuyper over wetenschap, zoals hij die
met name in zijn Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid had uiteengezet, een praktische vertaling te geven.
Zij werd door de leden gezien als het voorstation van een wis- en natuurkundige en van een medische faculteit aan de VU, waarbij zij een volledige faculteit beginnend vanuit de onderbouw, voor ogen hadden.
Dit in tegenstelling tot de VtCV die vooraleerst een bovenbouwopleiding in de psychiatrie in het leven
wenste te zien geroepen.2 Officieel was er weliswaar geen band van de CVNG met de VU, maar die universiteit was wel van grote betekenis voor de vereniging. Dit bleek alleen al daaruit dat veel leden van de
vereniging lid of contribuant van de VU waren, en sommigen van hen hadden zelfs zitting in het curatorium.3
Het initiatief tot oprichting van de CVNG werd genomen op 20 december 1895 ten huize van de
Scheveningse arts E.A. Keuchenius. Tot de overige initiatiefnemers behoorden de reeds genoemde Hermanides; de Leidse lector in de faculteit der Wis- en Natuurkunde, Hendrik Willem Bakhuys Rooseboom,
en de arts Thomas Geert den Houter, die evenals Keuchenius een bewonderaar van Kuyper was. Naast

Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 9.
Van Lieburg, Religie en geneeskunde, p. 33-34.
3 Reitsma, De faculteit der Wis- en Natuurkunde, p. 51.
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deze vier zou ook Bouman, toentertijd nog als psychiater werkzaam bij Lindebooms VtCV, een leidende
rol in de vereniging gaan spelen, zowel op bestuurlijk als theoretisch vlak.
Binnen de grenzen van gedeelde sekse en orthodox protestantse levensbeschouwing, was het een divers gezelschap, waarvan de vergaderingen een levendig karakter kenden en waarin gediscussieerd werd
over zaken als de relatie tussen geloof en wetenschap, de waarde van natuurwetenschappelijk onderzoek,
de verhouding geest-lichaam, de taak van de geneeskunde voor de geneeskunst, en het belang van een
christelijke, natuurwetenschappelijke en/of medische faculteit. De meningen hierover verschilden, maar
de gemeenschappelijke overtuiging was dat ‘de wetenschap, gave Gods, ook als einddoel de eere Gods
moet beoogen’, ‘dat de ware wetenschap zonder God onbestaanbaar is’, dat de bestaande ‘wetenschap,
wier betrekkelijke waarde niet wordt ontkend, niet als zoodanig met bewustheid anti-christelijk behoeft te
zijn’, maar dat zij wel ‘beslist tegen God ingaat en daarom zeer stellig dwaalt’. Het doel van de vereniging
was ‘een aansluiting van belijders des Heeren op natuur- en geneeskundig gebied’ en het beoefenen van
de natuur- en geneeskundige wetenschappen ‘in haren geheelen omvang […] bij het licht van Gods
woord’. De grondslag was ‘het onvoorwaardelijk gezag van de gansche Heilige Schrift […] als Gods
woord’.1
Eind september 1896 werden de statuten goedgekeurd, werd de vereniging officieel opgericht, en werd
het bestuur gekozen, met Hermanides als voorzitter, Keuchenius als secretaris en als penningmeester de
arts J.H.A. van Dale, psychiater en geneesheer-directeur van de VtCV-inrichting Veldwijk. Die laatste
hield een lezing over ‘Bezetenheid en Krankzinnigheid’, als reactie op een in Duitsland ontbrande en niet
alleen met de pen gevoerde twist ‘tusschen onderzoekers der natuur en onderzoekers der schriftuur, tusschen geloof en wetenschap’. Deze zoveelste ronde in een al eeuwen durende strijd was volgens Van Dale
‘onwezenlijk in zooverre, als tusschen de beiderlei openbaring Gods, ons in natuur en schriftuur geboden,
[…] geen strijdigheid kan bestaan’. Als iemand dat wel vond, dan was dat het gevolg van - foutieve - persoonlijke denkbeelden. In de later gepubliceerde lezing beargumenteerde hij dat duivelse bezetenheid zeer
zeker mogelijk, maar van een geheel andere orde was dan krankzinnigheid. Alleen dat laatste behoorde tot
het domein van de psychiatrie. Psychiaters moesten zich daarom verre houden van iedere vorm van exorcisme, maar dat nam natuurlijk niet weg dat iedere psychiatrische patiënt zeer gebaat was bij een ‘Christelijke verpleging in den meest uitgebreiden zin, Christelijk in de somatische verzorging, Christelijk in de
psychische behandeling, Christelijk in de zielszorg’.2
Als hoofd van Veldwijk vormde Van Dale een van de bewijzen dat de CVNG en de VtCV geen compleet gescheiden werelden waren, al was het natuurlijk van groot belang dat Lindeboom de scepter zwaaide bij de VtCV, maar met de CVNG geen enkele bemoeienis had. Ook twee anderen die een grote rol
Van Lieburg, Reformatorsiche traditie, p. 69; De Waardt, Mending minds, hfdst. 2 (par.: Demonic possession).
Van Dale, Bezetenheid en krankzinnigheid, passim (citaat: p. 5, 30); Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 69; De
Waardt, a.w., hfdst. 2 (par.: Demonic possession).
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speelden bij de CVNG, Hermanides en Bouman, waren betrokken bij Lindebooms VtCV. We zullen echter nog zien dat zij tevens kunnen worden opgevoerd als aanduiding daarvoor dat er wel degelijk onderscheid tussen beide moet worden gemaakt. Bovendien vormen zij een aanwijzing daarvoor dat de CVNG
op zijn minst niet louter een instrument van Kuyper was, een stelling waarvoor we nog vaker bewijs zullen vinden. Een daarvan is dat ook de CVNG Nederlands hervormden kende die opteerden voor een bijzondere leerstoel aan een rijksuniversiteit, in plaats van voor een gewone leerstoel aan de VU. Maar zij
werden, behalve door enkele geloofsgenoten als Hermanides, overstemd door dolerenden en afgescheidenen die vreesden dat het positieve effect van een enkele bijzondere leerstoel niet zou opwegen tegen
het negatieve geloofseffect dat van de vele gewone leerstoelen aan rijksuniversiteiten uit zou gaan.1 Dat
zich ook daarbij uitzonderingen bevonden zullen we nog zien.
- Leendert Bouman over de beginselen van de CVNG
Een van de eerste redevoeringen voor CVNG-publiek, gehouden tijdens de vergadering van 29 mei 1900
te Utrecht, werd gehouden door Bouman. Hij sprak ‘Over onze beginselen’, wat kenmerkend was voor de
grote, theoretische rol die hij in de CVNG zou gaan spelen. In zijn voordracht bleek duidelijk dat hij, ofschoon dus werkzaam bij de VtCV, inhoudelijk gezien meer een man van de CVNG was. Het onderzoek
ging hem wellicht niet méér aan het hart dan de zorg, maar hij was ervan overtuigd dat zonder behoorlijk
onderbouwde kennis van echte, duurzame genezing geen sprake zou zijn. Bovendien was alleen zorg niet
voldoende om het materialisme te bestrijden. Vanuit een algemene, christelijke filosofie zou eerst een filosofie van de natuurwetenschappen moeten worden ontwikkeld. Dan had men namelijk ‘eene theorie der
kennis, logika en methodologie […] volgens onze beginselen’. Zonder een dergelijke filosofie zou de
strijd tegen het materialisme vechten tegen de bierkaai blijken te zijn. Dan zou nooit met enig succes tegenover de leer van de continuïteit - tussen materie en leven, tussen planten en dieren en tussen dieren en
de mens - de leer van de discontinuïteit geplaatst kunnen worden - waarbij het één slechts door goddelijk
ingrijpen in het andere kon overgaan. Maar ook hier moet het verschil tussen VtCV en CNVG, tussen
Lindeboom en Kuyper, weer niet worden overdreven. Boumans verhaal zal ook door de overgrote meerderheid der VtCV-ers warm zijn onthaald, omdat het één grote aanval was op het darwinisme en het mechanistische mensbeeld, en één grote verdediging van Genesis en teleologie. Meer dan bij anderen in de
CVNG - én in de VtCV - kwam in hem theorie en praktijk, onderzoek en beschouwing, wetenschap en
geloof, samen. Dit maakte hem in veel ogen geknipt voor een leerstoel in de psychiatrie-neurologie mocht
er ooit een gewoon hoogleraarschap aan de VU of een christelijk, bijzonder hoogleraarschap aan een der
andere universiteiten in die vakken komen.
1

Bulhof, Freud en Nederland, p. 375 (noot 127).
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Bouman wist dat hij en de zijnen tegen de algemeen maatschappelijke stroom in roeiden. Zij gingen
‘lijnrecht’ tegen de eigen opleiding in, stonden even ‘lijnrecht tegenover de groote massa geleerden’ en
stonden ‘bloot aan verachting en verguizing, zoo niet aan minachtend schouderophalen’. Dat was niet
erg, dat sterkte de rijen en verdiepte het geloof alleen maar. Wat wel erg was, was dat zij door het geloof
in ‘het onvoorwaardelijk gezag van de gansche Heilige Schrift als Gods Woord’, in de ogen van hun tegenstanders onherroepelijk op het gebied van het apriorisme en de metafysica terecht kwamen en daardoor als onwetenschappelijk werden gebrandmerkt. Maar niets was minder waar dan dat. Er was immers,
zo vond ook Bouman, ‘geen wetenschap denkbaar zonder beginselen’. Sterker, onderwijs in beginselen,
het denken over wat al die door onderzoek verkregen gegevens nou eigenlijk betekenden, was onontbeerlijk. Hermanides had er, zo zei Bouman, enkele jaren eerder al eens op gewezen dat het ontbreken van het
onderwijs in de wijsbegeerte bij de genees- en natuurkunde funest was voor de diepgang van de opleiding.
Het was Boumans overtuiging dat het de plicht was van de CVNG dit verzuim goed te maken.1
Maar niet alleen vanwege het principiële karakter moest de materialistische natuurwetenschap van de
darwinisten worden verworpen. Volgens Bouman vormde het materialisme namelijk ook de basis van de
steeds verdergaande specialisering. Die was, evenals Kuyper, ook hem een doorn in het oog, omdat daardoor velen weliswaar steeds meer van steeds minder wisten, maar nog slechts weinigen het hele veld konden overzien. Door een overmaat aan aparte aandacht voor de vele zieke bomen, werd de algemene toestand van het gehele bos uit het oog verloren. Ook daarom was een algemene christelijke filosofie nodig,
van waaruit een christelijke filosofie van de natuurwetenschappen kon worden opgebouwd. Maar in plaats
van te wachten tot iemand een dergelijke filosofie had ontworpen, kon ook worden begonnen zelf alvast
wat steentjes in het nog rimpelloze water te gooien. Dat kon negatief door kritiek te leveren op de tegenstanders, maar het moest tevens positief door daar zelf verklaringen tegenover te stellen die strookten met
de beginselen en in overeenstemming waren met de proefondervindelijk gevonden feiten. Principe én onderzoek dus.2
Bestrijden is nuttig en noodig, foutieve en haastige conclusies van tegenstanders mogen en moeten aangetoond
worden, maar men komt er niet veel verder mee. Willen we met eenig succes optreden, dan moet eene positieve
beschouwing daartegenover geplaatst worden. We mogen niet alleen afbreken, we moeten ook opbouwen. Er
mag van de andere zijde met recht gevraagd worden: toon dan, dat uwe beschouwing strookt met de feiten en
gebaseerd is op logische conclusies.
We zeiden reeds, onze geheele wereldbeschouwing moet eene andere zijn en dat zal met name in de biologische
wetenschap aangetoond worden. Deze andere wereldbeschouwing blijkt nu direct uit de niet te overbruggen
kloven, die we moeten aannemen eenerzijds tusschen de materie en het leven en anderzijds bij de levende we-
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Bouman, Over onze beginselen, p. 55-57.
a.w., p. 58, 61.
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zens tusschen planten en dieren en den mensch, m.a.w. tegenover het beginsel der continuïteit in de verschijnselen moet het beginsel der discontinuïteit geplaatst worden. De materie, het leven direct gebonden aan die materie, en den mensch, eveneens gebonden aan de materie, maar bij den mensch, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen naast het materieele het immaterieele in de ziel.1

Het geloof in het scheppingsverhaal moest ook volgens Bouman het fundament van christelijke wetenschap blijven. ‘Daaraan mag niets toegevoegd en daarvan mag niets afgedaan worden. Een bewijs hebben we niet, dat gelooven we.’ En dat kon ook. Het was volgens Bouman vreemd dat de darwinisten de
christenen op hun geloof aanvielen. Het enige dat zij er tegenin konden brengen was immers weinig meer
dan een hypothese waarvoor eveneens geen bewijs bestond en dus eveneens ‘geloof’ was. Het succesverhaal van de evolutietheorie was volgens Bouman dan ook hét bewijs dat de materialistische wetenschappers liever alles aannamen ‘zonder den geringsten schijn van waarheid, dan aan het wonder te gelooven’.2
Geloof én wetenschap
Maar Bouman wilde niet met het badwater van de theoretische doorwerking van het materialisme ook het
kind van de onderzoeksmethode weggooien. Dit bleek toen hij zijn eigen vakgebied ter sprake bracht, de
psychologie en psychiatrie. Zeker, de in zwang geraakte ‘Psychologie ohne Seele’ van mensen als J.F.
Herbart en H. Ulrici moest worden verworpen en het verheugde Bouman dat hij en de zijnen met hun
protest daarin ook zeker niet alleen stonden. Hij liet zich van zijn orthodoxere kant zien toen hij zei ervan
overtuigd te zijn dat ‘het verlaten van God en Zijn Woord’ één van de oorzaken was van het stijgende
aantal neurosen rond 1900. Herkerstening zou zeker bij het voorkómen van geestesziekte maar ook bij de
behandeling van groot nut zijn, een opvatting die bij de VtCV met gejuich zal zijn ontvangen. Een andere
vraag echter was of met het verwerpen van deze theorie ook de eraan ten grondslag liggende empirie, het
eraan voorafgaande onderzoek, moest worden verworpen, ‘en dit meen ik beslist ontkennend te moeten
beantwoorden’. Het verdiende daarom aanbeveling dat ook christenpsychiaters het ‘delicate gebied der
experimenteele psychologie’ betraden. Hij toonde zich een waar volgeling van Kuyper door te benadrukken dat, als men de nodige reserves in acht nam en de beginselen hoog hield, men ‘niet bang [hoefde] te
zijn met de resultaten voor den dag te komen’.3 Het was een optimisme dat ook in de afsluitende zin van
zijn lezing terugkwam: ‘We zien de natuur en den mensch met het denkbeeld dat God beide geschapen
heeft. De zonde heeft verwoesting teweeggebracht, maar de gemeene gratie kan de gevolgen van de zonde temperen.’4

a.w., p. 69.
a.w., p. 65.
3 a.w., p. 77, 78.
4 a.w., p. 80.
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De CVNG en de medische faculteit
De discussie over Boumans voordracht nam maar liefst drie volgende vergaderingen in beslag en vormde
de aanleiding tot het uitgeven van het vooralsnog alleen onder leden verspreide Orgaan van de CVNG. De
redactie lag bij Bouman, Keuchenius en Hermanides. Die laatste zou in het openingsartikel schrijven dat
christelijke wetenschap deels ‘dood gewone wetenschap’ was; wetenschap die niet aan onderzoek volgens
de regels van het wetenschappelijke spel kon ontkomen. Maar het was ook wetenschap die rekening hield
met ‘de waarheden van Gods Woord’, en die ‘bij de duisternis waarvan alle wetenschap omgeven’ was,
daarbij licht zocht.1 ‘Kuyper kon tevreden zijn’, zo schreef Van Lieburg.
Het werkvolk dat de inrichting van de medische loge in het door hem ontworpen machtige gebouw der gereformeerde wetenschap verzorgen moest, was aangetreden; met de eerste fase in de door hem verdedigde strategie om te komen tot een medische faculteit was een begin gemaakt.2

Ondanks de aanwezigheid op prominente plekken van diverse, christelijke artsen bleek dat een kerstening
van de geneeskunde zou falen als dat niet hand in hand ging met een kerstening van de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde. Dit betekende voor Kuyper dat er een verschuiving op moest treden ‘in de prioriteiten die hij bij de uitbouw van de Vrije Universiteit zich had voorgesteld’. Niet de medische maar de natuurwetenschappelijke studie was de zwakke schakel in de gereformeerde wetenschapsketting. Zoals hij in zijn rectoraatsrede over het evolutievraagstuk zei: ‘Wie geen vreemdeling is in den
principiëelen strijd onzer dagen, zal mij toch allicht toestemmen, dat de wetenschappelijke beslissing heden ten dage veel meer bij de Natuurkundige, dan bij de Medische Faculteit ligt.’ Wellicht dat deze conclusie ook niet los daarvan gezien kan worden dat, zoals gezegd, de CVNG op geen der door Kuyper gestelde, medisch getinte zwaartepunten - (anti)vaccinatie, homeopathie en hypnose - een antwoord wist te
formuleren.3 Maar dat wil niet zeggen dat zij in het geheel niets te berde heeft gebracht over hoe een
christelijk medische opleiding er uit zou moeten zien.
- T.G. den Houter: tegen vivisectie en voor homeopathie
De eerste vooraanstaande CVNG’er die iets over een medische faculteit naar voren bracht, was de eerder
genoemde initiator Thomas Geert den Houter, arts te Maassluis, eveneens lid van de VtCV, en in een laHermanides, Openingsrede in de 10e vergadering van de CVNG, p. 12; Bouman, Verslag van den secretaris, p. 28-30;
Schermers, De eerste kwart eeuw, p. 2-4; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 19; Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 70;
Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 209.
2 Van Lieburg, a.w., p. 69.
3 Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 9-10.
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ter stadium van zijn leven inspecteur voor de volksgezondheid. Hij was kort voordat de CVNG mede
door hem in het leven werd geroepen door de directeuren van de VHO gevraagd om op de universiteitsdag van 1895 een lezing te verzorgen over ‘De Medische Wetenschap en de Vrije Universiteit’. Maar door
het overvolle programma kon ‘tot algemene teleurstelling’ deze lezing geen doorgang vinden. Vandaar dat
de tekst werd opgenomen in het gereformeerde blad De Vrije Kerk. De directeuren, inclusief Kuyper, waren zeer met de tekst ingenomen, wat volgens Van Lieburg daaruit kan worden verklaard dat Den Houter
een verbeterde versie presenteerde van Kuypers lezing uit 1891. Wat aan nieuwe ideeën was toegevoegd
‘lag volledig in de lijn van Kuypers visie (een jaar later in de Encyclopaedie verwoord) op de wetenschap en
op de medische wetenschap in het bijzonder’.1 Er werd besloten de tekst aan alle leden van de VHO toe
te zenden, inclusief een inschrijvingsbiljet ‘voor het geven van onderwijs in één of meer vakken der medische wetenschap’. Ook werd er voor het overmaken van een gift een ‘concept-circulaire met inschrijvingsbiljet, ten behoeve eener medische faculteit’ aan het referaat toegevoegd. Dit mocht echter niet zo
worden opgevat dat er reeds vergevorderde plannen voor het stichten van zo’n faculteit waren. Wel was
het een aansporing ‘niet stil te zitten, en de zaak levendig te houden, en voorts te wachten op wat komen
mocht’, een aansporing die ook wel nodig was gezien de strijd die op dat moment tussen Kuyper en De
Savornin Lohman werd uitgevochten.2
De kwestie waar Den Houter het over had willen hebben was:
Op welke wijze zullen wij, Gereformeerden, die onze roeping in zake de wetenschappen kennen, ook op geneeskundig terrein ons van onzen plicht kunnen kwijten; of korter: Wat kan de Vrije Universiteit doen om ook
de medische wetenschap te doen bukken voor het Woord.

Meer concreet kwam dit neer op twee vragen: waarom willen ‘wij dat ook eenmaal aan de Vrije Universiteit de wetenschap der geneeskunde zal worden beoefend’, en ‘op hoedanige wijze zou deze wensch vervuld kunnen worden’? Weliswaar zou het verhaal dat hij over deze vragen zou afsteken waarschijnlijk afbreuk doen aan ‘het schoone beeld, dat de bewonderaars der medische wetenschap ons steeds voorhouden’, maar het zou dat beeld wellicht wel meer diepte en duidelijkheid verschaffen.1
Volgens Den Houter waren er twee redenen te noemen waarom ook de VU een medische opleiding
zou moeten kennen. Ten eerste was daar de aard van de universiteit zelf. Zij moest een volledige universiteit zijn en dus ook een natuurkundige en een medische faculteit hebben. Met andere woorden: ook
de meer empirische faculteiten hadden, ‘naast hare zusters van hoogeren rang’, recht op een plek. [curs.
Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 68-69; Het was ook een tekst die in 1955 door Roelink nog zou worden gekenschetst als ‘voortreffelijk’, ‘wetenschappelijk en nuchter’ en daarmee volgens hem het bewijs vormde dat de vrees
ongegrond was dat ‘medische opleiding op Gereformeerde grondslag óf ontaardt in allerlei theoretiseren, waarmee
de patient niet is geholpen, óf technisch achterlijk moet zijn’. Roelink, 75 jaar VU, p. 177; Rullmann, De VU, p. 169.
2 Den Houter, De medische wetenschap, p. 5; Directeuren (notulen), 1895-I/230 (20 okt.).
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LvB] Ten tweede echter waren daar de bezwaren tegen de medische opleidingen aan de openbare universiteiten, die weinig meer waren dan vakscholen voor toekomstige geneeskundigen.
Waar nu het geloof in Christus, den Zone Gods, ons niet ledig laten kan en waar wij ook in zake wetenschap
naar de Opperste Wijsheid wenschen te hooren en Zijne geboden te bewaren, daar moeten wij tegen de beoefening der wetenschap zonder God, op het terrein zelve door onze daad protesteeren.2

Ook Den Houter begon met uit te spreken dat er natuurlijk van de openbare universiteiten veel goede
artsen waren gekomen en nog steeds kwamen. Maar dat vermocht geenszins de verplichting opheffen
‘om op eene wijze, zooals Christenen betaamt, aan te toonen, hoe een verderfelijk beginsel zijn heillooze
vruchten in de geneeskundige wereld heeft geopenbaard’. Want verderfelijk was het: God werd ontkend
en daarmee ‘de Waarheid’ verworpen. De bestaande medische opleidingen waren materialistisch van aard
en ‘blind voor de openbaring Gods in natuur en Schriftuur’. Het was het stoffelijke dat via de natuurwetenschappen ook in de geneeskunde ‘schier blinde verering’ ten deel was gevallen. Deze verering bepaalde
vanzelfsprekend ook de methode die moest worden gevolgd, de natuurwetenschappelijke methode.
Daardoor was de geneeskunde een natuurwetenschap geworden en was de invloed erop van de geesteswetenschappen tot vrijwel nul gereduceerd. Maar de natuurwetenschappelijke methode en benadering waren slechts een deel van het geheel, hoe onloochenbaar het ook was dat zij de geneeskunde flink vooruit
hadden geholpen. Wetenschap kon echter nooit in eenzijdigheid tot volle wasdom komen, dat kon alleen
door ‘alzijdige waarneming’.3
De vernatuurwetenschappelijking van de geneeskunde had er, zo vervolgde Den Houter, voor gezorgd
dat noodzakelijke vragen omtrent het leven niet meer werden gesteld, terwijl zonder hen de geneeskunde
niet kon gedijen. Met name de vragen naar de oorsprong van de mens en zijn uiteindelijke lot werden niet
meer gesteld. Een medische faculteit ontleende echter haar bestaansrecht ‘aan het feit, dat er krankheid
onder de menschen heerscht. Welnu, te weinig houdt men zich bezig met de gewichtige vraag, waarom
toch alles aan ziekte en dood onderhevig is, en vanwaar deze vijanden van alle leven hun oorsprong nemen.’ Omdat de materialistische natuurwetenschap dus noodzakelijkerwijs de relatie tussen oorzaak en
gevolg uit het oog verloor, kon zij ook niets anders dan hypothesen geven. Hoe anders zou het zijn als bij
de studie rekening werd gehouden met Gods woord en ‘met de ontroerende werkelijkheid - ziekte en
dood als straf voor de zonde’.1
Antivivisectie en andere voordelen van een christelijke,medische faculteit

Den Houter, a.w., p. 6, 20.
a.w., p. 6-7; Van Lieburg, a.w., p. 69.
3 a.w., p. 8-10.
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Een goed voorbeeld van dit alles werd gevormd door ‘het troeteldier’ van de toenmalige medische wetenschap: de bacteriologie. Men dacht werkelijk, zo had Den Houter zijn publiek willen voorhouden, dat als
men die kleine beestjes onder controle zou kunnen krijgen men ook ziekte zou hebben bedwongen. Terwijl het toch echt zo was dat bacteriën niet de oorzaak, maar slechts een symptoom van ziekte waren. In
de grond van de zaak was de geneeskunde van niet-christenen daarom weinig meer dan veeartsenij omdat, zo zei Den Houter Kuyper na, daarin de mens primair als een zoogdier werd gezien; weliswaar als het
‘hoogst georganiseerde’ dier, maar desondanks toch niet als ‘de beelddrager Gods’ die door ‘den adem
Gods tot leven [was] gewekt’. Hierdoor zag je aan de openbare medische faculteiten ook een nodeloos
uitgebreide vivisectie. Aan een gereformeerde faculteit kon daar paal en perk aan worden gesteld, omdat
proeven met een dier weinig zeiden over de gevolgen van het een en ander voor de mens.2 Ook Den
Houter draaide dus het aloude antivivisectie argument om - doet niet het dier wat gij den mens ook niet
zoudt doen. Niet omdat mens en dier gelijk, maar juist omdat zij principieel ongelijk waren, zou de VU
een antivivisectiestandpunt in moeten, of in ieder geval in kunnen nemen.
Maar het tegengaan van ongebreidelde vivisectie was niet het enige mooie bijeffect dat een eigen, gereformeerde medische opleiding zou hebben. Tevens zou er een tegenwicht kunnen komen tegenover de
door de bestaande medische opleidingen bepleite vaccinedwang, wat ook in de ogen van Den Houter
niets anders was dan het opdringen van een medische mening aan de staat. Ten derde zou in ieder geval
deels de missstand opgeheven kunnen worden dat gelovige mensen moesten sterven onder begeleiding
van een ongelovig arts. En ten vierde zou er met een gereformeerde medische opleiding een groot modern euvel kunnen worden bestreden: het euvel van het uitermate slechte Nederlands dat veel artsen van
zich pleegden te geven. Dit was enerzijds het gevolg van de grote invloed van het vaderland van het materialisme, Duitsland, en anderzijds van de toenemende onhebbelijkheid allerlei Griekse en Latijnse woorden te gebruiken zonder eigenlijk te weten wat ze betekenen. Invoering van een eigen medische opleiding
zou er toe kunnen leiden dat de VU een bastion van getuigenis zou kunnen zijn ‘tegen verbastering van
vaderlandsche taal en zeden’. Zij zou daarmee ‘de vertolkster van eene echt Nederlandsche gedachte’
worden.3 Een echt gereformeerde geneeskunde was dan ook tevens een echt Nederlandse geneeskunde.
Ook dit is weer een medische vertaling van een typisch kuyperiaans wetenschapsidee.
Homeopathie
Maar het had weinig zin op al de praktische misstanden in te gaan. Zij waren immers slechts gevolgen van
het aan de oorsprong liggende, materialistische kwaad, dat volgens Den Houter bijvoorbeeld tot een veel
te ver uitgedijd specialistendom had geleid. Dat nu kon weer slechts leiden tot een onwetenschappelijke
a.w., p. 10-11.
a.w., p. 11-13.
3 a.w., p. 18-20, 28.
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beperking van het blikveld en daarmee tot ‘dwaze onkunde’. Hiermee gaf ook Den Houter aan de afkeer
van specialisering te delen, een afkeer die de medische faculteit van de VU decennialang zou gaan kenmerken. Hij zag echter licht aan den einder. Langzaamaan kwam men namelijk van de materialistische, ‘de
mens als zoogdier’-dwaling terug, om meer en meer ‘den goeden wetenschappelijken weg’ te gaan bewandelen ‘waarop Hahnemann, de grondvester der homoeopathie ons, reeds zeventig jaren terug, voorging’.
Maar geheel overtuigd was men nog bij lange na niet en dus moest de VU een medische faculteit hebben
om te kunnen blijven ‘getuigen tegen het kwaad, dat de natuurkundige methode, als draagster van het materialisme, over de geneeskunde bracht’.1 In tegenstelling tot Bouman breidde Den Houter zijn kritiek dan
ook uit wél tot de methodiek.
Kort en goed, er moest een medische opleiding aan de VU komen omdat de reguliere geneeskunde ‘de
waarheid’ had verlaten en daarbij ‘of beter gezegd, juist daardoor’ niet meer aan wetenschappelijke eisen
kon voldoen. En het was ook zo vreemd, dat geloof in het materialisme. Het was toch duidelijk dat de
ziel, de geest, invloed had op het lichamelijk lijden. Daarvan getuigden bijvoorbeeld de vele wondergenezingen zoals die in Lourdes werden verricht en waargenomen. Genezingen zoals deze, door ‘kwakzalverij
van allerlei aard’ verkregen, deden de onmachtige reguliere geneeskunde het schaamrood op de kaken
staan. Door de eenzijdige gerichtheid op het stoffelijke kon de geneeskunde niet meer de toets van wetenschappelijke kritiek doorstaan en dit gold te meer - en daarmee kwam Den Houter bij de crux van zijn
verhaal - omdat de moderne geneeskunde, zeker in Nederland, voor ware wetenschap noodzakelijke vakken als de geschiedenis der geneeskunde, de filosofie der geneeskunde en de medische encyclopedie,
schromelijk verwaarloosde.1
Beginnen met een hoogleraar psychiatrie?
Maar met de wetenschap dat er een medische faculteit zou móeten komen was nog niet gezegd dat zij er
ook kón komen. Alvorens echter te onderzoeken of zij aan de VU gerealiseerd kon worden, moest men
er van doordrongen zijn dat de wens om christelijke geneesheren af te leveren niet de enige drijfveer
daarvoor mocht zijn. Immers mede door de inspanningen van de eerder genoemde Lucasstichting was
het aantal artsen van gereformeerde huize, dus ook zonder VU-medische faculteit, al stijgende. Maar, zo
zei Den Houter, het was niet genoeg om artsen af te leveren die daarnaast ook gelovig waren. Een waar
christenarts erkende ‘dat alleen de vreeze des Heeren het beginsel der wijsheid is’. Hij moest genoeg denker en filosoof zijn om zich niet te verdedigen tegen de materialistische medici, maar ‘stellenderwijs rustig
te zoeken naar den weg, waarlangs zijn hoogste doel, dat is de eere Gods, ook bij de medische studie is te
bereiken’. Wie dit zag kon ook niet anders dan tot de conclusie komen dat de Lucasstichting, door te
proberen gelovige jongemannen tot medicus op te leiden aan een openbare universiteit, ‘ons niet slechts
1

a.w., p. 13, 17, 20.
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geen hulp bieden kan bij het streven naar ons doel, maar zelfs ons op dat pad vijandig moet tegenkomen’.
Het was van tweeën één. Of de VU had ongelijk als zij probeerde een medische opleiding van de grond te
tillen op basis van de gereformeerde overtuiging, of de Lucasstichting dwaalde omdat haar doel niet was
‘het kwaad in den wortel te genezen, maar het minder schadelijk, althans voor het oog, te maken, een arbeid waardoor zij grondige verbetering in den weg staat’. Het was natuurlijk het tweede en dus moest ook
daarom de VU een medische opleiding krijgen en het liefst een volledige.2 Niet dus een medische opleiding op ‘vijandelijk gebied’ maar op ‘eigen terrein’, en niet ‘verdedigenderwijs’, wat automatisch zou gaan
gebeuren, maar ‘stellenderwijs’.3
Maar dit was inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan. Een medische faculteit, en zeker een volledige,
behoorde helaas ‘in de werkelijkheid tot het schier onbereikbare’. Weliswaar kon God natuurlijk wonderen verrichten en mocht er dus nooit nooit worden gezegd, maar dat nam niet weg dat hij de VU’ers
‘kennelijk slechts weinige krachten verleent, om Zijne zaak te dienen’. Een medische faculteit aan de VU
zou ten eerste moeten concurreren met die van andere universiteiten, en vooral met die van de UvA, die
maar liefst twaalf hoogleraren en dertien docenten en lectoren telde. Zo’n faculteit zou een geldverslindend ziekenhuis en even kostbare laboratoria moeten hebben. Dus was een dergelijke faculteit niet te
verwachten, ‘althans niet, zoolang het vrije Hooger Onderwijs, door allerlei onrechtvaardige bepalingen in
zijn bloei wordt belemmerd’. Het baatte daarbij niet om te zeggen dat een medische faculteit op zich maar
enkele hoogleraren nodig had. Die zouden in de moderne tijd immers nooit meer het gehele terrein van
de medische wetenschap kunnen overzien en bestrijken. Nee, voor een medische faculteit van volwassen
omvang ontbraken eenvoudigweg ‘mannen en middelen’. Dat nam echter niet weg dat de VHO zou kunnen overwegen om alvast met één hoogleraar te beginnen. Dan zou het vraagstuk wellicht kunnen worden teruggebracht van het onbereikbare ideaal naar het praktisch mogelijke.4
Ook daar had Den Houter echter weinig vertrouwen in. Ook een enkele leerstoel zou de draagkracht
van de vereniging naar alle waarschijnlijkheid verre te boven gaan. Men kwam er bij een medische, en ook
bij een natuurkundige faculteit, nu eenmaal niet als ‘men een kundig man achter een groenen katheder in
een regen- en tochtvrij lokaal plaatst’. Ook een enkele medisch hoogleraar had een hospitaal en een laboratorium en daarbij behorend personeel nodig en zelfs bij de grootste bescheidenheid waren de kosten
daarvoor niet door de gereformeerde achterban op te brengen. Hierop schetste Den Houter het financiële
rampscenario van een hoogleraar psychiatrie, niet eens de duurste uit de reeks, waarmee hij zich dus nog
heel wat pessimistischer toonde dan Kuyper, die vier jaar eerder juist uit kostenoverwegingen een hoogleraar psychiatrie als een van de weinige mogelijkheden had gezien.

a.w., p. 14-15, 17.
a.w., p. 20-21.
3 Van Lieburg, a.w., p. 69.
4 Den Houter, a.w., p. 21-23.
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Maar zelfs als het geld er wel zou zijn, dan nog was het de vraag welke leerstoel die ene dan zou moeten zijn. Anatomie? Genees- of heelkunde? Psychiatrie? Die vraag kon alleen worden beantwoord als het
volkomen duidelijk was waar de meerwaarde lag van een medische opleiding aan de VU; waar met andere
woorden het typerende van gereformeerde geneeskunde zou liggen. Dit leidde Den Houter tot een met
de in Kuypers Encyclopaedie neergeschreven visie strijdige opvatting. Er moest worden gekozen voor de
leerstoel waaraan, vergeleken met een openbare medische faculteit, aan de gereformeerde faculteit het
duidelijkst anders inhoud zou gaan worden gegeven. Dit leidde als vanzelf tot de conclusie dat dat niet
een vak moest zijn waarbij onderzoek naar de naakte feiten voorop stond. Daarin lag immers het verschil
niet tussen de gelovige en de niet-gelovige. Het moest een vak zijn waarbij de feiten werden overdacht en
geïnterpreteerd. Weliswaar betekende dit op de keper beschouwd dat geen enkel vak de specifieke voorkeur zou verdienen, omdat alleen al de vakken tezamen een typisch gereformeerde medische wetenschap
zouden vormen, maar als er dan toch één genoemd zou moeten worden dan was dat, althans bij de klinische vakken, toch wel de psychiatrie - die Kuyper dus liever aan de letterenfaculteit gedoceerd zag. Een
christenanatoom zou immers nauwelijks andere conclusies trekken dan een niet-christenanatoom en ook
bij de heelkunde was weinig winst te verwachten. Bij de psychiatrie echter waren, beter dan bij welk medisch terrein dan ook ‘de ontzettende gevolgen der zonde, het moedwillig verlaten van God en het loon
voor het toevallen aan Satan’ duidelijk zichtbaar. Nergens was duidelijker geworden dat het materialisme,
dat ook de psychiatrie in zijn greep had gekregen, ‘volstrekt onbevoegd’ was om ‘met gezag op te treden’.
Nergens was duidelijker dat in het onderzoek naar ziekte en gezondheid geest en lichaam niet konden
worden gescheiden.1
Een leerstoel geschiedenis der geneeskunde
Hiermee leek Den Houter ten langen leste het pad van Kuyper te hebben verlaten. Maar de soep werd
niet zo heet gegeten als opgediend. Volgens Den Houter had de psychiatrie namelijk alleen de voorkeur
als er voor een klinisch vak zou worden gekozen, maar het was zeer de vraag of dat wel het geval was.
Nee dus. Als er in eerste instantie moest worden gekozen voor een vak dat achter de feiten keek, en dat
was volgens hem dus zo, dan zou eerder een niet-klinische leerstoel voor de hand liggen; een leerstoel
waarvan de bekleder zich enkel en alleen met het nadenken over verworven kennis zou bezighouden.
Daarom had een leerstoel geschiedenis der geneeskunde, eventueel gecombineerd met de filosofie en de
encyclopedie der geneeskunde, zijn voorkeur. Dergelijke vakken konden immers het door de materialisten
bestreden teleologische element van de gereformeerde geneeskunde duidelijk maken. Zij konden de geneeskundigen erop wijzen ‘tot welk heerlijk einddoel’ God alles had geschapen. De geschiedenis der geneeskunde moest dan ook niet worden ingevoerd uit interesse naar leuke weetjes uit de oude doos, en,
1
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evenals de filosofie en de encyclopedie, ook niet alleen omdat de materialisten haar verwaarloosden. Zij
moest worden ingevoerd omdat juist geschiedenis - en dat gold ook voor de filosofie en de encyclopedie een vak was dat ‘voor onze kleine krachten bij bearbeiding de meeste vrucht’ beloofde. Het enige probleem dat Den Houter daarbij op dat moment zag was dat die vakken misschien geschikter waren voor de
rust van de studeerkamer dan voor ‘de altoos ietwat stormachtige omgeving van onze Gereformeerde
Hoogeschool’.1 Den Houter ging hier dus nog verder dan de senaatsleden enkele jaren eerder, die immers
een fysioloog hadden gewenst, vooral als die óók de encyclopedie kon onderrichten.
Niet alleen de door Den Houter gegeven opsomming van de mogelijke leerstoelen - die nagenoeg
overeenkomt met de invulling die er in 1950 daadwerkelijk zou komen - is interessant, maar ook de afsluiting van de lezing. Den Houter merkte op dat hij het begrip ‘geneeskunde’ opzettelijk zeer breed had genomen, zodat veel van wat hij over de medische faculteit had gezegd ook op zou gaan voor biologie, wiskunde en natuurkunde. Immers voor de VU was ook een natuurwetenschappelijke faculteit van groot belang. Zij verdiende de volle aandacht naast en wellicht zelfs boven de medische. Ten eerste omdat die faculteit, als academische propedeuse ‘de voorbereiding tot de bestudeering en beoefening der geneeskunde’ was, en ten tweede omdat zij, nog meer dan de medische, ‘de burcht des ongeloofs en het domein van
het materialisme’ was. Iedere student die geneeskunde studeerde had eerst een paar jaar door moeten
brengen in zo’n vesting van heidendom waardoor zijn voormalige geloof vaak al onherstelbaar was beschadigd. Ofwel: al maakte de medische wetenschap in de regel van een gelovige niet een materialist, veel
studenten waren dat al voordat ze aan hun opleiding geneeskunde begonnen. Dit was alleen te verhinderen als de VU naast, en eigenlijk dus al eerder dan een medische, een wis- en natuurkundige faculteit
in huis zou hebben.1
Den Houter, Kuyper en de CVNG
Door de, ondanks enkele kleine verschillen, toch grote overeenkomsten met de wetenschappelijke dan
wel geneeskundige opvattingen van Kuyper, kan de rede van Den Houter worden opgevat als een van de
bewijzen dat de oprichting van de CVNG bedoeld was als een soort voorportaal van een medische en/of
een natuurkundige faculteit in kuyperiaanse zin. Volgens Van Lieburg was het zelfs zo dat ‘ongetwijfeld
Kuyper zelf’ naar aanleiding van de rede van Den Houter het initiatief tot oprichting van de CVNG had
genomen. Dit bewijs wordt volgens hem nog sterker als men kijkt naar een volgende rede van de arts
twee jaar later. Tijdens een vergadering in april 1897 deed Den Houter het voorstel een commissie in het
leven te roepen die zich een oordeel moest vormen over ‘de uitkomsten van de homoeopathische pharmacodynamie’, tevens één van de drie speerpunten van Kuyper. Dit voorstel kwam luttele drie maanden
voordat Kuyper zijn pleidooi hield op de jaarvergadering van de VU voor de oprichting van een leerstoel
1

a.w., p. 26, 28.
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in de homeopathie. Van Lieburg schreef derhalve dat Kuyper in die leerstoel de eerste mogelijkheid zag
‘tot realisering van zijn ideaal: een door zijn paladijn Den Houter cum suis aan “het beginsel” getoetste
homeopathische farmacodynamie geconcretiseerd en geëffectueerd in een leerstoel homeopathie aan de
Vrije Universiteit’. De vijf en later zeven personen sterke commissie die over de homeopathie bijeen
moest komen, was echter zo verdeeld dat er van beraadslagingen over het onderwerp in feite geen enkele
sprake is geweest. Het verschil van inzicht omtrent de waarde van deze geneeswijze was zo groot dat samenwerking niet mogelijk bleek. Er werd diverse malen naar de stand van zaken geïnformeerd, maar een
antwoord bleef telkens uit. Na verloop van tijd moest zelfs geconcludeerd worden ‘dat de commissie niet
de minste poging deed om tot een resultaat te komen en dat zij zelfs nooit een vergadering had gehouden’. Er werd dan ook besloten de commissie maar weer te ontbinden.2
Van de uitwerking kwam dus niets terecht, maar staan blijft dat Van Lieburg in feite zegt dat het voorstel van Den Houter door Kuyper was geïnitieerd. Dit kan natuurlijk zeer wel zo zijn geweest, maar het
kan ook gewoonweg toeval zijn, omdat Den Houter ook in 1895 al had aangegeven Hahnemanns leer een
goed hart toe te dragen. Wellicht dat hij juist daarom door Kuyper was verzocht om een dergelijke voorzet te geven, maar zeker is dat dus allerminst. Zelfs de arts Den Houter zag immers meer een natuurwetenschappelijke faculteit als de noodzakelijke vierde faculteit, al was dat dan in het kader van een daarna
op te richten medische faculteit, wat een argument was dat in de jaren twintig terug zou komen. Nog belangrijker is echter dat, als de CVNG inderdaad door Kuyper was geïnitieerd om zijn ideeën betreffende
geneeskunde aan de VU doorgevoerd te krijgen, hij in ieder geval op het vlak van de homeopathie er niet
in is geslaagd de leden op zijn lijn te krijgen. Dit bleek overduidelijk toen in 1900 Bouman zijn redevoering ‘Over onze beginselen’ afstak.
Bouman wees er op dat ‘naar men meldt, vele Christelijke medici’ zich tot de homeopathie hadden bekeerd. Maar voor zover hij wist was er nooit een poging ondernomen om te bewijzen dat hun standpunten ook maar iets met het christendom te maken hadden. Als duidelijk zou worden dat het ‘similia similibus curantur’ in sommige gevallen werkt en heeft gewerkt, dan zou die therapie zeker door verantwoordingsvolle artsen worden overgenomen. Maar dan zouden er wel ‘deugdelijke bewijzen’ moeten komen.
Zeker, het was een verdienste van de homeopathie dat het altijd al tegen de materialistische stroming in
was gegaan door erop te wijzen dat soma en psyche onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Maar het
was Bouman niet bekend of dat protest op een methodisch deugdelijke basis leunde en bovendien was
zeker daarbuiten de homeopathie ‘niet eene belangrijke aanwinst’.3 Juist de wetenschappelijkheid die altijd
als hét kenmerk van Kuyper wordt genoemd, werd dus door Bouman gebruikt om diens homeopathische
voorkeur van tafel te vegen.
a.w., p. 27.
Van Lieburg, a.w., p. 69-70; Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 9-10; Schermers, De eerste kwart eeuw, p. 5.
3 Bouman, Over onze beginselen, p. 75, 78.
1
2

115

Hier komt nog bij dat, evenals zijn latere collega Buytendijk, Bouman geen tegenstander van vivisectie
was, zoals Kuyper en Den Houter wel waren. Wel ging hij met een predikant een gesprek aan over het
onderwerp, ten eerste om zeker te zijn van zijn zaak en ten tweede om aan te tonen dat ook hij, zoals de
antivivisectionisten van zichzelf zeiden, hoge morele opvattingen koesterde en een relatie had met God.
De predikant vermocht hem echter van de verwerpelijkheid niet te overtuigen. Bovendien waren hem
geen proeven bekend die ‘ondraaglijk lijden’ teweegbrachten. Zelf verrichtte hij proeven op ruggenwervels en zenuwwortels. Die veroorzaakten volgens hem geen pijn, al moest Bouman toegeven dat hij in de
loop van de proefneming ‘wellicht wat ongevoeliger voor de pijn van het onderzoeks-object was geworden’, zoals historicus Amanda Kluveld schrijft.1 Maar dit neemt niet weg dat de man die de beginselen
van de CVNG in woorden had gegoten, grote problemen had met twee zaken die volgens Kuyper kenmerkend voor een medische faculteit van de VU zouden zijn: antivivisectie en homeopathie. Tezamen
met het lidmaatschap van Hermanides geeft dit aan dat er getwijfeld mag worden aan de juistheid van de
opvatting dat de CVNG door Kuyper in het leven was geroepen om zijn medische en natuurwetenschappelijke ideeën in praktijk te brengen.
- E.A. Keuchenius: geneeskunde is geen dienaar der geneeskunst
Drie jaar na Den Houters brochure hield een ander medisch kopstuk van de CVNG, initiatiefnemer, secretaris en redacteur van het CVNG-orgaan, Keuchenius, een uiteenzetting voor het ’s Gravenhaagsch
Geneeskundig Gezelschap over ‘Het Christelijk Geloof en de Medische Wetenschap’. In de inleiding bij
de publicatie van zijn lezing gaf Keuchenius te kennen een duidelijke tweedeling in het wetenschappelijke
veld te zien, veroorzaakt door ‘de al of niet erkenning van de onfeilbaarheid der heilige Schrift, als Gods
Woord’. Die tweedeling werd - zie Kuyper en Den Houter - met name merkbaar zodra de praktische resultaten theoretisch werden onderbouwd. Maar, zo voegde Keuchenius eraan toe, dit wilde niet zeggen
dat niet ook in de praktijk al van een tweedeling kon worden gesproken. Theorie en praktijk stonden immers niet los van elkaar, maar beïnvloedden elkaar over en weer. Dit nu kwam onder meer bij de ‘medische wetenschap met den mensch als object’ helder tot uiting.1 Het doel van zijn lezing was dan ook geweest de tweedeling aan te tonen in zowel theorie als praktijk, in het bijzonder voor de geneeskunde. En
aangezien het doel van de publicatie van de lezing was om het streven van de CVNG in bredere kring bekend te maken, moet dus worden verondersteld dat dit ook het standpunt van de vereniging was. Dit
neemt echter niet weg dat in ieder geval een deel van haar leden de tweedeling - die vanzelfsprekend op
zich door iedereen werd onderschreven - toch voornamelijk en vooraleerst op het gebied van de theoretische doorwerking zag en van belang achtte.
1

Kluveld-Reijerse, Reis door de hel der onschuldigen, p. 150, 153, 164.
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Wellicht nog meer dan voor Den Houter was Kuyper, met name na het schrijven van zijn Encyclopaedie
der Heilige Godgeleerdheid, het grote voorbeeld van Keuchenius. Het was Abraham de Geweldige geweest
die er volgens Keuchenius in was geslaagd een uit de bijbel gedistilleerde wetenschapsleer samen te stellen. Een dergelijke leer had tot dan toe ontbroken, tot grote schade en schande van de christelijke wetenschap. En dus was het treffend te bemerken dat de negentiende eeuw, ‘die uit een reusachtige ontwikkeling der wetenschap de wapenen’ had gesmeed om, ‘kon het zijn, Gods Woord te ontwapenen’, tevens de
eeuw was geweest die de man geboren had zien worden ‘geroepen om uit datzelfde Woord voor de wetenschap een nieuw pad te banen’. Eén van de doelen van de vereniging moest dan ook het verspreiden
van de kennis over en het vergroten van de invloed van de kuyperiaanse wetenschapsopvatting zijn.2
Keuchenius begon zijn voordracht met de opmerking dat de medische filosofie geen gelijke tred had
gehouden met de empirische en technische ontwikkeling van de medische wetenschap. Sterker zelfs: een
dergelijke filosofie ontbrak geheel en al. De gehele wetenschap, en dus ook de geneeskunde, was in de negentiende eeuw volledig door het streven naar utiliteit opgeslokt. ‘Nut’ en ‘toepassing’ waren - hoe actueel
- de door hem verafschuwde toverwoorden geworden. Voor de geneeskunde betekende dit dat zij de therapie, de genezing, meer en meer als reden van bestaan was gaan beschouwen. De drieledige vraag ‘waar,
hoe en wanneer moet medisch worden ingegrepen’, was de hoofdvraag, en misschien wel de enige vraag
van de geneeskunde geworden. De geneeskunde werd geheel en al door de geneeskunst bepaald en dat
was volgens Keuchenius allesbehalve een goede zaak. Hij ging dan ook in tegen de door veel andere gereformeerde artsen gehuldigde opvatting, bijvoorbeeld in Lindebooms VtCV, dat het materialisme de medische wetenschap tot doel had verheven, terwijl juist zij bij uitstek middel zou moeten zijn. Natuurlijk had
de toegepaste geneeskunde tot schitterende resultaten geleid, maar het zou toch ‘een miskenning zijn van
de hooge roeping, aan haar gesteld’ om deze taakopvatting ‘als eenig van onzen arbeid, te aanvaarden’.
Het genezen van ziekten, ‘of beter uitgedrukt den zieken mensch gezond te maken’, zou nooit het einddoel van de geneeskunde mogen zijn, maar moest altijd als een gevolg van het bedrijven van de medische
wetenschap worden beschouwd. Haar terrein was veel breder dan de louter praktische toepassing, ook als
die niet alleen het genezen, maar ook het verzachten en het voorkomen van lijden inhield.3
Het ware doel van de geneeskunde
De theoretische betekenis van de geneeskunde als wetenschap lag dieper dan louter de genezing van zieken. De geneeskunde moest ‘een middenschakel […] zijn in die lange keten van wetenschappen, welke
moeten samenwerken om in de studie van den mensch den weg der waarheid te vinden naar de beantwoording van de drievoudige vraag: “wie is de mensch? van waar komt hij? waar gaat hij heen?”’ Een
Keuchenius, Het christelijk geloof, p. 3-4.
a.w., p. 4-6.
3 a.w., p. 7-9.
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groot probleem bij deze speurtocht was echter de nietigheid van de mens. Daardoor was het hem niet gegeven alles wat was te kennen. Dan zou er immers slechts één wetenschap bestaan, wat op zich genomen
ook het ideaalbeeld zou zijn. De mens was echter gedwongen, zo vervolgde hij, de wetenschap in partjes
te hakken, en omdat de kennis over die partjes ook steeds maar weer groeide, moesten zij om de tijd ook
weer verder worden verdeeld. Het overzicht over het geheel raakte hierdoor zoek. Daarom was het ook
goed dat er in de geneeskunde iets als de interne geneeskunde bestond. Die kon er voor waken dat de
specialisten in de patiënt ‘niet uitsluitend een oog, een oor, een neus, een keel of een uterus’ zagen.1
Ook Keuchenius plaatste dus zo zijn vraagtekens bij de steeds verdergaande specialisering, hoezeer
noodzakelijk en onoverkomelijk een bepaalde opdeling van de wetenschap ook was. Maar hij stelde zijn
vragen niet alleen vanwege het verlies van overzicht in de praktijk van de geneeskunst. De opsplitsing
leidde er namelijk tevens toe dat er niet meer alleen een algehele wetenschapsfilosofie bestond, maar dat
het wel leek alsof iedere afzonderlijke wetenschap ook nog eens een eigen filosofie kende. Léék, want zie Bouman - juist de geneeskunde kende er geen, terwijl men toch juist bij de geneeskunde, de menskunde bij uitstek, een dergelijke filosofie zou verwachten. Dit ontbreken van een filosofie was het ‘noodzakelijk gevolg harer éénzijdigheid’.2
De geneeskunde was eenzijdig omdat zij één gedeelte van haar taak boven het geheel had gesteld. ‘Den
zieken mensch, in al zijn afwisselende vormen, te leeren kennen is het doel waarop zij gericht is: maar gelijk physiologie aan pathologie moet voorafgaan, zoo moet ook kennis van den gezonden -, leiddraad wezen
tot kennis van den zieken mensch.’ De voornaamste vraag van de geneeskunde was dus niet wat ziekte,
maar wat gezondheid was. Natuurlijk ging de medische wetenschap niet geheel en al aan deze vraag voorbij, maar wel probeerde zij dan het onmogelijke door ook bij de beantwoording van deze vraag ‘alleen de
inductieve methode der natuurwetenschap te volgen’. God immers schiep de mens als lichaam én ziel en
beide maakten deel uit van de realiteit van de mens. De mens was zowel soma als psyche en door het onderzoek te beperken tot het somatische kon de mens, het evenbeeld Gods, nooit of te nimmer worden
gekend. Maar ondanks dat het zonneklaar was dat de mens niet alleen uit stof bestond, dreigde volgens
Keuchenius de medische wetenschap dit toch meer en meer uit het oog te verliezen. Daardoor werden
bijvoorbeeld neuropathologie en psychiatrie alleen in het medisch midden geduld als zij zich tot de soma
beperkten en de psychologie verwaarloosden. Daardoor zou de medische wetenschap echter nog meer
afdwalen van haar ideaal, te weten: ‘het stellen van een individueele diagnosis, een individueele prognosis en
een individueele therapie’.3 De tegenstrijdigheid is duidelijk. Enerzijds was geneeskunde meer dan alleen geneeskunst, anderzijds was haar ideaal het stellen van een diagnose, prognose en therapie, zij het op een
individuele basis.
a.w., p. 10-12.
a.w., p. 12.
3 a.w., p. 13-16.
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Het eerste deel van zijn lezing resumerend, kwam Keuchenius tot de volgende gevolgtrekking.
De mensch vertoont een somatische en een psychische zijde. Physiologie en pathologie omvatten de somatische
- psychologie en psychiatrie de psychische zijde van den mensch in normalen en zieken toestand. Het is de taak
eener toekomstige medische philosophie om deze vier afzonderlijke -, doch onderling innig verbonden wetenschappen tot één organisch geheel samen te voegen.1

Het is een gevolgtrekking die evenals bij Den Houter enigszins tegen Kuyper inging, omdat psychologie
en psychiatrie uitdrukkelijk tot de medische wetenschap en dus behorend tot de medische faculteit werden gerekend. Het roept wederom de vraag op of, als twee medici die uitgesproken adepten van Kuyper
waren, op dat vlak met hem van mening verschilden en daar lichtvoetig over heenstapten, de splitsing
tussen soma en psyche wel zo’n belangrijk onderdeel van Kuypers medisch denken was als bijvoorbeeld
G.A. Lindeboom en Van Lieburg dachten. Hoe dan ook, het betekende dat, als de medische wetenschap
‘zich met recht de studie van den mensch als geheel’ wilde kunnen noemen, zij de psychologie de plaats
terug moest geven die haar toekwam. Maar als zij dat deed, dan werd zij wel voor ‘een critische keuze geplaatst, die onmogelijk ontgaan kan worden zonder aan haar onderzoek elken vasten grondslag te ontrukken’: de keuze tussen ‘materialisme of het dogmatisch christelijk geloof, steunende op de Heilige Schrift’.
Een tussenweg, zoals het agnosticisme, werd wel eens geprobeerd, maar was onbegaanbaar. Dergelijke
bruggen waren gedoemd in te storten. ‘De kloof is te breed en te diep.’ Verwerping van het één leidde
onontkoombaar naar het ander. Als het één waarheid was, dan was het ander leugen. Als het één overwon, dan lag het ander verslagen. Het waren these en antithese, maar zonder de mogelijkheid van synthese.2
Geen discrepantie tussen geloof en wetenschap
Dit wilde echter geenszins zeggen dat Keuchenius, zoals uit zijn bewondering voor Kuyper al geconcludeerd had kunnen worden, ook een tegenstelling zag tussen geloof en wetenschap. Het was onterecht dat
die twee wel eens als tegengesteld werden gezien. Zoals Kuyper hem had voorgezegd, kon ook volgens
Keuchenius geen enkele wetenschap zonder een zekere vorm van geloof. Zelfs aan de exacte wetenschappen lag een bepaalde mate van overtuiging van de waarheid van bepaalde zaken ten grondslag, zonder dat daarvoor strikte bewijzen aanwezig waren, al was het maar het geloof in het eigen bestaan, of het
geloof in de waarheid van de eigen waarneming. Maar ook de bewijsvoering van een redenatie ‘eindigde in
geloven’. Op een bepaald moment stopte iedere redenatie bij iets dat vaststond, dat boven iedere twijfel was
verheven, ‘niet omdat wij ze bewijzen kunnen, maar omdat wij ze onvoorwaardelijk gelooven’. Keuchenius
1
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a.w., p. 17-20.

119

onderschreef de woorden van Kuyper dan ook volledig: ‘Geloof is en blijft altoos en op elk gebied de
laatste schakel, waardoor het object van ons weten met ons wetend “ik” in verband wordt gezet.’ Elk gebied, dus ook de wetenschap.1
Het materialisme nu ontkende dit. Het zei ‘ongeloof’ te zijn. Het zag in de stof de oorzaak van al wat
leefde en bewoog en veranderde. De natuurwetenschappen hadden met groot maatschappelijk succes dit
ongeloof omarmd, en zo allerlei ‘op geen genoegzame kennis der feiten’ berustende uitspraken en begrippen, zoals de evolutietheorie, tot waarheid kunnen verheffen. Maar ook de materialist had wel degelijk
een geloof, namelijk het geloof ‘dat hij zichzelf opgebouwd’ had ‘uit de resultaten van zijn weten’. Er was
met andere woorden geen formeel verschil tussen de christenwetenschapper en de materialist, slechts een
verschil in methode. De christen streefde er naar ‘zijn weten in verband te brengen met zijn geloof’; de
materialist construeerde ‘zijn geloof uit zijn weten’.2
Geen waarheid zonder het christelijk geloof
Maar wat was nu dat geloof van de christen? En wat betekende het op zijn beurt weer voor de medische
wetenschap? Het leerde dat de mens door God was geschapen naar zijn evenbeeld. In de mens huisden
lichaam en ziel, sterk met elkaar verbonden. Hij kreeg de vrije wil God te gehoorzamen of niet, maar dat
laatste had de consequentie van de dood voor hem en zijn hele nageslacht. De mens had gekozen voor de
zonde, was daardoor vervallen ‘in dood en ellende’, en daaruit bood slechts het geloof in Jezus Christus
ontsnapping. Ofschoon dit iets was dat simpelweg moest worden geloofd, toch stond die leer niet vijandig tegenover de wetenschap. In de bijbel stonden zelfs diverse spreuken die het geloof met de wetenschap overeen lieten stemmen. Zo was volgens Spreuken I:7 ‘de vreeze des Heeren’ het beginsel der wetenschap, zo waarschuwde I Timotheus 6:20 tegen valse wetenschap, en zo wekte I Corinthiërs 14:20 op
tot wetenschap door te gebieden verstandelijk te groeien. ‘Maar wat zij ten strengste veroordeelt is de wetenschap, natuur of andere wetenschap, te misbruiken om het geschapene te leeren kennen met voorbijzien van den Schepper.’ Jezus had niet voor niets gezegd dat zonder hem niets mogelijk was. Dus was
zonder hem ook het vinden van ‘waarheid in de wetenschap’ niet mogelijk.3
Voor de medische wetenschap betekende dit dat, door de dualistische visie op de mens, de christenarts
werd gedwongen niet alleen te erkennen dat een gezonde geest huisde in een gezond lichaam, maar ook
dat slechts een gezonde geest door een gezond lichaam kon worden omhuld. Geestelijke stoornissen
konden met andere woorden lichamelijke kwalen tot gevolg hebben en de ergste stoornis was de zonde.
Die lag niet alleen aan de dood ten grondslag, maar ook aan ‘elke vatbaarheid van het lichaam om ziek te
worden. Tot genezing van het lichaam zijn ons vele middelen geschonken, tot genezing van de ziel slechts
a.w., p. 22-25.
a.w., p. 26-28.
3 a.w., p. 34-37.
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één middel en dat is het geloof in den heere Jezus Christus.’ Wellicht dat dit tijdens het aardse bestaan zelf nog
niet tot genezing van de lichamelijke kwaal leidde, maar wel zou daardoor na de dood ‘de genezen ziel tot
God terug’ kunnen komen om dan ‘bij de voleinding der eeuwen een nieuw, maar dan onsterfelijk lichaam terug te ontvangen’.1
Ook Keuchenius zag dus een sterk verband tussen zonde en ziekte, tussen geloof en genezing, en
daarmee tussen geneeskunde en theologie. Wat dit echter specifiek inhield voor de medische wetenschap,
die toch het uitgangspunt van zijn lezing vormde, blijft duister, uitgezonderd dan de al vaker gehoorde
stelling dat zij enerzijds rekening moest houden met Gods woord en anderzijds niet alleen met de soma,
maar ook met de psyche. Het is dus enigszins begrijpelijk dat Van Lieburg Keuchenius’ werk een allerminst gerijpt geestes- en onderzoeksproduct noemde, al zal dat ook daarmee te maken hebben gehad dat
die een grotere waardering voor de geneeskúnde dan voor de geneeskúnst aan de dag legde. In tegenstelling tot Van Lieburg - en de beide Lindebooms - zag Keuchenius de geneeskunde niet als dienaar van de
geneeskunst. Het is echter enigszins duister waarom Van Lieburg de rede als een volgend bewijs daarvoor
opvoerde dat de CVNG was bedoeld als opmaat voor een VU-medische faculteit. Weliswaar wordt Kuyper veelvuldig bezongen, maar de VU, laat staan een medische faculteit van die universiteit, wordt nergens genoemd. Blijft over een theoretische, intens gereformeerde causerie ten behoeve van een aantal
medisch geïnteresseerden, waarvan een deel bovendien weinig juichend op de rede of de brochure reageerden, mede vanwege Keuchenius’ identificatie van christelijk geloof met gereformeerde overtuiging en
calvinistische dogmatiek.2
- Het CVNG-plan van J.H.A. Van Dale
De redevoeringen van Den Houter en Keuchenius tonen aan dat er binnen de CVNG wel werd gesproken over de mogelijkheden om tot een opleiding voor christenartsen te komen en over de vraag wat
christelijke geneeskunde in moest houden, maar een echt concrete, op een medische faculteit toegesneden
invulling kwam er pas in 1901. Toen lanceerde de geneesheer-directeur van Veldwijk en tevens bestuurslid van de CVNG, Van Dale, in de vorm van een motie een voorstel over hoe een christelijke, medische
faculteit in eerste instantie zou moeten worden vormgegeven. De plek waar die faculteit zou moeten komen was volgens hem de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het was een motie waarover Roelink later zou
zeggen dat er een zekere ontstemming over de VU uit sprak, omdat die nog steeds niet tot zelfs maar een
begin van een medische faculteit was gekomen.3

a.w., p. 40-41.
Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 70.
3 Roelink, Blinkend spoor, 160.
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Over Van Dales motie werd op de vergadering van 29 oktober 1901 besloten dat zij ‘met een memorie
van toelichting gedrukt zou worden en om het belang der zaak aan alle leden zou worden rondgezonden’.
Zij hield in dat de vereniging zich tot het bestuur van de VHO zou richten met het verzoek over te gaan
tot de oprichting van een medische faculteit. De CVNG zou de motie publiceren en oproepen instemming ermee aan het bestuur van de VHO te laten weten. Een half jaar later, 1 april 1902, werd de motie
besproken en zowel toegejuicht als bekritiseerd. Een goed jaar daarna echter weer, 12 mei 1903, werd zij
alsnog aangenomen. Er werd een commissie benoemd, onder meer bestaande uit Bouman, Hermanides
en natuurlijk Van Dale zelf, die de motie met een begeleidende brief bij het bestuur van de VHO zou indienen. ‘Deze opdacht werd vervuld, maar’, zo zei Bouman tijdens de feestrede ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de CVNG in 1906, ‘tot heden werd hierop geen antwoord ontvangen’.1 Dat was ook
geen wonder. De VHO kampte immers juist in de jaren 1902-1903 met de naweeën van de in hoofdstuk
1 besproken theologische strijd met Kampen. Desondanks is een opmerking in een artikel in het Orgaan
van de CVNG over de opening van de wis- en natuurkundige faculteit in 1930, niet geheel van waarheid
gespeend. Het was ‘niet onwaarschijnlijk’ dat Van Dales voorstel ‘er min of meer toe bijgedragen heeft,
dat weinige jaren later de eerste [medische] Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit werd benoemd, zij het
in gansch andere vakken dan de steller der motie heeft bedoeld’.2 Die hoogleraar was, zoals gezegd, diezelfde Bouman.
De inhoud van de motie
Wat behelsde nu het voorstel precies en wat was de kritiek die erop kwam, en, wellicht nog het belangrijkst, wat was de positie die Bouman innam? Dit laatste natuurlijk deels vanwege diens latere functie,
maar ook omdat hij, inmiddels secretaris van de CVNG, als de grote theoreticus van de CVNG werd gezien. De precieze tekst van de motie was:
a: De Chr. Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland richte zich bij gemotiveerd schrijven tot
het Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag met het verzoek, dat het
Bestuur onverwijld stappen doe om te geraken tot de oprichting eener medische faculteit aan de Vrije Universiteit.
b: De Vereeniging publiceere dit schrijven en wekke krachtig op dit te steunen door inzenden van adressen van
adhaesie aan het Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.1

Van Dale begon zijn verdediging van de motie met een verwijzing naar de statuten van de vereniging. Die
openden immers met de intentie de natuur- en geneeskundige wetenschappen ‘te beoefenen bij het licht
1
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van Gods Woord’. Om dit te bereiken werden er wetenschappelijke referaten gehouden op de bijeenkomsten van de vereniging, maar het was, zonder de sprekers te kort te doen, ondertussen toch wel
duidelijk geworden dat de meeste van die referaten wetenschappelijk te kort schoten. Dit was tevens gebleken op een kort daarvoor gehouden criminologisch-antropologisch congres, waar, aldus Van Dale,
door diverse materialisten allerlei ‘dwaalleeringen’ waren afgestoken. Dit had echter niet tot gevolg gehad
dat, zoals volgens Van Dale Bouman in een artikel over dat congres met leedwezen had moeten constateren, de aanwezige gereformeerde psychiaters een weerwoord hadden gegeven of kunnen geven.2
Er moest dus zo snel mogelijk een christelijke opleiding voor natuur- en geneeskundigen komen, al
was het maar ‘voor den bloei onzer Vereeniging’. Want ook daarvoor waren mannen nodig ‘die ons tot
gidsen kunnen zijn op het nog onontgonnen terrein onzer beginselen, willen we onderling met vrucht arbeiden aan het doel, dat onze Vereeniging zich stelt; ook de genees- en natuurkundige wetenschappen
vragen hare kerstening’. Bovendien, zo zei Van Dale, waar zou anders het aanstaande, christelijke kabinetKuyper geschikte geneeskundige ambtenaren kunnen vinden, als ze nergens werden opgeleid? En dan waren er nog de jongemannen die natuur- en geneeskunde gingen studeren. Ook zij hadden een betrouwbare, wetenschappelijke gids hard nodig, omdat ze anders het gevaar liepen tijdens hun studie van het rechte, christelijke pad af te wijken en te bezwijken voor de wereldse verleiding, die zo nadrukkelijk lonkte aan
de openbare, goddeloze universiteiten.3
Er was dus duidelijk behoefte aan een christelijke natuur- en geneeskundige opleiding, maar, zo luidde
de eeuwige vraag, hoe moest die worden gerealiseerd?
Het antwoord daarop kan m.i. geen ander zijn dan: door stichting van een Christelijk wetenschappelijk centrum,
waar de natuur- en geneeskundige wetenschappen kunnen worden bestudeerd bij het licht van Gods Woord,
door oprichting eener faculteit aan eene universiteit, het middelpunt voor de beoefening der wetenschappen. En
wel aan eene universiteit, waar de verschillende wetenschappen in onderling verband met elkaar worden beoefend, waar naar eenzelfde plan volgens dezelfde beginselen aan het gebouw der wetenschap wordt gearbeid en
waar niet de eene arbeider zich beijvert af te breken, wat de ander met noeste vlijt opbouwt. Aan eene universiteit, die zich bij hare beoefening der wetenschap gebonden acht aan datzelfde gezag, dat onze Vereeniging aanvaardt, t.w. het onvoorwaardelijk gezag der Heilige Schrift als Gods Woord. Die universiteit is in ons land de
Vrije Universiteit.4

Natuurlijk, Van Dale wist wel dat de VU zich had verbonden met de Gereformeerde Kerken en niet ieder
lid van de CVNG was daarover te spreken. Maar zowel in de CVNG als aan de VU erkenden allen de auVan Dale, Voorstel betreffende de oprichting eener medische faculteit, p. 86.
idem.
3 a.w., p. 86-87.
4 a.w., p. 87-88.
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toriteit van de Heilige Schrift en voor het doel dat hem voor ogen stond, was dat voldoende. De VU was
in ieder geval verre te verkiezen boven de zogenaamde vrije wetenschap van de overige universiteiten.
Daarom ook was hij tegen een andere wel eens voorgestelde oplossing: een bijzondere leerstoel aan zo
een ‘beginselvrije of beginsellooze’ universiteit. Dat stond voor hem gelijk aan ‘uilen naar Athene dragen’.1
De volgende vraag moest dan zijn: wat zijn de mogelijkheden van een dergelijke faculteit? Bescheidenheid moest daarbij in acht worden genomen en daarom verlangde hij vooralsnog slechts ‘de oprichting
van een leerstoel in de gecombineerde natuur- en geneeskundige faculteit voor wat we kortweg noemen
willen “onze beginselen”’. Het was een voorstel dat enerzijds aansloot bij het gezamenlijk optreden van
natuur- en geneeskundigen in de boezem van de vereniging en anderzijds bij de verklaring van Kuyper dat
voor een medische faculteit begonnen moest worden met een hoogleraar in de natuurwetenschappen.
Het moest dus een leerstoel worden behorend tot zowel de natuurkundige als de medische faculteit en
uitsluitend voor de theoretische vakken. Of dat nu de algemene biologie, de medische encyclopedie, filosofie of christelijk medische ethiek was, dan wel een mengvorm van deze, wilde Van Dale vooralsnog in
het midden laten.2 Wat opvalt is dat Van Dale, ofschoon zelf psychiater, met geen woord over de psychiatrie rept. Ook bij hem ging, vanwege de beginselen en vanwege de wens een geluid te laten horen dat aan
de andere universiteiten niet of nauwelijks werd gehoord, de voorkeur uit naar de niet-klinische vakken.
Het moest, zo was Van Dales stellige overtuiging, mogelijk zijn om binnen de vereniging mannen te
vinden die voor een dergelijke post genoeg in hun mars hadden, waarbij hij het niet kon nalaten op te
merken dat het toch wel een verzuim van de VU was geweest om niet reeds vijftien jaar eerder voorzitter
Hermanides tot hoogleraar te benoemen. Om dit doel zo snel mogelijk te bereiken moesten de verschillende, elkaar zo vaak bestrijdende christenkringen de handen in elkaar en aan de ploeg slaan omdat het
een gedeeld belang diende. Het christenvolk had behoefte aan christenartsen en wenste dat die er zo
spoedig mogelijk kwamen. Van Dale sloot zijn toelichting af met de hoop dat het een en ander tot
vruchtbare discussie aanleiding zou geven.1 En inderdaad volgde er volop discussie, maar die zou door
hem allerminst als vruchtbaar worden gekenschetst.
Kritiek op de motie
De felste bestrijder van de motie was de Amsterdamse arts Rijk Kramer, een arts die model kan staan
voor de christelijke artsen die liever bijzondere hoogleraren zagen aan een gewone universiteit dan gewone hoogleraren aan een bijzondere universiteit. Kramer liet er geen gras over groeien en richtte meteen
zijn pijlen op het in de motie gebruikte woord ‘onverwijld’: ‘gejaagdheid, overhaasting, eene kwaal van
a.w., p. 88.
idem; Roelink, a.w., p. 160, 162; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 178; Stellingwerff, De VU na
Kuyper, p. 19-20.
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onzen tijd!’ Bovendien was volgens hem het feit dat er op het criminologisch-antropologisch congres van
gereformeerde zijde niets tegen de stellingen van materialistisch ingestelde mannen was ingebracht, niet
alleen een voorbeeld geweest voor Van Dale om het belang van zijn motie te onderstrepen, maar weinig
minder dan de aanleiding om haar in te dienen. Vreemd hieraan, en het eruit voortkomende voorstel, was
dan natuurlijk wel dat voor de invulling van de beoogde hoogleraarspost blijkbaar moest worden gekozen
uit mensen die op congressen hun mond niet durfden open te doen.2
Daarmee was de toon gezet. Kramer liet geen spaan heel van de motie en de er door Van Dale op gegeven toelichting. Die hoogleraarsstoel moest een gecombineerde natuur- en geneeskundige stoel worden
en dat op een universiteit waar toen twee van de drie faculteiten pas één hoogleraar kenden. Het kon
blijkbaar altijd nog minimaler. Niet dat zoiets onmogelijk was, natuurlijk niet, alles kon, al stemde Kramer
wel in met het studentenblad Nil Desperando Deo Duce dat het een onnoemelijk zware taak was. ‘Tien maal
bezwaarlijker dan alleen te moeten dragen den last van een geheele litterarische of juridische faculteit’, zo
schreef de onbekende student: ‘is het, om als medisch professor te moeten staan voor een Christelijke
Wetenschap’. Maar het was toch alleen mogelijk als de leerstoel een zeer uitgeklede leerstoel was, of sterker: het was alleen mogelijk als hij inderdaad een léérstoel was. Een heuse hoogleraarspost in een gecombineerde, dubbele faculteit bezet door iemand die op dat moment zelfs volgens Van Dale zelf nog
wetenschappelijk onvoldoende was toegerust, was toch eigenlijk te gek voor woorden. ‘Voor ééne faculteit is een genie, voor eene gecombineerde faculteit een Uebergenie noodig en dit mag men zelfs niet verwachten vóór dat de Uebermensch is opgestaan.’3
Kramer zag, al betitelde Van Dale dat dan als zinloos werk, echt meer in een bijzondere leerstoel aan
een gewone universiteit. ‘Breng ik een uil weg, dan het liefst naar Athene’, zo liet hij weten. Bij de noodzaak van een medische faculteit aan een christelijke universiteit kon en mocht niet worden verwezen naar
de faculteiten die reeds aan de VU aanwezig waren. Daarin immers kon de opleiding van meet af aan
worden begonnen en was er dus tot het einde toe eenheid van onderwijs. Dat nu kon noch bij de geneeskunde noch bij de natuurwetenschap het geval zijn. Een deel van die opleiding zou aan een der andere
universiteiten moeten plaatshebben, en dus was het beter die te verrijken met een bijzonder hoogleraar.
Die kon dan als ‘corrigens’ optreden. Bovendien kon zo’n hoogleraar ook op ‘ongelovige’ studenten zijn
invloed uitoefenen. In het verlengde hiervan verwees hij het argument dat de studenten aan de VU moesten verblijven om hen van dwalingen verre te kunnen houden, naar de prullenbak. Volgens Kramer waren
er juist veel studenten van de VU, met name van de juridische faculteit, afvallig geraakt en kende juist de
universiteit Leiden een hoog aantal studenten dat zich tot de gereformeerde godsdienst had bekeerd.4

Van Dale, a.w., p. 88-89.
Kramer, Bestrijding der motie-Van Dale, p. 137.
3 a.w., p. 137-138; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 20.
4 Kramer, a.w., p. 138-139, 141-142.
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Volgens Van Dale zou een leerstoel aan de VU ‘eisch van ons beginsel’ zijn. Dat wilde Kramer best
toegeven, maar gezinsverpleging voor ouden van dagen was ook eis van het beginsel, en toch hadden niet
lang daarvoor hooggeplaatste gereformeerden, onder wie hoogleraren van de VU, om praktische redenen
besloten een gebouw voor gestíchtsverpleging in gebruik te nemen. Er was voor een leerstoel nu eenmaal
een te groot gebrek aan enerzijds geld en anderzijds bekwame mannen om die eis van het beginsel in de
praktijk om te kunnen zetten. En bovendien was het zo slecht nog niet om aan een gedegen, volledige,
gewone universiteit opgeleid te worden. Zou het niet ook zijn positieve kanten hebben ‘in direct contact
te komen met eene theorie, die gemoed en verstand onbevredigd laat’? Werd er ‘niet te veel en op verkeerde wijze gewaarschuwd […] tegen “de officieele wetenschap”’. Werd ‘het collegeloopen aan de gewone Universiteiten [niet] te veel […] tegengegaan?’. ‘Zouden zij, die gestudeerd hebben aan de Vrije
Universiteit niet meer gepresteerd hebben, als ze beter onderlegd waren in de methode en met de uitkomsten der officieele wetenschap?’1
Alles samengevat bleef er weinig over van het te verwachten nut van een theoretische, gecombineerde
leerstoel aan de VU. Natuurlijk zouden de christenen graag christenartsen zien, maar het gereformeerde
volk wilde zoveel. Zo had het - ‘godbetert’ hoorde je Kramer tussen de regels denken als zijn geloofsovertuiging dat niet in de weg had gestaan - zelfs eens enthousiast gereageerd op het voorstel een leerstoel op
te richten ‘in de Homoeöpatische geneeskunde’, waarmee Kramer bewees een van degenen binnen de
CVNG te zijn die niet voetstoots alles volgden wat Kuyper zei en deed. Bovenal echter maakte Van Dale
Kramer niet wijs dat de gereformeerden niet nog veel liever goede artsen zagen. Die nu zou de VU nooit
kunnen verstrekken. Daarvoor miste zij ten enenmale alles wat voor een goede, medische opleiding en
voor goede, medische wetenschap noodzakelijk was: laboratoria en bedden. Theorie is mooi, maar moet
gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. ‘Geen laboratoria, geen ziekenhuizen; - een psychiatrie zonder patiënten. Dit is nu het nieuwe in de motie van Dr. Van Dale, dat alles wat kostbaar is, wordt weggelaten, en
we er dus af zijn met een “koopie”.’ Een dergelijke leerstoel vloeide ook allesbehalve voort uit de statuten
van de vereniging, zoals Van Dale had beweerd, omdat die repten van de natuur- en geneeskundige wetenschap ‘in haren geheelen omvang (niet te leeren of doceeren, of te bestudeeren, of er zowat op los te
philosopheeren) maar… te beoefenen bij het licht van Gods Woord’. Er moest met andere woorden niet alleen worden gedacht en gepraat. De handen moesten uit de mouwen, oog en oor moesten de kost worden gegeven. Eerst is er het laboratorium en dan pas de kennis; eerst het onderzoek, dan pas de theorie.
Bouman had daar, zo herinnerde Kramer, in zijn ‘Over onze beginselen’ de aandacht al op gevestigd. Het
filosofisch denken had grote waarde, maar kon niet zonder het waargenomen feit.1
Het was toch al principieel fout als Van Dale een vak als algemene biologie als een theoretisch vak
omschreef en het was toch al principieel fout voor de natuur- en geneeskundige faculteiten een theore1

a.w., p. 140, 142.
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tische leerstoel in te willen richten. En het was principieel fout om je zo bescheiden op te stellen dat je
een heilloze weg insloeg. Bescheidenheid was goed, maar mocht niet tot foute keuzes leiden. Beter geen
leerstoel dan een leerstoel die dat woord niet waard was.
Veel zelf zien, zèlf denken, zèlf oordeelen is de onvoorwaardelijke eisch, dien wij (natuur- en geneeskundigen)
onszelven stellen moeten om aan den christelijken eisch der bescheidenheid te kunnen voldoen. […] Diep, zeer diep, gevoel ook ik het ‘gemis’, maar, waar het in strijd is met de Christelijke medische ethiek om eene vroeggeboorte op
te wekken, tenzij het leven der vrouw gevaar loopt, […] zoo heb ik mijne stem verheven om te waarschuwen
niet te zondigen in deze, waar het ‘de Alma Mater’ geldt. ‘Die gelooven – haasten niet.’ Laat ons daarom geduldig
verbeiden, - biddende en werkende - den dag waarop de ‘Vervulling’ geboren wordt, en wij ònze zuster Minerva
kunnen begroeten, met een vreugdelied op de lippen.2

Van Dale was geschokt door Kramers reactie. Het was ‘niet om te twisten’ geweest dat hij de motie had
ingediend. Als hij had kunnen voorzien dat er op een dergelijke manier op zou worden gereageerd, dan
zou hij ‘als liefhebber van den vrede, gezocht hebben naar een anderen weg ter bereiking van het doel,
waartoe ik mij had voorgesteld door mijn motie te geraken’. Het had echter geleid tot een publicatie die
zijns inziens niet beantwoordde aan de eisen ‘die men aan een christelijk-collegiale bestrijding stellen mag,
en die daarom ons Orgaan niet siert’.3 Maar Kramer was allesbehalve onder de indruk van Van Dales
verdriet. In een ‘tweede bestrijding van de motie’ bleef hij de voorhamer vrolijk rondzwaaien.
Van Dale was, zo merkte Kramer op, een typische aanhanger van de deductieve methode. Daarom
kon hij ook van mening zijn dat een theoretische leerstoel ook bij de natuur- en geneeskunde zeer wel
mogelijk en voldoende was. Deductie kon echter hooguit pas volgen als de inductie was geweest.
Hermanides had al eens terecht gezegd dat christelijke wetenschap niets anders was dan doodgewone
wetenschap ‘die rekening houdt met de waarheden van Gods Woord’. Maar Kramer wilde nog een stapje
verder gaan. De natuurwetenschap was niet een inductief ingeleide wetenschap die deductief werd
bevestigd, maar ‘voor alle menschen, is er maar één methode, de inductieve’. De deductie was hier volledig
aan ondergeschikt. Alles wat gededuceerd werd had eerst geïnduceerd moeten worden en alles wat
gededuceerd was moest vervolgens weer worden geïnduceerd.4
Maar niet alleen de invulling van de leerstoel kon Kramers goedkeuring niet wegdragen, ook de plaats
waar hij moest komen deed zijn wenkbrauwen fronsen. Zoals gezegd was het een leerstoel aan een gecombineerde faculteit op een universiteit met op dat moment twee faculteiten met slechts één hoogleraar
en een topzware theologische faculteit. Dan kon het niet anders of de leerstoel werd in deze karikatuur
a.w., p. 143-144.
a.w., p. 145-146 (citaat: p. 146).
3 Van Dale, Niet om te twisten, passim.
4 Kramer, Tweede bestrijding van de motie, p. 68.
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van een gereformeerde universiteit een speeltje van de theologie. Hij bleef erbij: zonder laboratorium,
zonder feiten, geen leerstoel. Ook hierin vond hij, zo meende hij althans, Bouman aan zijn zijde. Naast beginselen, zo had die gezegd in ‘Over onze beginselen’, moesten feiten staan die in overeenstemming waren met de CVNG-beginselen, ‘en ook hier was het weder geen enkel onzer die dat kon doen’. Er was met
andere woorden niets tegen klein beginnen, maar het moest niet te gek worden. Kwantitatief klein was tot
daar aan toe, maar dan moest het wel kwalitatief goed zijn.1
Een middenpositie van Bouman?
Tijdens de discussie werd, met name door Kramer, voortdurend naar Bouman verwezen, en dan in het
bijzonder naar zijn ‘Over onze beginselen’ en zijn verslag van een criminologisch-antropologisch congres.
Dus is ook daarom de vraag interessant welke positie Bouman in deze discussie innam, nog afgezien van
de eerder gegeven redenen. Het is namelijk zeer de vraag in hoeverre die verwijzingen terecht waren. De
opmerkingen van Kramer dat ook volgens Bouman de inductie aan de deductie vooraf moest gaan, zijn
terecht te noemen, maar gold dit ook voor zijn kritiek op Van Dale naar aanleiding van Boumans verslag
over het genoemde congres?
Expliciet mengde Bouman zich pas in de discussie één jaar nadat Van Dale zijn motie had ingediend.
Impliciet echter had hij er zich reeds begin februari 1902 over uitgelaten. Bij een lezing op de provinciale
VU-dag te Den Haag verdedigde hij de stelling dat het lichaam alleen weinig verklaarde. Maar ook het
puur er naast staan van de ziel, het wel erkennen van het bestaan ervan, maar ontkennen dat er een verbinding met het lichaam is, wierp niet al te veel licht op de zaak. Er moest een wisselwerking tussen lichaam en ziel zijn, maar om die precies te kunnen duiden was nog veel onderzoek nodig. Dat zou met de
beste hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd. Met andere woorden: een puur theoretische leerstoel in
de geneeskunde zonder laboratorium en goed geëquipeerd ziekenhuis bekeek hij met scepsis.2
Het was hierdoor niet verwonderlijk dat hij in een artikel later dat jaar, getiteld ‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’, Van Dale dan ook alleen daarin bijviel dat het ook volgens hem zeer wel mogelijk
was om alvast met één hoogleraar te beginnen, om van daaruit de faculteit in de medische en natuurwetenschappen verder uit te bouwen. Kramer echter had het gelijk aan zijn zijde dat ook een dergelijke, kleine faculteit op zijn minst een laboratorium en kliniek moest hebben. Diens bedenkingen tegen een van de
praktijk afgesneden hoogleraar genees- en natuurkunde op een theologisch topzware universiteit, waren
terecht geweest. Het was dan inderdaad te vrezen dat die dan meer als theoloog of filosoof dan als medicus-natuurwetenschapper zou functioneren.3

a.w., p. 68-69.
Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 20.
3 Bouman, Vrij onderzoek, p. 65-66.
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Bouman schreef in ‘de kwestie Van Dale-Kramer’ een typisch bewijs te zien dat hoe dichter mensen
principieel bij elkaar stonden, hoe groter het conflict kon zijn. Beiden zagen graag een natuur- en geneeskundige faculteit aan de Vrije Universiteit verschijnen, maar bij gebrek aan mannen en geld, koos Van
Dale onder het motto: ‘dan is er tenminste iets’ voor een minimale en goedkope variant, terwijl Kramer
liever wachtte tot er werkelijk iets substantieels van de grond kon komen. Wie had er nu gelijk? Wat
Bouman betrof, zo schreef hij althans in bovengenoemd stuk, geen van beiden. Van Dale had inderdaad
te weinig met de noodzakelijke onderzoekspraktijk rekening gehouden terwijl Kramer zich blind had gestaard op ziekenhuizen en laboratoria ‘alsof deze alleen zouden noodig zijn om het door Van Dale beoogde doel te bereiken’.1
In ‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’ zou hij tevens op de verwijzing van de beide kemphanen
naar het vijfde criminologisch-antropologisch congres terugkomen. Dat het congres over criminele antropologie de stoot tot het voorstel-Van Dale zou hebben gegeven, zoals Kramer beweerde, bestreed
Bouman. En als het wel zo was, dan was dat ten onrechte geweest. Zeker, de christelijke psychiaters hadden gezwegen, maar dat was ook volkomen normaal. Er waren immers ook theologen, juristen en nietpsychiatrische medici van gereformeerden huize aanwezig geweest en die hadden ook gezwegen. Het had
daarbij meer op de weg gelegen van ten eerste de juristen onder hen om de stem te verheffen, omdat de
‘algemeen toegejuichte dwaalleeringen’ ook van een jurist, de Italiaan Enrico Ferri, afkomstig waren geweest. En ten tweede waren het, aldus Bouman, met name biologische vraagstukken waar Ferri en Lombroso eigenaardig mee omsprongen. Dus hadden ook de biologen eerder dan de psychiaters protest moeten aantekenen.2
Dit vijfde internationale congres voor de criminologische antropologie was gehouden te Amsterdam.
Het eerste was gehouden te Rome, hoofdstad van het land van Lombroso, de grondlegger van deze tak
van wetenschap. Die had daar, aldus Bouman, zijn ‘nu reeds overbekende’ stellingen verdedigd, bewijzen
van zijn grote werkkracht gegeven, ‘maar ook tegelijk van zijne virtuositeit in het maken van overhaaste
conclusies’.3 In de bespreking van het vijfde congres zou Bouman wat dieper op Lombroso en de zijnen
ingaan, maar het was niet de eerste keer geweest dat hij zich over de Italiaan had uitgelaten. Ook in ‘Over
onze beginselen’ had hij dat al gedaan en niet eens zo negatief. De theorie van Lombroso was voor de
rechtgeaarde gereformeerde namelijk geen verrassing. Integendeel. Zei Lombroso nog dat door erfelijkheidsfactoren, dus afhankelijk van het voorgeslacht, het kwaad vanaf de geboorte in de mens kón zitten;
volgens de gereformeerde was ieder mens vanaf de geboorte tot het kwade geneigd. Ook de door Lombroso waargenomen degeneratieverschijnselen waren niet echt levensbeschouwelijk verwerpelijk. Bouman
was ervan overtuigd dat met betere onderzoeksmiddelen alleen maar meer van dergelijke verschijnselen
a.w., p. 64
a.w., p. 64-65.
3 Bouman, Het Vde internationaal congres, p. 43.
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zouden worden waargenomen. Ook de degeneratie kon immers uit de zondeval worden verklaard. Sinds
de slang Eva ertoe had gebracht van de appel te eten kon het menselijk lichaam niet meer de vertegenwoordiger zijn van al wat rein en puur en schoon was. Dat was dan ook niet het punt waar de bestrijding
zich op moest concentreren. Niet het onderzoek zelf en de daarbij gevonden gegevens waren verwerpelijk, maar de daaruit getrokken conclusies. Het kwaad kon wel degelijk bestreden worden en de misdaad
voorkomen, en dat was iets dat je bij de fatalistische Lombroso miste.1
Maar waarom werd die kritiek niet op het congres gehoord? Ondanks dat er wel degelijk enkelen waren die de christelijke beginselen waren toegedaan, had niemand van hen het woord genomen, zo hadden
zowel Van Dale als Kramer naar voren gebracht. Vreemd genoeg echter had Bouman in zijn congresverslag die vraag al beantwoord, maar dat schijnt aan beider attentie te zijn ontsnapt. Ten eerste was
de enkele tegenstander van Lombroso’s leer die wel aan het woord was gekomen, al gebeurde dat dan niet
vanuit principieel christelijke hoek, weinig succesvol geweest. Ten tweede was het niet iedereen gegeven
in het openbaar het woord te nemen, zeker niet omdat dat ook nog eens in de Franse taal moest gebeuren. Het aantal principiële, christelijke tegenstanders van de verkondigingen van Lombroso was klein, en
zij wisten van te voren al dat de woorden van hun tegenstanders op groot applaus konden rekenen. Verder had men voorafgaand aan het congres bepaald dat ‘politieke en godsdienstige discussies’ niet mochten
worden gevoerd, zodat iedereen die een levensbeschouwelijk standpunt inbracht de kans liep het woord
te worden ontnomen. Natuurlijk waren, zo wist Bouman ook wel, ook de standpunten Lombroso en de
zijnen niet van geloof en politiek vrij, maar het was duidelijk dat die bepaling alleen was bedoeld om te
vermijden dat ‘de politiek en den godsdienst, die de toonaangevers niet hebben’ ook een rol in de discussie zouden gaan spelen. ‘Dit mag reeds voldoende zijn om aan te geven, dat zwijgen in casu beter was dan
spreken.’ Maar er was nog iets, en daarbij komen we op Boumans wetenschappelijke overtuiging. Beginselen waren prachtig, maar om tegenstanders van hun waarheidsgehalte te overtuigen, zouden zij gepaard
moeten gaan met feiten die hen konden staven. Er was echter ‘geen enkele onzer’ die daartoe in staat was.
Daarom vooral was het, dat een gevoel van schaamte bij ons opkwam, dat we dit alles moesten laten passeeren,
zonder te kunnen protesteeren met bewijzen, eveneens aan de ervaring ontleend. Dat gevoel van schaamte zal
echter verdwijnen, zoodra we eveneens over een aantal geleerden kunnen beschikken, die met de alleszins bewonderenswaardige vlijt van Lombroso’s school feiten en gegevens beginnen te verzamelen en daaruit andere
bewijzen kunnen putten. In ons orgaan mag deswege een woord van opwekking niet ontbreken om toch deze
gewichtige studie ter hand te nemen, daar een meer dan denkbeeldig gevaar gelegen is in het propageeren van de
door het Congres bijna algemeen beleden beginselen.2
Bouman, Over onze beginselen, p. 79.
Bouman, Het Vde internationaal congres, p. 50-51 (citaat: p. 51). Het merkwaardige van dit alles is overigens dat afgaand op de Herinneringen van de Lombroso-adept en Utrechtse psychiater Cornelis Winkler al in 1893, op het derde
criminologisch-antropologisch congres te Brussel, in ieder geval van de zijde van het strafrecht al van flinke bestrij1
2
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Met andere woorden: Van Dale en Kramer hadden dus wel gelijk met hun verwijzing naar Boumans congresverslag, alleen verwezen zij naar de foute pagina. De opwekking tot wetenschappelijk onderzoek lag
niet in het zwijgen op zich, maar in een van de achterliggende redenen van die schreeuwende stilte. Bovendien had Kramer zijn kritiek op Van Dale kunnen versterken door naar Boumans antwoord te verwijzen, in plaats van met volle ironie de ‘zwijgers’ te kapittelen. Toch moet hierdoor geconcludeerd worden
dat Bouman, gezien het belang dat hij hechtte aan onderzoek, inhoudelijk gezien dichter bij Kramer dan
Van Dale zat, al zou hij het nooit zo cru en confronterend verwoorden als Kramer had gedaan.1 We zullen nog zien dat dit niet het enige punt was waarop hij met hem instemde.
Maar strijd of geen strijd, aanvaarding van de motie of geen aanvaarding van de motie, de VU liet niets
van zich horen, en de poging van Van Dale om een medische faculteit aan de VU opgezet te krijgen leek
tot mislukken gedoemd; met de nadruk op ‘leek’. Zoals gezegd was Van Dale niet alleen betrokken bij de
CVNG, maar ook bij de VtCV van Lucas Lindeboom. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat hij
zich ook in die hoedanigheid zou weren.

ding van Lombroso’s stellingen sprake was geweest. Op het hierboven genoemde Amsterdamse congres was diens
leer zelfs ten grave gedragen, al was dat dan gepaard gegaan ‘met veel eerbewijzen’. Winkler, Herinneringen, p. 74-75,
101-102.
1 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 20.
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4 De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
De stichting van de VtCV
Na het bespreken van de initiatieven vanuit de VU zelf en vanuit de CVNG, zijn we aangekomen
bij de derde weg van waaruit pogingen werden ondernomen om te komen tot een medische faculteit aan de VU: de christelijke verzorging. Die vond één van haar organisatorische verbanden
in de al vaker genoemde VtCV van de afgescheiden dominee en Kamper hoogleraar Lucas Lindeboom (1845-1933). Die was eerst predikant in het roomse Den Bosch geweest en vervolgens,
in 1873, naar Zaandam vertrokken. Hij kreeg in 1876 landelijke bekendheid als gevolg van zijn
strijd tegen de zondagsinspectie, naar aanleiding van het gevangen zetten van zeven Zaanse
schutters die geweigerd hadden op de dag des Heren voor inspectie op te komen. Het eindigde
ermee dat de zondagsinspectie inderdaad werd afgeschaft. In die jaren was hij ook de leidende
kracht achter het tijdschrift De Vredebond. Heraut voor Gereformeerde Kerk en Zending. In 1882 werd
hij benoemd tot docent en later tot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool Kampen. Uit
zijn huwelijk werd naast een dochter ook een zoon geboren, de latere dominee Cornelis Lindeboom, vader van VU-hoogleraar Gerrit Arie.
De VtCV was geen organisatie ter verdieping van de christelijk wetenschappelijke theorie zoals de CVNG. Zij beheerde enkele inrichtingen waar psychiatrische en neurologische patiënten
werden behandeld vanuit de overtuiging dat dit het best kon geschieden in christelijke sfeer en
vanuit het christelijk geloof. Haar oprichting was een direct gevolg van de Krankzinnigenwet van
27 april 1884, die een grote rol heeft gespeeld bij de institutionalisering van de psychiatrie. Het
verschil met de eerste, uit 1841 stammende wet - die het staatstoezicht op de verpleging en de
bepalingen voor opname van krankzinnigen had geregeld - was dat het staatstoezicht zich niet
meer beperkte tot de krankzinnigen in de inrichtingen. Het werd naar alle krankzinnigen uitgebreid, zowel binnen als buiten de muren van het de gesticht, met uitzondering van de thuisverpleegden. De wet schiep daarmee het kader waarbinnen het nieuwe medisch specialisme, de psychiatrie, zich kon gaan ontwikkelen. Ook leidde zij er toe dat confessionelen initiatieven begonnen te ontwikkelen op het gebied van de geestelijke zorg. De belangrijkste uitingsvorm daarvan
was de VtCV, die, zoals gezegd, een majeure rol zou gaan spelen bij de oprichting van de medische faculteit van de VU. Zij werd uiteraard niet opgezet om de psychiatrie binnen de gerefor-
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meerde zuil te brengen. Wel zou zij achteraf een van de voorbeelden van het ontstaan van die zuil
blijken te zijn.1
Door de wetten op de krankzinnigenzorg van 1884 en 1841 had een medicalisering van de
psychiatrische hulpverlening plaatsgehad. De medische functie, de behandelfunctie, van de zorg
kwam voorop te staan. Was het eerst de voornaamste taak van de gestichten de patiënten simpelweg van de straat te houden, nu moest meer en meer worden gepoogd hen ook te genezen.
Niet bewaren in, maar ontslaan uit de gestichten moest het doel zijn. Ook werden de eisen en
bepalingen waaraan die gestichten moesten voldoen strenger en verder uitgebreid. Zo werd bijvoorbeeld de zorg in gevangenissen, armenwezen en krankzinnigengestichten niet meer onder
één noemer gevangen en vanaf 1878 was het verboden krankzinnigen te detineren.2
- Een reactie op het medisch-biologisch denken
Al waren er natuurlijk ook andere stromingen - zoals de ‘moral treatment’ die bij de behandeling
het belang van God, bijbel en zede onderstreepte - het was toch voornamelijk de tijd waarin de
medisch-biologische benadering van geestesziekte vaste voet aan de grond kreeg. De Duitse psychiater Emil Kraepelin bijvoorbeeld schreef toentertijd zijn befaamde nosologische classificatie
van ziektebeelden, wat zowel voortkwam uit het medisch-biologisch denken, als veroorzaker was
van een nog verdere somatisering van psychiatrische ziektebeelden. Deze zienswijze kreeg vanzelfsprekend kritiek te verwerken van hen die een levensbeschouwelijk element in de behandeling
op zijn plaats achtten. Mensen als Bouman beschuldigden de aanhangers van een somatische
zienswijze ervan ‘Psychiatrie ohne Seele’ te bedrijven. Dit leidde tot een tweezijdige ontwikkeling.
Enerzijds was er aan het eind van de negentiende eeuw, door de steeds grotere bemoeienis van de
overheid met de psychiatrische zorg, sprake van een groei van het aantal inrichtingen van staatswege. Anderzijds kon er als reactie daarop worden gesproken van een groei van het aantal particuliere, met name religieuze inrichtingen. Deels omdat zij een verpleging ‘vrij van staat’ wensten
en deels omdat aan de staatsinrichtingen het medisch-biologisch denken overheerste.3
Dat de medisch-biologische zienswijze de overhand had, leidde tot de kritiek dat er een gesloten en materialistisch mensbeeld achter schuil ging, waarin geen oog was voor de complexiteit
van de menselijke ziel en de menselijke interactie, en de rol die zij speelden bij het ziekteproces.
Dit was de achtergrond van het verschijnen van een oproep in 1882 van de hand van Linde-

Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 6, 330; Voor de oprichting van de VtCV zie ook: Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg, p. 160-184.
2 Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 159; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 18.
3 Kuilman, a.w., p. 161.
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boom, die leidde tot de oprichting van de VtCV op 9 oktober 1884.1 Het was niet de eerste keer
dat hij met de krankzinnigenzorg in aanraking was gekomen. Als student theologie te Kampen
had hij in 1863 op een reis door Duitsland de gestichten te Wezel bezocht, alsmede die van pastor Theodor Fliedner te Kaiserswerth. De indrukken die hij daar had opgedaan werden tien jaar
later hernieuwd toen hij met twee moeders van zijn gemeente hun krankzinnige kinderen bezocht
in het gesticht Meerenberg bij Santpoort. ‘Van dien dag af’, zo schreef hij later: ‘is het overtuiging
bij mij geworden dat de kerk van Christus schuldig is aan zwaar verzuim jegens de krankzinnigen,
inzonderheid jegens hen die den Naam des Heeren belijden.’ Hij begon het als zijn taak te zien
daar iets aan te gaan doen, getuige een in 1875 verschenen brochure over De Christelijke Gereformeerde Kerk, haar toestand, haar roeping en toekomst. Daarin vroeg hij zich af waar de christelijke ziekenhuizen, krankzinnigengestichten of doofstommen- en blindeninrichtingen waren? ‘Zelfs onze
eigen leden moeten maar al te vaak zich toevertrouwen aan inrichtingen waar Christus niet
woont.’ Toch zou het nog enkele jaren duren voordat er werkelijk tot daden werd overgegaan.2
Het is daardoor de vraag of de oproep uit 1875 er wel als bewijs voor kan gelden dat de psychisch
zieken zijn speciale attentie hadden gehouden. De opsomming die Lindeboom gaf was immers
vrij algemeen. De brochure kan dan ook niet als argument worden gebruikt tegen het oordeel van
Van Belzen dat de verwijzingen naar de ervaringen in Duitsland en Santpoort louter verklaringen
achteraf waren. Er zijn volgens Van Belzen in feite geen aanwijzingen dat de krankzinnigenzorg
vóór 1882 Lindebooms speciale aandacht had. De verwijzingen naar eerdere ervaringen leken
eerder ter verklaring van de oproep in 1882 te zijn aangehaald, dan dat ze inderdaad zo’n indruk
hadden gemaakt dat hij sindsdien op een kans wachtte een dergelijke oproep te kunnen plaatsen.
Zij kregen door de stichting van de VtCV een lading die ze op het moment zelf niet hadden gehad.3
-Lindeboom en Kuyper
Lindeboom schreef zijn oproep als vrijwel onmiddellijke reactie op het eerste van een vijftal artikelen van Kuyper begin 1882 in De Standaard. Naar aanleiding van het wetsontwerp krankzinnigenzorg, dat later tot de wet van 1884 zou leiden, was Kuyper daarin van leer getrokken tegen de
krankzinnigengestichten omdat in hen werd uitgegaan van een ‘zielloze psychiatrie’. Hij merkte
op dat zijns inziens de verpleging van krankzinnigen geen staatszaak was, zoals zoveel in de ogen
a.w., p. 161-162.
Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 23-24; Wieringa, Lotgevallen van de Valeriuskliniek, p. 12; L. Lindeboom, Gedachtenis
van het 25-jarig bestaan der VtCV, p. 75 (noot 2); Wielenga, Herdenkingsrede, p. 205-206; Donner, In memoriam, p. 313; In
memoriam L. Lindeboom, p. 3.
3 Van Belzen, a.w., p. 333-334.
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van de ARP geen staatszaak was. De eerste verantwoordelijkheid voor het verzorgen van krankzinnigen lag bij de familie, als die daarvoor voldoende woonruimte had. Het best kon dat geschieden ‘door de kerken van Jezus Christus, als die niet enkel de lichamelijke, maar ook de zinnelijk
beroofden met de liefde Christi hebben te dienen’.
Bij ontstentenis van de kerk van Jezus Christus trede de Christelijke Vereeniging op den voorgrond; en
[…] waar ook die macht terug bleef, de gewone, particuliere nijverheid, die verpleegt tegen gereede betaling;
niet om Gods wil, maar voor geld.

Maar zowel van kerkelijke als van christelijk particuliere verzorging was geen sprake. En zeker het
gebrek aan verzorging door de kerken was in de ogen van Kuyper pure plichtsverzaking, ‘liefdeloos en stuitend’. Dit beargumenteerde hij door wederom te verwijzen naar de tweeledige Christus: verkondiger én genezer, theoloog én arts. En dus moest de kerk niet alleen de zonde bestrijden, maar ook de nood lenigen.1 Kuyper verwierp dus de redenering dat krankzinnigheid werk
van de duivel was en dat derhalve de kerk daarvoor geen barmhartigheid hoefde te betrachten,
wat wel als verklaring is gegeven waarom de kerk tot op dat moment niet aan verpleging van psychiatrische patiënten had gedaan.2 Volgens Kuyper was de zonde het werk van de duivel en de
ziekte straf van God, maar niet ieder individu had daar persoonlijk schuld aan.
De toenmalige aanklacht tegen de zielloze psychiatrie mag er overigens niet toe leiden al te
veel medelijdende betekenis aan de artikelen van Kuyper toe te dichten. In feite was de krankzinnigenzorg voor hem slechts een aanleiding om tot een grotere uiteenzetting te komen over de
noodzakelijk geachte inperking van staatsbemoeienis en het ontvouwen van zijn antirevolutionaire ideeën over de rol van de overheid. Hij zou zich dan ook daarna niet of nauwelijks meer met
dit specifieke onderwerp bezig houden.3
Met de in zijn artikelen genoemde ‘Christelijke Vereniging’ doelde Kuyper uiteraard niet op de
vereniging van Lindeboom, want die bestond toen nog niet. Het was een soortnaam voor het
christelijk particulier initiatief, maar het zou een self fulfilling prophecy blijken te zijn. Het onderwerp
van de krankzinnigenzorg was in de gereformeerde pers aangeroerd en Lindeboom was vastbesloten het in gereformeerde handen te houden, en wellicht zelfs, gezien zijn snelle reactie, om het
uit de handen van de toen nog hervormde Kuyper te rukken. Hij riep in De Vredebond de kerkenraden op een begin te maken met het voorzien in de grote behoefte aan christelijke verzorging
van krankzinnigen, doven en blinden in eigen inrichtingen. Dit betekent niet dat de vereniging

Van Oosterwijk Bruijn, De VtCV, p. 1-2; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 24; Wieringa, a.w., p. 12.
Wielenga, a.w., p. 205.
3 Van Belzen, a.w., p. 334.
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mag worden gezien als een reactie op wantoestanden in de toen bestaande inrichtingen. Van kritiek daarop was nauwelijks sprake, een enkele opmerking daargelaten.1 De bedoeling was louter
en alleen de ‘eigen’ patiënten een ‘eigen’ hulp te bieden. Er moesten zo snel mogelijk christelijke
inrichtingen komen, zo schreef in 1885 medeoprichter en bestuurslid W. van Oosterwijk Bruijn
in zijn De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland. Dit niet
zozeer omdat de bestaande inrichtingen gebrekkig waren, maar bovenal omdat de bestaande inrichtingen ‘niet positief christelijk’ waren. Er was in die zogenaamd neutrale inrichtingen soms sprake
van duidelijke antireligiositeit, van psychiaters die in de godsdienst de óórzaak van de waanzin zagen, terwijl ‘wij weten’ dat godsdienst, in ieder geval ‘de ware godsdient’, juist het middel was dat
waanzin verre hield en verdreef en de mens bewaarde ‘voor afdolingen’.2 Een voorbeeld van een
psychiater die ‘overdreven’ godsdienstigheid onder de noemer ‘waanzin’ wilde vatten was J.L.C.
Schroeder van der Kolk, die daarbij ook nog eens waarschijnlijk over de afgescheidenen sprak.
En volgens S.Sr. Coronel laadde Kuyper in ieder geval de verdenking op zich krankzinnig te zijn,
een verdenking die de leider der anti-revolutionairen overigens deelde met de leider der revolutionairen, Domela Nieuwenhuis.3
In zijn ook als brochure verschenen artikel over de betekenis van het christelijk geloof voor de
medische zorg, wees Lindeboom op de missionaire taak van de kerk ten aanzien van de zieken.
De verzorging van hen, en dan met name van de krankzinnigen, mocht zich niet meer beperken
tot de uit liefdadigheid voortkomende christelijke verzorging. Die moest een vaste plaats binnen
de kerken krijgen. Hierop werd een voorstel ingediend door de Christelijk Gereformeerde Kerk
van Zaandam, de kerk van Lindeboom, bij de Algemene Synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken, de officiële naam van de afgescheidenen. Het luidde dat de synode haar aandacht
moest wijden ‘aan de noodige voorziening in de behoefte aan gelegenheid tot Christelijke Verpleging van Krankzinnigen, Blinden, Doofstommen, en ander dergelijke lijders in het midden der
Gemeente.’1
- Geen actieve rol van de kerken
Het antwoord van de Synode, augustus 1882 te Zwolle, was instemmend. ‘Doordrongen van de
heilige roeping der Kerk, om zich de verpleging dier ongelukkigen aan te trekken’, wenste zij ‘met
allen ernst’ de aandacht van de kerk op deze zaak te vestigen. Bovendien wenste zij ‘dat er weldra
in ons vaderland, gelijk elders, inrichtingen tot stand komen, waarin die ongelukkigen onder de
Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 25.
Van Oosterwijk Bruijn, De VtCV, p. 10.
3 Binneveld, a.w., p. 167.
1
2

136

verpleging der ware Christelijke liefde verkeeren’. Of de Synode deze oproep ook realiseerbaar
achtte is de vraag; zij riep althans niet concreet op tot het nemen van initiatieven, wat de uitspraak
toch wat gratuit maakte. Zij ademde, zoals B. Wielenga het vijftig jaar later zou zeggen, ‘meer
goedwilligheid dan klaarheid’. Eén jaar later ging daarom Lindeboom zelf, inmiddels docent te
Kampen, maar weer tot actie over ‘in het belang van de Christelijke verzorging naar het Woord
van God’. Hij zorgde ervoor dat op 14 september 1883 de kwestie werd besproken op de Centrale Pastorale Conferentie van predikanten en ouderlingen, wederom te Zwolle.
Er had zich ondertussen een comité gevormd dat met een aantal anderen het vergaderpunt
van de conferentie al de avond van tevoren had doorgesproken. Op de conferentie zelf werd aangesloten bij de woorden van de Synode van augustus 1882. Dit betekende dat ook christenen buiten de kerk werden aangesproken, waardoor in feite de beweging in het leven werd geroepen die
tot het ontstaan van de VtCV zou leiden. De praktische uitvoering van het een en ander werd aan
het genoemde comité overgelaten. Het plaatste een oproep in De Bazuin van 23 november 1883.
Onder de negentien ondertekenaars bevonden zich collega’s van Lindeboom te Kampen, almede
enkele predikanten, ouderlingen en diakenen. De oproep, die spoedig ook in andere bladen verscheen, sprak er onder meer over dat het ‘ongetwijfeld’ het doel moest zijn ‘om alle dergelijke lijders te helpen. Doch ons oog is allereerst, en wij meenen daarin naar Gods Woord te handelen,
op de lijders onder de Christenen’. Deze oproep kreeg wél respons, zowel in woord, geschrift als
harde valuta. 22 diaconieën van de Christelijk Gereformeerde Kerken, zeventien kerkenraden en
diaconieën van de NHK en één deputatie van de Evangelisch Vrije Gemeente reageerden positief. Er vloeide een drukbezochte vergadering uit voort, op 17 april 1884 te Utrecht. Na veel bijbellezing kwam de gehele vergadering tot de conclusie dat christelijke verzorging noodzakelijk,
het ontbreken daarvan ‘schuld voor God de Heere’, en het bestrijden van de oorzaken van psychische ziekte zeer wenselijk was. Over de vragen van wie de zaak uit moest gaan - een aparte
vereniging, wat Lindebooms wens was, of toch de kerken zelf - en op welke grondslag het geheel
gevestigd zou moeten worden, werd pas op 9 oktober te Utrecht overeenstemming bereikt. Het
is daardoor die dag die als de oprichtingsdatum van de VtCV is geboekstaafd.1
Ten aanzien van de grondslag wenste Lindeboom dat er kerkelijk toezicht zou moeten komen
van de Algemene Synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken op de handhaving van de statuten van een eventuele vereniging. Van die statuten had hij maar alvast een concept geschreven.
Maar uiteraard konden de Nederlands hervormden in het comité zich niet in de beoogde toezichthouder vinden. Dit zou tot uittreding van hen kunnen leiden, wat de vereniging toch weer

1

Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 25.
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een exclusief karakter zou geven en dat was niet de bedoeling geweest. Toch verdedigde Lindeboom zijn plannen vurig, waarbij hij het zelfs niet kon laten op de dwalingen in de hervormde
kerk te wijzen. Desondanks werd het toezicht afgewezen, met slechts zijn eigen stem tegen. Ook
werd besloten nog een laatste beroep te doen op de kerken om zelf tot actie over te gaan. Mocht
dit mislukken dan lag de weg naar een vereniging open. De hierover georganiseerde vergadering
gaf de doorslag. De belangstelling van de kerken was niet zo groot dat van hen enige actie hoefde
te worden verwacht. Een voorstel hierover haalde ook geen meerderheid, terwijl een voorstel tot
steun aan het opzetten van een vereniging met algemene stemmen werd aanvaard. Ook de tegenstanders van een vereniging waren nu om.2
Al kwam er dus geen toezicht van de kerken, dat wil niet zeggen dat de invloed op de vereniging van orthodox protestantse dominees niet groot was. En dit niet alleen vanwege Lindeboom,
die de rest van zijn lange leven voorzitter van de VtCV zou blijven. Hij had op 14 september
1883 op een vergadering van mede-dominees gesproken over de verzorging van krankzinnigen.
Bij de ondertekenaars van de eerste publieke oproep waren de predikanten dan ook goed vertegenwoordigd en dat was ook in het eerste bestuur het geval. Dit was geheel in overeenstemming
met de wensen van Lindeboom die de psychiatrie vanuit een godsdienstige mens- en levensbeschouwing wilde benaderen. De VtCV moest haar uitgangspunten voor zowel psychiatrische theorie als praktijk, uit de bijbel halen. Alleen zo konden waarlijk christelijk geïnspireerde artsen in
de inrichtingen worden ingezet, in plaats van de materialistisch denkende medici die de universiteiten toentertijd afleverden. Toen dan ook twee predikanten aangaven niet voor een bestuurspost in aanmerking te willen komen, kwam hen dat op een hartig woordje van Lindeboom te
staan. Juist theologen moesten hun licht over de ziekte van de psyche laten schijnen. Bovendien
moesten zij ervoor zorgen dat het christelijk karakter van de vereniging bewaard bleef. Dit blijkt
ook daaruit dat Lindeboom verschillende samenwerkingsorganen van artsen en predikanten in
het leven riep,3 die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een organisatie als de Nederlands Christelijke
Studenten Vereniging (NCSV), door en door gereformeerd van aard waren.
De vereniging zou nogal eens van naam verwisselen, maar vanaf 1938 heet zij: Vereniging tot
Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken in Nederland. Maar ook uit de allereerste
naamgeving bleek al dat weinig terecht was gekomen van de oorspronkelijke bedoeling tevens
doofstommen en blinden bij de zorg te betrekken. Het oprichtingscomité had de helderheid van
geest in te schatten dat aandacht voor al die zeer verschillende groepen de kracht van één vereniDonner, a.w., p. 313-314; Van Belzen, a.w., p. 331, 334; De Goei, De psychohygiënisten, p. 63; In memoriam L. Lindeboom, p. 4-5; Kuilman, a.w., p. 162; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 24-25, 27, 29; Wielenga, a.w., p. 207-208; Wieringa, a.w., p. 13.
2 Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 30
3 Van Belzen, a.w., p. 13, 193; De Goei, a.w., p. 63.
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ging te boven zou gaan. De zorg voor blinden en doofstommen was immers van een geheel andere orde dan voor psychiatrische patiënten. Dat zij zich daarentegen niet alleen tot de krankzinnigen zou beperken maar zich ook tot de ‘zenuwlijders’ uitstrekte, was het gevolg van een succesvolle interruptie van Hermanides, een man die dus niet alleen bij de VU en de CVNG, maar ook
bij de VtCV was betrokken. Hij stelde dat het vaak zeer moeilijk was een grens tussen beide te
trekken en dat snelle en goede zorg aan neurotici kon voorkomen dat ze alsnog tot het kamp der
krankzinnigen zouden gaan behoren. Voor de doofstommen en blinden werden, met behulp van
de VtCV, aparte organisaties opgezet. In 1906 echter werden ook de ‘zenuwlijders’ in een aparte
organisatie ondergebracht: de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Zenuwlijders onder
(kortstondig) directeurschap van Hermanides. De reden was dat puur neurologische gevallen in
de inrichtingen niet of nauwelijks werden behandeld, maar ook de verwijdering tussen Hermanides en Lindeboom kan hier zeer wel een rol bij hebben gespeeld.
- De grondslag van de VtCV
De grondslag van de vereniging en haar stichtingen werd ‘de Heilige Schrift naar de verklaring
der Geref. Kerken, vervat in hare Belijdenisgeschriften; den Catechismus, de belijdenis en de vijf
Artikelen tegen de Remonstranten’. Deze grondslag kwam na veel innerlijke worsteling en openlijke ruzie tot stand omdat initiatiefnemer Lindeboom een vereniging op puur gereformeerde
grondslag wenste, terwijl anderen een meer algemeen christelijke grondslag voorstonden. Deze in
artikel twee van de statuten vervatte grondslag werd in artikel 12 onveranderlijk verklaard, en
kwam daarmee nagenoeg overeen met de statuten van de VHO die aan de VU de scepter zwaaide. Ondanks de toevoeging van de woorden ‘der Gereformeerde Kerken’, wat kwaad bloed zette
bij de Nederlands hervormden, beoogde de VtCV echter niet een organisatie op kerkelijk gereformeerde, maar op confessioneel gereformeerde grondslag te zijn. Het woord ‘Kerken’ moest
worden verstaan als ‘gezindte’. Lindeboom had wat de gereformeerde grondslag betreft dus wel
zijn zin gekregen, maar die grondslag zou alleen gelden voor de vereniging als geheel, en niet
voor de leden afzonderlijk. Van hen werd alleen instemming met en niet ondertekening van de
gereformeerde toevoegingen geëist. Ook hoefde ‘slechts’ ten minste tweederde van het bestuur
persoonlijk van onweersproken gereformeerde gedachte te zijn. Dit was het compromis dat werd
bereikt over Lindebooms wens de VtCV onder toezicht van de Christelijk Gereformeerde Kerken te stellen. Toch zouden, zo vreesden de anderen, teveel personen, die weliswaar orthodoxprotestant waren, maar niet afgescheiden, de VtCV de rug toekeren, terwijl men hen om inhoudelijke en praktische redenen niet kon missen. Niet dat de grondslag volgens hen niet christelijk zou
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moeten zijn, niet dat hij volgens hen niet de bijbel zou moeten zijn, maar waar zij moeite mee
hadden was de koppeling aan ‘de verklaring der Gereformeerde kerken, vervat in hare belijdenisschriften’. Daarmee zouden, zo beargumenteerde bijvoorbeeld het eerder genoemde bestuurslid
Van Oosterwijk Bruijn, veel mensen die bij de christelijke verzorging hard nodig zouden zijn en
goed konden worden gebruikt, alleen maar worden afgestoten.1
Maar Lindeboom was vastberaden. De toevoeging was noodzakelijk om interpretatiestrijd te
voorkomen en daarbij was zij zowel ‘nationaal-historisch’ als ‘christelijk-medisch’ verantwoord.
De verklaring bevatte immers een ‘diepe, echt-Schriftuurlijke, opvatting van de zonde, als oorzaak van alle ziels- en lichaamskwalen’. Hij zou in 1919 met diepe instemming een verdediging uit
1892 van de grondslag aanhalen, afgestoken door D.K. Wielenga, zijn toenmalige rechterhand en
collega te Kampen. Daarin was echter impliciet en onbedoeld duidelijk geworden waarom de
wrevel invoelbaar is. Alleen door de verklaring der gereformeerde kerken, vervat in de belijdenisschriften, alleen door de gehele Heilige Schift, had de vereniging een wapen tegen Rome, tegen de
moderne kritiek, tegen de gevoelens van de ethici en tegen het individualisme van de remonstranten. Een vereniging die meende het ‘zonder zulk een belijnde Belijdenis’ te kunnen doen, was
overgeleverd ‘aan de overtuiging der tijdelijke Bestuurders, of van oogenblikkelijk invloedrijke
mannen, of zelfs aan den wind van tijdelijk heerschende meeningen’. Dit wilde niet zeggen dat
iemand die de belijdenisschriften niet in hun geheel onderschreef, niet welkom was in de vereniging. Maar wat wel duidelijk was, was dat ‘wie niet de Heilige Schrift en dan wel heel de Heilige
Schrift als Gods onfeilbaar Woord erkent, [...] niet met ons mêegaan [kan]. Wie uitgaat van de Pelagiaanse beginselen van de vrije wil, kan zich niet in de Gereformeerde beginselen vinden’, en
had dus bij een gereformeerde vereniging van zorg voor psychiatrische patiënten niets te zoeken.
Dit soort uithalen verklaart waarom ondanks het compromis toch de grondslag zelf de vereniging
al diverse voormalige enthousiastelingen zou kosten. Van hen had overigens een aantal al de vergadering van 9 oktober 1894 verlaten, voordat de stemming over de grondslag werd gehouden.
Dat de grondslag werd aanvaard met slechts zes stemmen tegen, tegenover negentig stemmen
voor, is daardoor niet al te verwonderlijk meer.2
Het wordt hiermee duidelijk dat in de VtCV, zeker in de begindagen en zeker bij Lindeboom,
een bijbelse benadering van werkelijkheid en wetenschap gemeengoed was. Psychiaters en
psychologen moesten de over de ziel handelende passages in de bijbel of in specifiek
gereformeerde geschriften zoals de artikelen tegen de remonstranten, kennen. Daarmee zouden
Van Oosterwijk Bruijn, De VtCV, p. 2-4, 16.
Van Belzen, a.w., p. 13 (incl. noot 1), 28-29, 302 (noot 16); Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 31-32, 34; L. Lindeboom, Gedachtenis van het 25-jarig bestaan, p. 52, 86 (noot 6); L. Lindeboom, Het standpunt der VtCV, p. 9-10; L. Lindeboom, Het standpunt van de VtCV (Jaarverslag VtCV 1919), p. 37-40; Pelagianen waren aanhangers van een Britse
monnik uit de 5e eeuw, Pelagius, die het bestaan van de erfzonde ontkende.
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zij zich unieke en zeer belangrijke gegevens eigen maken over de psyche, de ziekte van de psyche
en de zorg voor de psyche. Niet alleen was christelijke verpleging van krankzinnigen eis van het
evangelie, de psychiatrie zelf zou ook op de grondslag van de bijbel moeten worden beoefend.
Lindeboom was van mening dat in de VtCV zowel de uitgangspunten voor psychiatrische theorie
als praktijk uit de bijbel afkomstig moesten zijn. Het grote bezwaar tegen neutrale instellingen
was ‘dat daaruit de Christus, de almachtige Geneesheer, de barmhartige Hogepriester, gebannen
wordt. Men ziet er den Bijbel liefst geweerd, bewerende dat het lezen van dit boek de
krankzinnigheid eer bevordert dan geneest.’ Zoals ook Van Oosterwijk Bruijn al had gezegd, was
dat vanzelfsprekend een leugen. De bijbel maakte niet ziek. Integendeel. ‘Ware godsdienst, in de
Heilige Schrift geopenbaard, is een geneesmiddel.’ Lindeboom, en in diens voetsporen ook de
VtCV als geheel, wilde de geneeskunde bekeren. Hij wilde ‘de katheders der medici en psychiaters
veroveren, en in de wereld het uitroepen: Christus de Consolator!’ Er was een groot en duidelijk
verband tussen het verspreiden van het woord Gods en de preventie van geestesziekte. ‘Getuigen
van het woord Gods’ en ‘bestrijden van ziekte’ waren welhaast synoniem en van een verzorging
van christelijke patiënten in een niet-christelijke inrichting werd dan ook geen heil verwacht. Eerder was er een aanzienlijke kans op verergering van de kwaal. Bovendien speelde er naast verzorging en preventie nog een derde motief om tot stichting van de vereniging en de oprichting van
inrichtingen over te gaan: het betonen van christelijke barmhartigheid.1 Met name de lezing van
Lindeboom over ‘De Beteekenis van het Christelijk Geloof voor de Gereformeerde
Geneeskunde, in ’t bijzonder de psychiatrie’ (1887) of de verhandeling van de eerdergenoemde
doleant Willem C. van den Bergh over ‘De oorzaken van krankzinnigheid’ (1885) zijn zeer
uitgesproken. Iedere door de wetenschap ‘ontdekte’ oorzaak van krankzinnigheid stond, zo
zeiden zij, reeds in de bijbel vermeld. Zo geredeneerd was het welhaast onoverkomelijk dat er
volgens hen een theologische bijdrage moest worden geleverd aan de opbouw van de
gereformeerde psychiatrie.1
- De doelstelling van de VtCV
De doelstelling van de VtCV was de bevordering ‘van Christelijke verzorging, naar het woord van
God, van Krankzinnigen en Zenuwlijders, ook door inrichtingen met dat doel opgericht’. Het
woordje ‘ook’ zou later, in 1887, door Lindeboom worden gebruikt ter verdediging van het besluit wetenschappelijke arbeid te gaan ondersteunen. Het zou hebben aangegeven dat men zich
niet tot curare wenste te beperken, maar ook preventie van ziekte als taak zag, door het door we1
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tenschappelijk onderzoek opsporen en zo mogelijk elimineren van de oorzaken van geestesziekte.
Het is echter de vraag of de eigenlijke, oorspronkelijke bedoeling van dat woordje ‘ook’ niet simpelweg behelsde dat men naast inrichtingen ook - zie de artikelen van Kuyper - gezinsverpleging
wenste te stimuleren en te ondersteunen. Volgens Van Belzen was de nadruk daarop zelfs een
van de overeenkomsten tussen de ideeën van Kuyper en die van de VtCV, die evenals Kuyper
gestichtsverpleging pas wenste als gezinsverpleging onmogelijk was gebleken. Allereerst verzorging bij eigen huis en haard in het naar bijbelse maatstaven ingerichte gezin; als dat niet kon bij
een vervangend christelijk gezin, en pas als ook dat onmogelijk bleek, verzorging in een christelijke inrichting. Daar moesten dan wel zoveel mogelijk elementen van het christelijke gezinsleven
deel van de dagelijkse gang van zaken uitmaken.2 Overigens kan niet worden gezegd dat de VtCV
van de gezinsverpleging ook veel werk heeft gemaakt. Eerder het tegendeel. In theorie kwam de
gezinsverpleging op de eerste plaats. In de praktijk waren alle inspanningen op de gestichtsverpleging gericht.3
Dat het woordje ‘ook’ in de doelstelling waarschijnlijk niet al te veel met wetenschappelijke
aspiraties van doen had, valt ook daaruit af te leiden dat de groep die de VtCV in het leven riep,
grotendeels afgescheiden van aard was. Christelijke wetenschap was meer iets van Kuypers dolerenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het idee van een wetenschappelijke, gereformeerde
psychiatrie voor het eerst door een der niet-afgescheidenen binnen de vereniging naar voren is
gebracht, de Nederlands hervormde predikant Van den Bergh. Hij was de schoonzoon van predikant Hendrik Pierson, de tweede directeur van de gereformeerde Heldringstichting te Zetten,
die zich inzette voor de opvang van ‘gevallen vrouwen en meisjes’. Van den Bergh zou in 1886
met de doleantie meegaan en werd evenals zijn schoonvader bekend door de strijd tegen de prostitutie. Van 1886 tot 1890 was hij curator van de VU. Maar voor de aandacht voor wetenschap
mag niet alleen op de aanwezigheid worden gewezen van enkele hervormden of dolerenden binnen de grotendeels afgescheiden wereld van de VtCV. Door het snelle succes van de vereniging
kwam, aldus Van Belzen, ‘een sfeer van christelijke zendingsijver op ten aanzien van de psychiatrie’ waardoor niet alleen meer werd gedacht dat christelijke verpleging de evenknie zou kunnen
zijn van andere vormen van verpleging. Er werd meer haar van verwacht. Zij werd beter geacht.
Daarenboven drong tevens de overtuiging door dat zulks niet alleen voor de verpleging gold.
Ook de toenmalige wetenschap zou door een gereformeerde variant in de schaduw worden gesteld. Meer en meer kreeg althans een deel van de leden van de VtCV de overtuiging dat niet alleen aan de bestaande kennis van verpleging en verzorging een christelijke dimensie was toe te
Van Belzen, a.w., p. 15, 318-319; Wieringa, a.w., p. 14-15.
Van Belzen, a.w., p. 135-136; Binneveld, a.w., p. 169-170.
3 Binneveld, a.w., p. 172.
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voegen, maar dat de gehele psychiatrie van een christelijke grondslag moest worden voorzien, dus
ook de wetenschappelijke onderbouwing.1
Naast Van den Bergh was het met name R. Klinkert, Veldwijks eerste en eveneens jong gestorven geneesheer-directeur, die zich sterk maakte voor het idee van een wetenschappelijke, gereformeerde psychiatrie. Dat idee was dan ook niet van Lindeboom afkomstig, maar hij maakte er
zich wel snel meester van. Lindeboom is nauwelijks een origineel denker te noemen, maar hij was
wel een groot organisator. Als hij eenmaal door een bepaald idee was gegrepen, zoals het evenmin van hem afkomstige idee over christelijke krankzinnigenzorg, dan zette hij al zijn niet geringe
energie in tot het was verwezenlijkt. Daardoor kwam hij toch telkens als de drijvende kracht achter het idee naar boven. Reeds in 1887, op de derde jaarvergadering, sprak hij een rede over christendom en wetenschap uit, waarover later uitgebreid meer. De wetenschappelijke, gereformeerde
psychiatrie had daarmee zowel ideologisch als programmatisch het licht gezien.1
- De alleenheerschappij van Lindeboom
Afgezien van de kleine nederlaag over het toezicht der kerken waakte Lindeboom over de identiteit van de vereniging als een leeuwin over haar jongen. Bij iedere (schijn van) bedreiging drong
hij erop aan niet af te wijken van de juiste lijn, zíjn lijn, en probeerde, zoals Van Belzen het uitdrukte, ‘zijn mensen te motiveren (of als het moest, te dwingen) in het gareel te blijven’. Pas na
zijn dood, begin jaren dertig, begonnen er dan ook duidelijke veranderingen in de vereniging op
te treden, al zal dat zeker niet alleen daarmee te maken hebben gehad. Eerder is het zo dat de
veranderingen die onder water reeds waren ingezet, door zijn dood aan de oppervlakte konden
komen. Ook de VtCv was immers niet immuun voor de economische en financiële problemen
van eind jaren twintig, begin jaren dertig en ook de VtCV had door de groei van zowel het aantal
als de grootte van de inrichtingen een professioneler bedrijf moeten worden, omdat het niet alleen meer door geloofsovertuiging draaiende kon worden gehouden. Dit neemt niet weg dat bij
het vijftigjarig bestaan van de vereniging, in 1934 dus, de geest van Lindeboom nog duidelijk
aanwezig was. B. Wielenga, de zoon van D.K. Wielenga, schreef geheel in de geest van zijn vader
de ‘sfeer van barmhartigheid’ volledig toe aan het duidelijk gereformeerde karakter van de VtCV.
Het was dan ook volkomen terecht geweest dat Lindeboom en de zijnen de vereniging een dergelijk karakter hadden meegegeven. Daardoor immers was niet alleen ‘den sterksten waarborg tegen
afdwaling’, maar ook ‘een ruime basis van samenwerking’ gegarandeerd. De stichters van de
VtCV waren daardoor ook niet enghartig te noemen, al waren er vast enkele voorbeelden daarvan
1
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aan te wijzen geweest, en zij waren ook niet ‘kerkistisch’. Zij waren juist ‘de ruimhartigste menschen, die ge u denken kunt’. Ze hadden namelijk aanvankelijk alle kerken in Nederland tot samenwerking uitgenodigd - ‘behalve de Roomsche’, maar dat is logisch. In bestuur en arbeid kregen, aldus Wielenga, ‘broeders en zusters van alle andere Kerken plaats’. Dit zou bijvoorbeeld
daaruit blijken dat in de inrichting Bloemendaal te Loosduinen gedurende enige jaren ‘60 procent
van het personeel uit Ned. hervormden’ had bestaan.2 Maar dat kan natuurlijk ook het simpele
gevolg van een tekort aan waarlijk gereformeerde broeders en zusters zijn geweest.
Ook met betrekking tot de verwetenschappelijking van de VtCV was het gereformeerde karakter onontbeerlijk geweest. Het was een garantie geweest ‘tot steeds voortgaande daden’ en
vooral de wetenschap was Wielenga daarbij ‘lief als gave uit de springader des levens’. Daarom
ook had de VtCV zich steeds bij de nieuwste methoden van verpleging aangesloten. Maar dit nam
niet weg dat lang niet alles tot het uit volle borst inzetten van halleluja-gezang aanleiding mocht
geven. ‘Noch op het gebied van psychiatrische wetenschap, noch op het gebied van de praktische
krankzinnigenverpleging (werktherapie, open-afdeling, vóór- en nazorg)’ waren zij, zo zei Wielenga zelf, ‘de baanbrekende ontdekkers geweest’.3 Diezelfde Wielenga kon overigens verklaren
waarom juist gereformeerden zich de zaak van de krankzinnigenverpleging hadden aangetrokken.
Ondanks zijn ingebakken conservatisme en doorgaans afwachtende houding, was het namelijk
ook eigen aan de gereformeerde dat hij zijn schouders ergens onder zette als hij van het nut ervan
geheel en al overtuigd was.4 Of dit inderdaad opgaat voor alle gereformeerden is natuurlijk de
vraag, maar het was in ieder geval een aardige karakterschets van Lucas Lindeboom.
Door het bijna vijftig jaar lang wakende en spiedende oog van Lindeboom is het niet verwonderlijk dat de VtCV niet alleen opviel door haar omvang, maar ook door haar hechte structuur.
Kenden de katholieken meerdere initiatieven op dit terrein en beperkte de joodse psychiatrie zich
tot één inrichting, de VtCV beheerste een kleine halve eeuw lang de protestantse psychiatrische
zorg in Nederland. De vereniging groeide voorspoedig en twee jaren na de oprichting opende zij
reeds haar eerste inrichting, Veldwijk te Ermelo, het huidige Meerkanten. Het succes was blijvend. Meerdere inrichtingen volgden, zoals Bloemendaal in 1892, Dennenoord in 1899 en de
Psychiatrische en Neurologische Kliniek in 1910. Concurrentie kwam er pas in 1931 met de oprichting van Zon en Schild te Amersfoort, door de enkele jaren daarvoor opgerichte Vereniging
van Nederlands Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken.5

Van Belzen, a.w., p. 31 (incl. noot 1).
Een halve eeuw Chr. Krankzinnigenverpleging, p. 185; Wielenga, a.w., p. 212; Wieringa, a.w., p. 66.
3 Een halve eeuw Chr. Krankzinnigenverpleging, p. 185.
4 Wielenga, a.w., p. 207.
5 Van Belzen, a.w., p. 13; Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 163.
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De VtCV had het aandacht vragen voor christelijke wetenschap in de doelstelling staan. Maar er
is een verschil tussen aandacht vragen voor en het daadwerkelijk ontwikkelen daarvan. Van een
echte bijdrage aan de wetenschap van de psychiatrie kwam in de eerste jaren van de vereniging
weinig terecht. Nog afgezien daarvan dat men grote moeite had om zowel medisch als levensbeschouwelijk geschikt geachte artsen te vinden voor het werk in de klinieken, waren deze veelal te
onervaren en nog te weinig geschoold, om naast het praktische werk ook nog het vak met nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inzichten te kunnen verrijken. Het is niet onwaarschijnlijk dat
Lindeboom dit had voorzien en dat hij wellicht daarom al in zijn rede uit 1887 erop had aangedrongen een speciaal iemand hiermee te belasten, voorzien van tijd, geld en middelen, lees: een
eigen kliniek, waarvoor ook zijns inziens de VU de meest geschikte - of minst ongeschikte - plek
was.1
De onderhandelingen werden vervolgens twee decennialang gestart, afgebroken, opnieuw gestart en weer afgebroken totdat uiteindelijk een compromis werd gevonden tussen de wens van
de vereniging - die immers om goed opgeleide christelijke psychiaters verlegen zat - en de praktische problemen van een op zich welwillende universiteit. Met financiële steun van de VU zou de
VtCV een kliniek openen en de VU zou de geneesheer-directeur daarvan tot hoogleraar benoemen. Cruciaal hiervoor was natuurlijk dat er iemand was gevonden aan wie beide taken konden
worden toevertrouwd: Leendert Bouman. Hem werd de opdracht toevertrouwd een gereformeerde, wetenschappelijke psychiatrie te ontwikkelen en die in praktijk te brengen.1 Hoe nu hebben de onderhandelingen tussen VU en VtCV zich precies afgespeeld en voortgesleept en wat
was de precieze rol daarin van de VtCV in het algemeen en Lindeboom in het bijzonder?

Het gedachtegoed van Lucas Lindeboom
Gezien het grote belang van Lindeboom voor het reilen en zeilen van de VtCV en de grote rol
die hij zou spelen bij de totstandkoming van het hoogleraarschap van Bouman in 1907, is uitgebreide aandacht voor hem en zijn opvattingen over geloof en wetenschap in het algemeen, en geloof en geneeskunde in het bijzonder, op zijn plaats. De eerste maal dat hij hierover duidelijke
taal liet horen was in 1882. In een geschrift getiteld De Aanslagen der Medisch-Theologische Kwakzalverij tegen de Heilige Schrift en bizonder tegen de Leer van de Opstanding der Dooden, trok Lindeboom in het
algemeen fel van leer tegen de materialistische, ‘onheilige’ natuurwetenschap die aan de universiteiten gemeengoed was, en in het bijzonder tegen het gevaar ‘dat ons volk dreigt van de vele zoo
heerschzuchtige als driest ongeloovige geneeskundigen; van de ongeloovige, in materialisme op1
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gaande, medische wetenschap’. Als bewijs voerde hij aan dat hij tot zijn afgrijzen zelfs twee studenten geneeskunde socialisme en evangelie met elkaar in overeenstemming had horen brengen
(wat een eeuw later een niet ongewone exercitie zou zijn aan de VU). Een verslag daarvan was
zelfs opgenomen in het revolutionaire De Dageraad, wat de ernst van de situatie maar al te duidelijk verried. Schuld van dit alles was deels het staatsonderwijs op de lagere scholen, maar op de
eerste plaats toch het onderwijs op de universiteiten. Natuurlijk doceerden daar ook enkele godsvrezende hoogleraren, maar dat waren er maar zo weinig; die zouden zeer zeker ondergesneeuwd
en waarschijnlijk zelfs besmet raken. Luthers woord, dat de universiteiten de poort naar de hel
waren, stond helaas nog steeds recht overeind. En even helaas, de VU vormde geen uitzondering.
Tegen haar, ‘vooral wegens hare onkerkelijk-kerkistische strekking’, moesten de bestaande bezwaren ook twee jaar na de oprichting nog steeds blijven gehandhaafd. En dat was zonde, want juist
voor de opleiding van geneeskundigen zou een ware, echt christelijke universiteit broodnodig
zijn.1
- Bezwaren tegen Kuyper en de VU
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de afgescheiden Lindeboom niet bepaald onverdeeld
enthousiast was over de door Nederlands hervormden gestichte VU, hoe orthodox die in hun
theologisch denken ook waren. Zijn pijlen richtten zich daarbij voornamelijk op ‘de antigereformeerde’ voorman Kuyper. De afkeer van hem was zelfs zo groot dat een tweede reden
kan gaan worden vermoed - naast de Hoger Onderwijswet van 1905 - waarom uiteindelijk juist in
1906-1907 de samenwerking tussen VU en VtCV tot stand kwam: Kuyper was toen van de VU
verdwenen en Bavinck, de voormalige hoogleraar te Kampen, was de nieuwe primus inter pares.
Pas met het vertrek van Kuyper werd de VU voor de VtCV, in casu: Lucas Lindeboom, een echt
betrouwbare partner.
Maar het is niet alleen het gegeven dat Lindeboom een der leiders van de afgescheidenen was
en dat de eerst hervormde Kuyper de leider van de doleantie werd, dat scherp in het oog moet
worden gehouden. Een tweede geschil betrof de wijze waarop zij tegen de geneeskunde, en dan
met name de wetenschappelijke geneeskunde, aankeken, zo althans wordt ons door G.A. Lindeboom en Van Lieburg voorgehouden. Zoals de CVNG, zou universiteitsstichter Kuyper meer
oog hebben voor de wetenschappelijke kant van de medische opleiding - ongeacht de vraag of
men met zijn wetenschapsopvattingen instemde -, terwijl de stichter van de VtCV de geneeskunst
zaligmakend achtte. De barmhartigheid stond volgens hem boven de wetenschap, de wetenschap
1
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stond in dienst van de barmhartigheid. Deze tweespalt - wetenschap of barmhartigheid, Kuyper
of Lindeboom - zou volgens G.A. Lindeboom en Van Lieburg geruime tijd de geschiedenis van
en het denken over de medische faculteit hebben bepaald.
Deze tweespalt neemt niet weg dat er natuurlijk, wederom: zeker voor buitenstaanders, veel
meer overeenkomsten dan verschillen waren tussen Lindeboom en Kuyper. Dit kan ook niet anders, omdat dan het aanhalen van de banden tussen Kampen en Amsterdam nooit zou hebben
plaatsgehad. Maar, zoals Hoedemaker al opmerkte, de plaats van de komma was nu eenmaal bijzonder belangrijk in streng gereformeerde kringen. Het was echter niet alleen een kwestie van
verschillende ínzichten. Dat wordt duidelijk als we hun gedeelde afkeer van de Britse politiek tegenover de stam- en religieverwante Zuid-Afrikaanse Boeren in ogenschouw nemen. In dezelfde
tijd als waarin beiden streden over het al dan niet opzetten van een gereformeerde universiteit en
over de vraag welke signatuur die dan moest hebben, 1879-1880 dus, spoorde Lindeboom Kuyper aan om zich aan het hoofd te stellen van een beweging tot steun aan de Boeren, op wie al het
goede en mannelijke werd geprojecteerd dat ook het Nederlandse volk ooit zou hebben gekenmerkt. Kuyper wilde zich op zich ook niet tot krantenartikelen beperken, maar zag na een tijd
toch het zinloze van een dergelijke beweging in.2 Hieruit blijkt dat de verschillen tussen Lindeboom en Kuyper niet alleen theoretisch maar ook, en wellicht zelfs meer, karakterologisch van
aard waren. Waar Kuyper ondanks al zijn kwaliteiten van overreding, de haalbaarheid nooit uit
het oog verloor, telde voor Lindeboom alleen het principe. Als hij van de juistheid van een bepaalde zaak was overtuigd, dan liet hij niet meer los. En, waar Kuyper bij tijd en wijle nog het
goede in mens en wereld kon zien, zag de geheel door de zondeval gepreoccupeerde, pessimistische Lindeboom de mens als door en door slecht. Slechts de vrees voor de toorn Gods behoedde
de mens voor het stichten van (nog meer) kwaad.3
Ook politiek gezien was Lindeboom overigens een criticaster van Kuyper. Weliswaar behoorde hij tot diens ARP maar daarbinnen bestonden al vanaf de oprichting in 1879 over enkele
punten ‘diepe’ verschillen van mening. Zo had in 1881 op kerkelijk-godsdienstig terrein zich een
aantal mensen verenigd in de kiezersbond Marnix, vanwege verschil van inzicht in de verhouding
kerk-staat. Marnix vond dat de ARP te weinig werk maakte van de scheiding van beide en nog te
veel vasthield aan hervormde belangen. Een van de voorlieden van het overigens nauwelijks succesvolle Marnix was Lucas Lindeboom.1
De struikelblokken tussen Kuyper en Lindeboom kwamen volop tot uiting aan de vooravond
van het opzetten van de VU. Hun animositeit beleefde toen zijn hoogtepunt met de publicatie
L. Lindeboom, De aanslagen der medisch-theologische kwakzalverij, p. 9-11.
Koppen, De geuzen van de negentiende eeuw, p. 67, 260 (noot 162).
3 Van Belzen, a.w., p. 110 (noot 21).
1
2

147

van een stuk van Kuyper in De Heraut,2 en een reactie daarop van Lindeboom. Beide dateren van
juni 1880, dus vier maanden voor de officiële opening van de VU. Zij vormden de nasleep van
een tweetal turbulente vergaderingen te Amsterdam in het kader van Kuypers VU-goodwill-tour,
waarin de dominees Lindeboom en J. Beukers hun bezwaren uiteen probeerden te zetten tegen
de stichting van een universiteit zoals Kuyper zich die had voorgesteld. Volgens Lindeboom werd
hem door Kuyper de mond gesnoerd, terwijl Kuyper Lindeboom verweet zijn litanie tegen de
stichting door te zetten zelfs nadat de eerste vergadering allang was verdaagd. De tweede bijeenkomst verliep weinig vrolijker en de bezwaren der dominees konden dan ook niet worden weggenomen. Het grootste struikelblok was weer eens de relatie van de kerk met de theologische faculteit, maar de dieperliggende achtergrond van het conflict was dat in de ogen van Kuyper Lindeboom een van de afgescheidenen was die constant alle niet-afgescheiden gereformeerden zwart
maakten. En Lindeboom zei dat Kuyper wel vaak over ‘gereformeerd-zijn’ sprak, maar in het geheel niet wist wat dat inhield. Diens werkkracht bewonderde hij, maar met zijn denkbeelden kon
hij het niet eens zijn. Zij kwamen hem ongereformeerd, ja zelfs antigereformeerd voor.3
Lindebooms antwoord, waarin hij zijn versie neerschreef van deze strijd - die met de woorden
‘knetterende ruzie’ accurater wordt omschreven -, droeg de veelzeggende titel: Heb de Waarheid en
den Vrede Lief. Open brief aan dr. A. Kuyper alsmede aan de ‘Heraut-lezers’ en alle Gereformeerden in den lande. In een bijlage van deze brochure wordt duidelijk dat de aversie tussen beiden al van voor deze
kwestie dateerde,4 maar met de stichting van de VU kwam zij wel het duidelijkst tot uiting. Het
was niet zo dat Lindeboom een tegenstander van een eigen universiteit was - in 1875 had hij
Kuyper bij zijn streven zelfs nog alle steun verzekerd -,5 maar dat moest dan wel een écht gereformeerde universiteit zijn. Immers: wilde men een eigen universiteit hebben, dan zou men toch
eerst een eigen kerk moeten hebben. De universiteit die Kuyper voor ogen stond had bijvoorbeeld geen gereformeerde grondslag. Zij zou daardoor in de ogen van Lindeboom eerder het ware geloof te gronde richten dan meewerken aan de verspreiding en verdieping ervan.6
Kuyper had in zijn brief Lindeboom voor de voeten geworpen koste wat het kost de stichting
van de VU te willen torpederen. In zijn Heb de Waarheid en den Vrede lief-antwoord verweet Lindeboom Kuyper pertinente leugens te verspreiden; barstensvol vooroordelen te zitten; iedere mogelijkheid tot samenwerking met de blijkbaar door hem gehate Christelijk Gereformeerden te
dwarsbomen, en misbruik te maken van zijn leiderschap door zijn wil door te drukken tegen alle

Janssens, De strijd moet langs dit kabinet voorbij gaan, p. 29; Van Belzen, a.w., p. 69.
L. Lindeboom, Heb de waarheid en den vrede lief, p. 3-6.
3 Stellingwerff, Kuyper en de VU, p. 112; Bosch, Man van conflict, p. 14-16; Van Belzen, a.w., p. 69.
4 L. Lindeboom, Heb de waarheid en den vrede lief, bijlage VI.
5 a.w., bijlage IV.
6 a.w., p. 10, 16, 47, bijlage I, V.
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oppositie in, sterker: door iedere oppositie monddood te willen maken. Maar, zo schreef Lindeboom: ‘aan ieder, die weet wat er in den laatsten tijd tusschen U en Leeraaren der Chr. Geref.
Kerk is voorgevallen, vooral in de pers, laat ik het gerust over te beslissen wie gelijk heeft: gij, met
uw kolossaal vooroordeel en bitter zwarte teekening, of ik met mijn [op bovengenoemde vergaderingen. LvB] in kalme taal uitgesproken, overtuiging en leedgevoel?’1
Aangezien Lindeboom niet tot de voorstanders behoorde van het samengaan met de door
hem fel bekritiseerde dolerenden, zal deze persoonlijke animositeit in 1892, met de komst van de
Gereformeerde Kerken, niet zijn verdwenen. Hij had zich slechts noodgedwongen bij het besluit
neergelegd.2 Bovendien legde hij de schuld van alle fusieproblemen in het algemeen op de alomvattende schoot van de dolerenden en van de rekkelijke afgescheidenen, en in het bijzonder op de
individuele, ofschoon brede schoot van Kuyper.3 Ook dit ondersteunt de these dat pas ruimte tot
toenadering ontstond toen duidelijk werd dat Kuyper na de verloren verkiezingen van 1905 niet
meer op de VU-campus zou terugkeren.
- Over de betekenis van het geloof voor de psychiatrie
De eerste maal dat Lindeboom zich duidelijk en uitgebreid over de geneeskunde uitliet was op de
derde jaarvergadering van de VtCV, 28 april 1887 te Utrecht. Hij hield toen de reeds genoemde
lezing over de betekenis van het geloof voor de psychiatrie. Op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering werd deze lezing meteen apart gepubliceerd, zodat de belangstellenden, en dat waren zij
allen, voor de tekst niet op het verslag van het jaar 1886-1887 hoefden te wachten. In dat jaarverslag zou het worden voorafgegaan door een vijf pagina’s lange inleiding, die op haar beurt weer
door enkele bijbelcitaten werd ingeleid, zoals Mattheus 15:30-31: ‘En vele scharen zijn tot Hem
gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen
zich voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelven.’4
De inleiding zelf was nauwelijks een inleiding te noemen. Het was eerder een hagenpreek; een
aaneenschakeling van voor hel-en-verdoemenis waarschuwende en tot liefde-voor-de-ene-ware
opwekkende zinnen. Van welke mate van twijfel dan ook - toch inherent aan iedere vorm van
wetenschap - was geen sprake en kon en mocht ook geen sprake zijn. Het was bovendien een inleiding die uiterst nieuwsgierig maakte naar de praktische uitwerking van de met regelmaat aange-

a.w., p. 15.
Bosch, Man van conflict, p. 33; Van Belzen, a.w., p. 69.
3 L. Lindeboom, Waar zijn wij en waar gaan wij heen, p. 44, 49, 72, 79, en met name 82: Voor ‘al de spraakverwarring
tusschen ons en de Doleerenden’ lag de schuld ‘bij de Doleerenden en meest bij Dr. Kuyper’; ook: L. Lindeboom,
Mag en zal de Vereeniging doorgaan, passim.
4 L. Lindeboom, De beteekenis van het christelijk geloof, p. 47; Van Belzen, a.w., p. 17.
1
2

149

prezen christelijke liefde en barmhartigheid. Dit neemt echter niet weg dat in deze inleiding Lindeboom, zoals hij vanzelfsprekend ook in zijn voordracht had gedaan, wederom te kennen gaf de
leden van de vereniging, inclusief zichzelf, niet alleen te rekenen tot de mensen die ‘humaniteit en
medelijden’ voorstonden, maar ook tot hen die ‘gaarne aan de Wetenschap’ werkten. De wetenschap werd echter door veel christenen te makkelijk overgelaten aan degenen die Christus verwierpen. In Lindebooms woorden: de wetenschappelijke kennis werd voornamelijk opgebouwd
‘uit en met het kaf en gif der wijsheid van het ongeloovig en onverstandig hoofd en hart van den
gevallen mensch!’ Dit gebeurde zelfs bij de godgeleerdheid en dat ‘verzuim en bederf der Theologie’ was ‘de tering en de kanker voor alle wetenschappen’. En wat te zeggen van christenen die
geloof en wetenschap als privé en werk wisten te scheiden (wederom iets wat een eeuw later niet
ongewoon zou zijn aan de VU). Een dergelijke scheiding was volgens Lindeboom ‘eene rampvolle dwaasheid, een schrikkelijk kwaad’.
Wie God en de menschen, geest en stof scheidt, komt ipso facto tot vermenging. Hij legt de bijl aan
den wortel van het geloof - dat echter onuitroeibaar is - en van de Wetenschap: om in bange onzekerheid en twijfel allengs alles te verliezen, wat in gezonde en kranke dagen, in leven en sterven kan
troosten en redden. Zulke Christenen rooven aan God en Zijn Gezalfde de eere, en slaan zich zelven
met onvruchtbaarheid tegenover al de roepende nooden en wonden en zonden van onzen door en
door kranken tijd. Noch als Geneesheer, noch als Herder en Leeraar hebben zij vastigheid en zekerheid: hoe zouden zij, in Jezus’ naam, kunnen medearbeiden tot redding van lichaam en ziel.1

De medische metaforen die Lindeboom met voorliefde huldigde - waarbij vooral de tijd meermaals ‘krank’ bleek te zijn - duiden er al op dat dit allemaal ook voor de medicus gold, en dan in
het bijzonder voor de psychiater. Ook voor hem was er geen andere keuze mogelijk dan tussen
God en Satan, tussen Jezus en Lucifer, tussen Heilige Geest en Antichrist. Er was geen wetenschap mogelijk buiten de grondslag van alles en die grondslag, dat ‘beginsel der wetenschap’, was
‘de vreeze des Heeren’. Gods woord en niets anders was het fundament waarop alle wetenschap
en dus ook de medische wetenschap, moest worden gegrondvest.
Moge menig Geneesheer en Psychiater tot de erkentenis komen, dat ook voor hun wetenschap en
praktijk de onmisbare sleutel in Gods Woord is gegeven! En - verwekke de Barmhartige Hogepriester
onzer belijdenis weldra vele waarlijk geloovige Geneesheeren en Ziels-geneesheeren, die hun hoogsten

1

L. Lindeboom, a.w., p. 47-49 (citaat: p. 49).
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roem hierin stellen, dat zij dienaren zijn van den eenigen Arts! Aan zulke arbeiders, aan zulke Medici en
Theologen, aan zulke Christenen, heeft onze kranke tijd schreiende behoefte.1

In de met noten uitgebreide tekst van zijn op de inleiding volgende voordracht wees Lindeboom
er vooraleerst op dat het niet alleen de taak van de vereniging was om medische hulp te verlenen,
maar ‘ook’ om ‘te getuigen’. Daarbij was het hem echter niet zozeer om het woord ‘getuigen’ te
doen, dat sprak in feite voor zich, maar, we zagen het reeds, om het woordje ‘ook’. Dat betekende immers, zo zei hij, dat het oprichten en bestieren van inrichtingen niet de enige weg hoefde
te zijn die de vereniging in kon slaan. Dit kwam duidelijk naar voren in de statutaire bepaling dat
het de bedoeling van de vereniging was de christelijke verzorging ‘ook door inrichtingen’ te bevorderen. Dus niet alléén door inrichtingen. ‘De Vereeniging wenscht veel meer. Zoowel met
woorden als daden wil zij trachten haar beginsel voort te planten, en het in de medische wetenschap en praktijk tot zegenende heerschappij te brengen.’2
Lindeboom zag het daarbij als een van de hoofdtaken van de VtCV ‘de doktoren en professoren en studenten in de Geneeskunde opmerkzaam [te] maken op het Christelijk Geloof, op het
Woord Gods’. Daarvoor was het echter niet nodig het Christelijk standpunt te verdedigen. Dat
achtte Lindeboom, ‘vooral thans, onnoodig en onnut’. Ook al ondervond het tegenstand, dat
standpunt was er nu eenmaal en een standpunt dat er nu eenmaal was, hoefde, zo luidde de lindeboomsiaanse logica, niet te worden verdedigd. En omdat het er was moesten medici en wetenschappers er ook rekening mee houden. Het geloof liet zich niet ‘door zoogenaamd “wetenschappelijke” hooghartigheid, evenmin als door droomerij en dweeperij op zij zetten, en ook
geen akte van bevoegdheid afeischen, ofte uitreiken. Het Geloof is er, de H. Schrift is er. Omdat
Christus er is.’3
Wie erkende dat het Christelijk geloof betekenis had voor de wetenschap erkende daarmee tegelijkertijd dat het betekenis had voor de geneeskunde, immers alle wetenschap was één geheel.
De bijbel had geleerd ‘dat alles en allen in verhouding staan tot den éénen God, den Schepper, en
dat wij Hem in al Zijne werken hebben te kennen en te prijzen; dat allen en alles in verband staan
met de zonde, waardoor de gansche schepping zucht; en met den éénen Zaligmaker, die, God en
mensch en één persoon, ziel en lichaam verlost’. Het geloof liet zich dan ook, aldus Lindeboom,
de toegang tot geen enkel gebied van kennis en wetenschap ontzeggen. Dus ook niet tot de geneeskunde. ‘Met welk recht zouden de geloovigen wel voor Godgeleerdheid zorgen, en niet voor
Geneeskundige wetenschap?’ Dit gold met name voor de psychiatrie. Immers juist over het tera.w., p. 49-50.
a.w., p. 52.
3 a.w., p. 54-55.
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rein van lichaam én ziel bracht ‘het Evangelie van den Menschenredder’ menig achtenswaardig
woord te berde. Dat het evangelie de psychiater niet vooruit bracht, konden alleen zij zeggen ‘die
door een geest des diepen slaaps’ waren bevangen ‘of door de wijsheid van den Menschenmoorder’ waren verblind.1
Nauwelijks onderscheid theologie en geneeskunde
Lindeboom riep de christenen dus op tot wetenschappelijk werk omdat geloof en wetenschap
niet konden worden gescheiden. Op het gebied der geneeskunde en meer in het bijzonder de
psychiatrie, kon men daardoor niet anders dan voor of tegen Christus zijn. Alle christenen werden opgeroepen zich voor krankzinnigen in te zetten, maar het waren toch vooral de theologen,
geroepen om over de zielen te waken, die ervoor moesten zorgen dat ‘de steeds dieper gaande
studie of de praktijk der Psychiatrie’ niet ‘grootendeels aan barmhartige en onbarmhartige Samaritanen’ werd overgelaten.
Als het al niet gewoon duidelijk was, dan maakte Lindeboom hiermee óverduidelijk dat er
geen scheiding bestond tussen theologie en geneeskunde. Er was immers geen scheiding tussen
theologie en wat dan ook op aard. Dit wilde, zo verzekerde hij, niet zeggen dat de medici bang
moesten zijn dat theologen zoals hij zich op ‘het eigenlijk terrein der geneeskunde’ zouden begeven. Maar het was toch nauwelijks geruststellend te noemen dat hij vervolgde met op te merken
dat hij niet kon aangeven waar het specifiek medische terrein dan begon en waar dat van de theologie ophield. Er was weliswaar een grens tussen religie en geneeskunde, maar zij was vaag. Medica en theologica moesten elkaar als zusters gaan zien en zich als zusters gaan gedragen. Beide
waren immers dochters en dienaressen van God. Hij was er dan ook van overtuigd dat er een veel
nauwer verband was ‘tusschen den Dokter en den Dominee, tusschen de studie der Godgeleerdheid en der Medicijnen, dan de meeste menschen, dokters en dominees met theol. en med. professoren en studenten incluis’ beseften. Het werd dan ook tijd dat dat verband openlijk werd erkend en getoond. Niet voor niets sloot Lindeboom zijn verhaal af met de stelling dat ‘de Medicus
en de Theoloog, de Dokter en de Dominee [zouden moeten] breken met elke voorstelling die
hen zou verhinderen, elkander te beschouwen en in ootmoed der liefde te steunen als broeders in
het vak, als dienaars van denzelfden Oppergeneesheer’.1
Door dit sterke verband tussen religie en geneeskunde zag Lindeboom de wonderlijke genezingen waarvan in de bijbel sprake was als vormen van geneeskunst. Het gebed aan het ziekbed
was daardoor niet alleen een uiting van religieuze overtuiging, maar ook een poging genezing te
brengen. Dat een dergelijke poging volgens Lindeboom ook nog eens vaak succesvol was, is te1

a.w., p. 57-58.
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kenend voor het therapeutisch optimisme van de gereformeerde psychiatrie, dit wederom in tegenstelling tot de materialistische psychiaters. Hier kwam bij dat, zo zei althans Lindeboom, al
wat de wetenschap opleverde door het geloof werd erkend. Maar de wetenschap moest ook eens
oog gaan hebben voor de antwoorden die zij niet en het geloof wel kon geven, zoals op vragen
als wat de mens was, het lichaam, de ziel. Of de vraag wat ziekte was. Op al dit soort vragen gaf
de bijbel direct of indirect antwoord. Bovendien sprak de bijbel ook over genezing. Genezing
door Gods liefde voor de mens, genezing door het vinden van vrede met God. Door het geloof
leerde men in te zien dat God de ware psychiater was. ‘De rechte kennis der ziel en der zielskrankheden en derzelver genezing [moet] uit de Schrift […] worden bestudeerd’. Een medicus die
de bijbel niet kende liep het gevaar ‘voor Krankzinnigheid aan te zien wat juist bewijs’ was ‘van
waarachtige genezing en bekeering, en van de krankzinnigen juist die personen, boeken, invloeden te weren, die onontbeerlijk’ arebn ‘voor de helderheid en den vrede van het kranke hoofd en
hart; terwijl dezulken als voorbehoed- en geneesmiddelen’ aanzagen wat, ‘naar de Schrift, ijdel en
gevaarvol’ was.2
In het tweede deel van zijn voordracht bleek duidelijk de innerlijke tegenstelling in Lindebooms argumentatie. Aan de ene kant wenste hij deelname van de Christenen aan de wetenschap,
achtte hij in feite niet-christelijke wetenschap een innerlijke tegenstelling, maar van de andere kant
was eigenlijk ieder wetenschappelijk onderzoek onnodig. Alles wat een mens moest weten stond
immers reeds lang in het oude en nieuwe testament beschreven. Ook waar het de geneeskunde
betrof. Hij vroeg zich daarom af hoe zelfs trouwe bijbellezers het terrein van de medische wetenschap aan ongelovigen hadden kunnen overlaten.3 Maar dit was helemaal geen tegenstelling en
het was ook niet iets om je over te verwonderen. Waarom immers zou vermoeiend, tijdrovend en
vaak onbevredigend onderzoek níet aan niet-christenen worden overgelaten, als de bron van alle
kennis toch al in de kast stond? Hoe dan ook, volgens Lindeboom moesten de mensen met bijbelkennis de wetenschappelijke instituten weer gaan bevolken juist omdat de bijbel een ‘alwijze
en onfeilbare leerares van het goede en noodige, van de ware kennis des lichaams en der ziel, van
de krankheden en van de genezing’ was. Als trefwoorden als ‘ziek’, ‘gezond’ of ‘heelmeester’ er
op na werden geslagen dan werd je in de bijbel rondgeleid ‘als in de zaal van een onmetelijk ziekenhuis, een pannosicum, en in de gehoorzalen en werkkamers van doktoren en apothekers’.
Stond niet reeds in Exodus geschreven ‘Ik ben de Heere, uw Heelmeester!’ En waar artsen al jaren faalden, redde Jezus, zonder moeite.

a.w., p. 56, 84; Van Belzen, a.w., p. 18; Bulhof, Freud en Nederland, p. 153.
Van Belzen, a.w., p. 18-19; Binneveld, a.w., p. 169.
3 L. Lindeboom, a.w., p. 60.
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Wat dunkt u, zou dan God die zóó spreekt, de H. Schrift die dat openbaart, het Geloof dat die dingen
kent en belijdt, dat reeds in ‘genezing’ jubelt, niet groote en heerlijke beteekenis hebben en moeten
hebben voor de kennis der krankheid en der artsenij? Zou het anders kúnnen zijn? En moet dát dan niet
aan alle zijden onderzocht, en van de daken verkondigd worden?1

Nee, dat moet dus niet want dat kan dus niet. Zekerheden zijn immers niet te onderzoeken. Men
kan alleen iets onderzoeken als er op zijn minst de mogelijkheid wordt opengelaten dat een bepaalde aanname niet correct is; als tenminste niet de mogelijkheid wordt opengelaten en aanvaard
dat de uitkomst van het onderzoek onverwacht of zelfs onwelgevallig is. Dit soort overwegingen
bestond echter niet voor Lindeboom. Wetenschap diende in zijn ogen maar één doel: het bewijzen en bevestigen van de altijd en overal heersende waarheid van de bijbel voor hen die die uit
zichzelf niet aanvaardden. Geloof en wetenschap werden zo niet geïntegreerd, zij gingen zo niet
samen, zij waren onderdelen van één systeem, waarbij de wetenschap, ook de geneeskundige wetenschap, de dienaar was van het geloof.
Krankzinnigheid is werk van Satan of straf van God
Ook Lindeboom zag al dan niet psychische ziekte of als werk van Satan, of als straf van God
omdat de mens zich door Satan had laten verleiden. In tegenstelling echter tot Satan kon God
daarna ook weer genezen. Hij was dus zowel de grote ziekmaker als de grote genezer in één persoon. Jezus had niet alleen onze zonden op zich genomen, maar, aldus het evangelie van Mattheus, ook onze ziekten en krankheden. En de hoogste vorm van genezing, een vorm die bewees dat
God de enig ware psychiater was, was de bekering. Als een medische voortzetter van de gereformeerde natuurwetenschappers uit de zeventiende en achttiende eeuw, die van allerlei nieuwe ontdekkingen probeerden te bewijzen dat ze al in de bijbel waren terug te vinden, probeerde Lindeboom vervolgens aan te tonen dat er in de psychiatrie eigenlijk niets nieuws onder de zon was.
Als men bijvoorbeeld naar de oorzaken van krankzinnigheid vanuit bijbels perspectief keek, zag
men de verklaring voor de door wetenschappers aangegeven oorzaak van erfelijkheid in de straf
van God tot in het derde of vierde geslacht. En dat was zeker niet de enige wetenschappelijke
‘ontdekking’, die in de bijbel was terug te vinden. Zo was er het woord van N.B. Donkersloot in
diens De Krankzinnigheid, haar Wezen, Oorzaken ,Verschijnselen en Voorhoeding, dat alle verschillende
psychische storingen variaties op een thema waren en dat er dus in feite maar één psychische
stoornis bestond. Inderdaad, zo schreeuwde Lindeboom het welhaast uit. De bijbel had het reeds
gezegd. ‘Door ééne zonde is de ziekte, het verderf, des geestes en des lichaams, de dood, gekomen in de wereld. […] Eéne ziekte is wezen en wortel van alle: de zonde, de scheiding van God,
1

a.w., p. 60-62.
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de storing van ziel èn lichaam, èn van het levensverband.’ Dat Donkersloot zei dat eigenlijk iedereen in meerdere of - meestal - mindere mate geestesziek was, was dan ook eveneens niets
nieuws. Iedereen was immers geslagen door de erfzonde. Het leidde tot de onoverkomelijke conclusie: bijbel en oprecht geloof waren onmisbaar voor iedere geneeskundige. Juist bijbel en geloof
echter waren nagenoeg afwezig in de toenmalige wetenschappelijke verhandelingen, die daardoor
werden gekenmerkt door veel ijver, ernst en geleerdheid, maar ook en in het bijzonder door ‘armoede aan wetenschappelijkheid, aan waarlijk wijsgeerig systeem’.1
Hier kwam wederom Lindebooms verwarring van wetenschap met zekerheid naar boven. De
wetenschappelijke armoede was, zo zei hij, moedwillig. De wetenschappers hielden immers God
en diens woord buiten hun onderzoek en hun redeneringen en konden daardoor ‘geen wijsheid’
bezitten. ‘Voorwaar, zeker weten kunnen zij niets’. Ook dit gold weer des te meer voor de psychiater. Hoe kon een psychiater ook maar iets wetenswaardigs over zijn vak vertellen als hij de bijbel
niet kende, terwijl dat toch het leerboek der leerboeken was inzake de ziel? Een ongelovig psychiater was géén psychiater.
Hoe zal iemand die lacht om schuldbesef; die alle klacht over Satans-inwerpselen, bestrijdingen enz.
voor ‘gekkepraat’ houdt; die een schreiend verlangen om den troost van Gods genade, om de liefde
van den lieven Jezus te genieten, ternauwernood kan uitstaan; die zelf niets weet of verstaat van Jezus’
teedere liefde tot de ‘gebrokenen van harte’ evenmin als van het geroep uit de diepten met het: o God,
wees mij zondaar genadig! - hoe zal zoo iemand zielkundig kunnen omgaan met de melancholieken die
tobben over God en Zijnen dienst, om van de anderen nu niet te spreken? Zijn geneeswijzen en middelen
passen niet voor zulke lijders; voor velen is deze zijne onkunde zoo gevaarlijk als ooit charlatanerie wezen kan.2

Met andere woorden: hoe kon een psychiater zijn werk doen als hij de ziel tot het terrein van het
geloof verklaarde, een geloof waar hij zelf niets mee te maken wilde hebben. Een dergelijke psychiatrie, die minder van de ziel wist dan het geloof, was op zijn minst onvolledig en waarschijnlijk
zelfs gevaarlijk. Een arts die emotioneel noch verstandelijk begreep dat bepaalde patiënten krankzinnig waren geworden door enerzijds twijfel, en anderzijds vasthouden aan God, kon dergelijke
patiënten niet helpen. Hij zou er zelfs wel eens aan mee kunnen werken dat ze geheel en al het
geloof vaarwel zouden zeggen en daarmee voor altijd een prooi van de duivel zouden worden.
Nee, het was duidelijk. Alleen ‘God en zijn woord’ waren het ‘vast en betrouwbaar princiep’ voor
a.w., p. 64-71; L. Lindeboom, Gedachtenis van het 25-jarig bestaan der VtCV, p. 42: God was de ‘almachtige Geneesheer van ziels- en lichaamskwalen’; De Waardt, Mending minds, hfdst 2 (par. Demonic possession); Binneveld, a.w., p.
166.
2 L. Lindeboom, De beteekenis van het christelijk geloof, p. 62, 72-74 (citaat: p. 73-74); Van Belzen, a.w., p. 20.
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de psychiatrie en de psychiater. De psychiatrie van het geloof had ‘een vast en waar en helder
Princiep, en daarom ook een eigene en zekere methode.’
Zij wordt niet geslingerd door afwisselende wijsgeerige stelsels en dichterlijke uitspraken over den
mensch en zijne ziel, maar zij heeft in de H.S. Gods eigen uitspraken tot uitgangspunt. Beginnende van
God uit, ziet zij in den mensch geen dier noch raadsel, maar een wezen naar Gods beeld en tot Hem
geschapen, ellendig door de zonde en den duivel; een wezen dat toegankelijk is en blijft voor Gods
toorn en voor Gods barmhartigheid, ook in de meest vreeselijke onreinheid en angst. Zij erkent in
Christus’ persoon woord en voorbeeld, de ware levende Psychiatrie, die van duivel en zonde verlost en
verzoent met God. Jezus Christus is haar model, zoowel voor het theoretisch als praktisch deel, zoowel
voor de beschouwing en behandeling van het lichaam als van de ziel. Zij geeft daarom ook plaats in
haar stelsel, aan het gebed en de dankzegging; aan de evangelie-toespraak en aan de psalmen. […] Zóó
wordt de Geneeskunde een Zielsgeneeskundige Wetenschap, evenals de praktijk, een christelijke, een
heilige, een medearbeidster met God, een gave en dienares van Christus, tot verlossing en zaligmaking
der ellendigen.1

Opmerkelijk is dat in de stellingen betreffende de verhouding van het christendom tot de medische wetenschap, waarmee Lindeboom zijn ‘betoog’ afsloot, hij zijn eigen woorden deels weer
onderuit haalde. De ongelovige medici, over wie hij toch had gezegd dat hun behandeling even
gevaarlijk kon zijn als die van iedere charlatan, waren nu ineens ‘gaven Gods en vruchten van Jezus’ dood en opstanding’, al zei hij er wel bij dat dit alleen gold ‘voor zoover zij als werktuigen
nuttig […] arbeiden’ konden. Zonder God was er immers van welke vorm van geneeskunde dan
ook geen sprake geweest.1 Dit levert de merkwaardige, zichzelf altijd bevestigende situatie op dat
een ongelovig geneeskundige die een patiënt heelde, een instrument van God was, maar als hij
faalde, dan was dat het gevolg van zijn ongelovigheid. Een gelovig arts echter was zowel bij succes als falen een werktuig Gods, en kón daardoor in feite niet falen. In dit opzicht was hij dan
toch een volgeling van Kuyper te noemen, wiens gegoochel met gemene en particuliere gratie
immers tot eenzelfde conclusie leidde.
Een leerstoel psychiatrie
Voor ons onderwerp is echter een andere stelling van meer belang. De gereformeerden hadden
de opdracht en de mogelijkheid om aan psychiatrische wetenschap en zorg te gaan doen. Daar
moesten zij zich krachtig voor inzetten, met bezinning op eigen wezen en eigen middelen, waarbij
Lindeboom zich afvroeg of, als er voor het eten werd gebeden, dat dan niet ook voor het inne1

Van Belzen, a.w., p. 20.
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men van de medicijnen moest gebeuren. De gemeenschap mocht bovendien niet opnieuw in de
fout vervallen wetenschap en geloof te scheiden.2 Al deze overwegingen moesten ‘binnen den
kortst mogelijken tijd de Christenen in Nederland leiden tot de stichting van eene Medische Faculteit, met een leerstoel in ’t bizonder voor Psychiatrie, aan de Vrije Universiteit’. Veldwijk zou daarbij de praktische oefenschool moeten worden van de gelovige en wetenschappelijk gevormde
psychiaters. Hij voegde er aan toe dat het gemis van een laboratorium geen reden hoefde te zijn
om niet de daad bij het woord te voegen. Met andere woorden: in tegenstelling tot Kuyper wenste Lindeboom een bovenbouw-faculteit, waar elders afgestudeerde, goed gereformeerde artsen in
samenwerking met de inrichting Veldwijk, het psychiatrisch specialisme onder de knie zouden
kunnen krijgen.3
Toch is de stelling over de medische faculteit opmerkelijk, gezien de strijd die hij met Kuyper
uitvocht en gezien de twijfels die hij had bij de voormalige hervormden die in het jaar voor zijn
lezing aan het doleren waren geslagen. Zij zal dan ook niet van de doleantie zijn los te zien, mede
vanwege het belang dat Lindeboom stelde in het samen optrekken van dokter en dominee. Hoe
men het ook wendt of keert, door de doleantie had de bulk van de mensen die het aan de VU
voor het zeggen hadden, niet in het minst Kuyper zelf, de door Lindeboom met argusogen bekeken NHK verlaten. Ook zij waren nu in zekere zin ‘afgescheidenen’, al waren zij zeker niet afgescheiden genoeg.
In de discussie werd echter duidelijk dat niet iedereen overliep van enthousiasme, waarbij
eveneens opvalt dat van de vroegere ideologische bezwaren tegen de VU weinig meer te horen
was. De bedenkingen waren praktisch van aard geworden. De wens tot oprichting van een medische faculteit werd weliswaar ‘krachtig gesteund’, maar er werden vraagtekens gesteld met name
bij de haalbaarheid van de door velen toch als noodzakelijk geziene laboratoria. Bovendien werd
er gevraagd wie voor een hoogleraarschap in aanmerking zou kunnen komen. Lindeboom wimpelde in een noot de bezwaren echter weg, al was het maar omdat zij uit hetzelfde verlangen
voortkwamen. Praktische problemen mochten noch konden dat verlangen, die behoefte, wegnemen. De behoefte werd alom erkend en ‘met waardeering van het deskundig advies, blijven wij
op de behoefte, en dus op de roeping, nadruk leggen’.
Ook zonder laboratoria, zelfs zonder ‘katheder’, zou de VU immers wel met de zorg voor de studie der
Christelijke Medica en Psychiatrie kunnen beginnen. Door al vast één man in de gelegenheid te stellen,
zich geheel aan die, als brood en medicamenten onmisbare, studie te wijzen, en dus een man te worden

L. Lindeboom, a.w., p. 78.
Van Belzen, a.w., p. 21.
3 L. Lindeboom, a.w., p. 81-82; Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 7.
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op dit heilig gebied. En dat er toch wel minstens één zoodanig broeder is te vinden - is algemeen bekend.1

- Over Lindebooms medische opvattingen
De standpunten van Lindeboom zouden zich in de decennia daaropvolgend niet meer wijzigen.
Zijn waarheid was onbuigzaam als beton en hard als staal en niets vermocht daar een deuk in te
slaan. Geen wonder dus dat niet iedereen instemde met de positieve opvattingen van G.A. Lindeboom en Van Lieburg over Lucas Lindeboom en zijn medische opvattingen - en in verband
daarmee met hun negatieve opvattingen over Kuyper. Hun oordeel staat bijvoorbeeld in schril
contrast met dat van Van Belzen. Die wond er in zijn Psychopathologie en Religie uit 1989 geen doekjes om. Volgens hem had Kuyper zelf een gematigde, genuanceerde visie op de verhouding tussen geloof en wetenschap in het algemeen en ‘gereformeerde wetenschap’ in het bijzonder. Maar
‘reeds gedurende zijn leven interpreteerden jongere voormannen, mindere geesten en lagere goden zijn terminologie en ideologie op een meer rigide wijze. Tot die mindere geesten behoorden
in […] [de VtCV] in ieder geval Lindeboom en wie hem het oor leenden.’ Zoals veel, wellicht de
meeste, gereformeerden ging Lindeboom ervan uit ‘dat uit de Bijbel ook met betrekking tot de
wetenschap een stelsel was af te leiden, waarvan de delen in een vast onderling verband waren te
plaatsen’, zoals Wieringa het in 1980 formuleerde. Die konden dan met andere gegevens worden
samengevoegd tot één wetenschap van de al dan niet zieke psyche. In de bijbel werd met andere
woorden niet op een andere manier over de werkelijkheid gesproken dan in de wetenschap of in
de omgangstaal. Wie dat desondanks beweerde riep de gramschap der mannenbroeders over zich
heen en moest hun woedende roede voelen.1
Dat Kuyper en Lindeboom hierin tegenpolen waren - of op zijn minst vaak als zodanig zijn
gezien - doet er weinig aan af dat zij elkaar in zekere zin ook aanvulden. Aan de VU zou ‘christelijke wetenschap’ moeten worden bedreven. Het idee van een ‘gereformeerde wetenschappelijke
psychiatrie’ was dan ook een opvatting die paste in de ideeënwereld van Kuyper. Die was juist op
dat moment bezig de gereformeerde zuil te organiseren, maar zij zou een gesloten karakter krijgen en zich niet tot een open deur naar de wereld ontwikkelen. Zoals gezegd ontstonden op allerlei gebied strikt gereformeerde organisaties, ook waar Kuyper ze niet had voorzien of gewenst.
Een stichting voor het denken over en beoefenen van gereformeerde psychiatrie paste echter wel
degelijk volledig in Kuypers opvattingen. Hierdoor zijn de twee kemphanen Kuyper en Lindeboom - waarbij overigens met name Lindeboom zich tegen Kuyper afzette - in feite niet los van

1

L. Lindeboom, a.w., p. 83, noot 1.
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elkaar te zien. In zekere zin heeft Kuyper Lindeboom opgeroepen, doordat die zich enerzijds tegen het wereldse van Kuyper afzette, maar anderzijds de mogelijkheden van Kuypers ‘soevereiniteit in eigen kring’ duidelijk inzag om het ‘afgescheidene’ door te drukken. De starheid die hij
daarbij betrachtte zou zich echter uiteindelijk tegen hem keren. Maar dat in zekere zin de VtCV in
zijn ideeënwereld paste, daar zelfs uit voortvloeide, neemt niet weg dat Kuypers rol in die vereniging beperkt was. Wellicht mede door zijn vertroebelde relatie met Lindeboom waren er nauwelijks persoonlijke contacten - als spreker heeft Kuyper in ieder geval nooit binnen de VtCV opgetreden -, maar het is de vraag of dat anders wel het geval zou zijn geweest. Kuypers interesse gold
zaken als wetenschap en politiek. Hij was de man van het grote woord en het machtige gebaar.
De praktische, ‘handen uit de mouwen en billen wassen’-barmhartigheid was een wereld waar hij
persoonlijk weinig mee op had, al sprak hij nog zo vaak zijn bewondering uit voor artsen en verpleegkundigen. Het was echter wel de wereld van Lindeboom, die bijvoorbeeld ook de grote figuur was van de in het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw te Amsterdam opgerichte Vereniging tot Bevordering van Gereformeerde Ziekenverpleging. Ook bij het opzetten
daarvan was het achterliggende argument dat het niet langer verantwoord werd geacht de gereformeerde zieke dergelijke verpleging te onthouden.2
Dat Lindeboom juist wel in dit gebied zijn activiteiten ontplooide, had volgens Van Belzen
waarschijnlijk weer te maken met hun verschillende gereformeerde achtergrond: afgescheiden
versus hervormd/doleant. De opvatting van mensen als G.A. Lindeboom, Van Lieburg, of ook
Langevoort,3 dat dit het gevolg was van een andere visie op de patiënt - een mens met een ziek lichaam (Kuyper) of een zieke mens (Lindeboom) - wijst Van Belzen als anachronistisch van de
hand.
Hier wordt Lindeboom een ‘moderne’ holistische visie toegedicht, die de historische werkelijkheid […]
geen recht doet: hij ging niet uit van een bepaalde uitgewerkte medische of medisch relevante visie op
de mens of op de patiënt. Hij nam veel meer bepaalde ideeën met betrekking tot ‘christelijke wetenschap’ over uit de kring rond Kuyper en meende, dat een volwaardige psychologie en psychiatrie de
bijbelse gegevens over de ‘ziel’ zouden moeten integreren. Van brede visies of programma’s als bij
Kuyper was bij de veel meer op de praktijk georiënteerde Lindeboom in het geheel geen sprake.4

De psychiatrie

Van Belzen, a.w., p. 354.
Drogendijk, Het protestants-christelijk ziekenhuis, p. 43.
3 Langevoort, De faculteit geneeskunde, p. 187.
4 Van Belzen, a.w., p. 313-314, 319 (noot 12).
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Ook over Lindebooms lezing over de betekenis van het geloof voor de psychiatrie barstte Van
Belzen niet in een gelukzalig, Händeliaans Messiah-gezang uit. Ontdaan van alle retoriek bleef er
namelijk van de argumenten, als Lindeboom die al had, weinig over. Het was nauwelijks een logisch vertoog te noemen met een daaruit voortvloeiende conclusie. Het was meer een preek
waarin fel tekeer werd gegaan tegen ongelovigen, echte of vermeende tegenstanders en waarin de
christenen werd opgeroepen zich met psychiatrie bezig te gaan houden. Hierbij steunde zijn overtuiging dat het christelijk geloof van belang was voor de geneeskunde op de stellingen dat het geloof van waarde was voor de wetenschap en dus ook voor de geneeskunde; dat Veldwijk bewees
dat het geloof een woordje mee kon spreken in de psychiatrische praktijk; dat zelfs tegenstanders
rekening hielden met het geloof al was het maar door het te bestrijden of dood te zwijgen, en dat
al wat nodig was om te weten al in de bijbel stond, die ‘alwijze en onfeilbare leerares van het goede en het nodige, van de ware kennis des lichaams en der ziel, van de krankheden en van de genezing’. Lindeboom wilde aantonen hoe belangrijk het geloof met name voor de zielkundige tak
der geneeskunde is, maar deed dat, aldus Van Belzen, in feite niet of nauwelijks. Veel verder dan
de uitspraak dat het christelijk geloof fundament voor de geneeskunde en de psychiatrie zou kunnen en moeten zijn kwam hij niet. Ofwel: ondanks zijn praktische gerichtheid en bijbelvastheid
had hij in feite geen antwoord op de vraag hoe een typisch christelijke geneeskunde er in de praktijk uit zou moeten zien. Hij behandelde daarbij bijbelse gegevens op dezelfde manier als gegevens afkomstig uit empirisch onderzoek, wat het ook mogelijk maakte beide soorten gegevens
zonder veel omhaal te combineren en te integreren in een christelijke psychiatrie. Hij maakte, aldus Van Belzen, een ‘“imperialistisch-theologische” indruk’, doordat hij een zo groot belang
hechtte aan bijbel en geloof voor de wetenschap. Daardoor namelijk zag hij de theoloog als gesprekspartner, nee, als gespreksléider, bij willekeurig welk wetenschappelijk bedrijf, en dus ook bij
de geneeskunde.1
Wat zijn opvattingen over Lindeboom betreft, kan ik niet anders dan met Van Belzen instemmen. Zowel G.A. Lindeboom als Van Lieburg waren van mening dat de medische opvattingen van Lucas Lindeboom - zijn opvatting over ‘geheel de mens’ als gevolg van de nadruk op
soma én psyche in plaats van alleen het soma, en zijn opvatting dat de ‘kunde’ in dienst moest
staan van de ‘kunst’, de wetenschap in dienst van de barmhartigheid - hun actualiteit niet hadden
verloren, dit in tegenstelling tot de wetenschaps- en medische opvattingen van Kuyper. Dit is
echter slechts oppervlakkig gezien het geval. Dit oordeel valt in duigen zodra men kijkt naar wat
Lindeboom bewoog om zijn ‘moderne’, met veel goede wil als psychosomatische geneeskunde te
karakteriseren opvattingen te propageren. Het valt in duigen zodra men kijkt naar de argumenten
1
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erachter, en zodra men kijkt naar wat hij in feite onder ‘wetenschap’ verstond. Dan is Lindeboom
geheel en al een kind van zijn negentiende-eeuwse tijd en Kamper plek, iets wat in feite Wieringa
in 1960 al zei toen hij over de lezing van 1887 opmerkte dat Lindeboom de psychiatrie ‘al te zeer
door een theologische bril bekeek’. Hij onderschatte de medische zijde van de psychische problematiek en stond een al te ‘fundamentalistische opvatting inzake de betekenis van de bijbel in
deze’ voor.1
Met zjn lezing bewees Lindeboom een star, orthodox-gereformeerd dogmaticus pur sang te
zijn, die zich afsloot van de niet-gereformeerde, duivelse wereld en daarmee van het merendeel
der mensheid. Hij heeft daardoor de geneeskunde én de geneeskunst in de huidige tijd weinig
meer te vertellen en is ‘slechts’ nog van historisch belang. Voor een actueel belang baseerden zijn
geneeskundige denkbeelden zich simpelweg te zeer op een streng gereformeerde wetenschapsopvatting, waarbij zowel het woord ‘wetenschap’ als het woord ‘opvatting’ inderdaad tussen aanhalingstekens moeten worden geplaatst. Wetenschap had bij Lindeboom louter een rol als
bevestiger van wat al zeker was omdat het in de bijbel stond. Wetenschap floreert echter bij twijfel omdat twijfel leidt tot vragen en alleen door vragen er van wetenschappelijke vooruitgang
sprake kan zijn. Zekerheid, ook theologische zekerheid, is de wetenschappelijke dood in de pot.
Maar was Kuyper zoveel anders? Vertroebelt de persoonlijke, op karakterologische en - zeker
in hedendaagse ogen minuscule - theologische verschillen terug te voeren strijd tussen Kuyper en
Lindeboom, niet het zicht daarop dat hun medische opvattingen op de keper beschouwd niet
veel verschilden? Zijn de verschillen die we hebben geconstateerd tussen Kuyper en Lindeboom
over geneeskunde en met name over de aard van een medische faculteit, niet meer op hun werkzaamheden dan op hun ideeën terug te voeren? Kuyper, die zowel in 1882 als in zijn Eudokialezing duidelijk maakte de geneeskunst wel degelijk hoog te achten, bestierde een universiteit die
zowel wetenschappelijk op de kaart moest worden gezet, als betaalbaar moest zijn. Daarom had
een goedkope theoretische leerstoel bezet door een alom wetenschappelijk capabel geacht man
zijn voorkeur. Aan dergelijke overwegingen had Lindeboom begrijpelijkerwijs geen boodschap.
Hem stond het belang van de VtCV voor ogen en dat was het afstuderen van zowel wetenschappelijk als levensbeschouwelijk goedgekeurde psychiaters die vervolgens in zijn inrichtingen aan
het werk konden gaan. Dus moest de hoogleraar een psychiater zijn en dus moest er een kliniek
zijn.
De vaak ideologisch geduide tweestrijd tussen wetenschap en barmhartigheid, de vaak ideologisch geduide tweestrijd tussen Kuyper, die een vanuit de onderbouw uit te breiden volledige
medische faculteit wenste, en Lindeboom, die liever een bovenbouw-opleiding zag, zal evenzeer
1
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of zelfs bovenal praktisch moeten worden bekeken. Zeker, Kuyper keek in de eerste plaats naar
de gezinsverpleging en zag voor ziekenhuizen of inrichtingen slechts een kleine, ondergeschikte
rol weggelegd in zijn streven naar herkerstening van de samenleving. Maar ook de VtCV onderschreef de gezinsverpleging en zag, althans in theorie, de inrichtingsverpleging als laatste middel.
Ook die mocht echter niet aan de neutralen worden overgelaten. Bovendien, was het niet Kuyper
die in 1882 het eerst de ‘zielloze psychiatrie’ en de neutrale inrichtingsverpleging aanviel waarop
Lindeboom het stokje overnam? Verder is de ‘relatie tussen ziel en lichaam’ nauwelijks een uitvinding of stokpaardje van Lindeboom te noemen. Zij werd door de gehele gereformeerde gemeenschap volledig onderschreven, inclusief Kuyper, ondanks diens onderscheid tussen medisch
soma en filologische psyche. Sterker: we hebben gezien dat een van de redenen achter dat onderscheid was dat hij bang was dat de psyche door het soma zou worden overvleugeld als beide in
dezelfde faculteit onderwerp van onderzoek zouden worden. Lindeboom en de zijnen zijn met
andere woorden veel meer op de kar van Kuyper gesprongen dan de enigszins kunstmatige tegenstelling tussen de barmhartigheid van Lindeboom en de VtCV en de wetenschap van Kuyper
- en de CVNG - doet uitkomen. Twee handen op één buik waren Kuyper en de VtCV, en zeker
Kuyper en Lindeboom, absoluut niet. Maar al hielden zij niet elkaars handje vast, zij liepen wel
degelijk op vrijwel gelijke breedtegraden. Echter: dat de uiteenlopende opvattingen over wetenschap en barmhartigheid dus in ieder geval deels een praktische oorzaak hadden, en niet louter uit
verschillende theoretische inzichten voortkwamen, neemt niet weg dat zij wel degelijk niet geheel
eensluidend waren.

Theorie en praktijk van de VtCV
- De theorie
Lindeboom was zeker niet de enige theoreticus van de VtCV. Sterker: zijn lezing uit 1887 bevat
veel elementen die reeds eerder door anderen binnen de VtCV naar voren zijn gebracht, wat de
gedachte onderstreept dat hij meer een doener dan een denker was. Een van degenen die hem
voorgingen was Hermanides.
Over S.R. Hermanides
Zoals gezegd was Hermanides een van de mensen die zowel actief waren in de CVNG als in de
VtCV. Die dubbelfunctie verklaart wellicht de impliciete opmerking van Van Lieburg uit 1984 dat
Hermanides geen slechte keuze als eerste hoogleraar zou zijn geweest, omdat hij een brug sloeg
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tussen de wetenschap van Kuyper en de barmhartigheid van Lindeboom. Toch zijn daar wel wat
vraagtekens bij te plaatsen. Zeker, de rede van Lindeboom uit 1887 was positief door hem besproken. Zeker, Hermanides was van meet af aan betrokken bij Lindebooms VtCV, eerst via
Veldwijk en later door het Christelijke Sanatorium Zeist. Hij had zelfs van het eerste bestuur deel
uitgemaakt. En zeker, Hermanides was, dat moge ondertussen duidelijk zijn, één van degenen
binnen de CVNG die niet blindelings achter Kuyper en diens gedachtegoed aanliepen. Hierdoor
ontstonden, aldus Van Lieburg, in de redactie van het Orgaan van de CVNG twee stromingen toen
Hermanides kort na de oprichting van het blad tot de redactie toetrad: een kuyperiaanse stroming
die zich richtte op de geneeskunde, en een lindeboomsiaanse stroming die zich richtte op de geneeskunst. Van Lieburg schreef dat het Hermanides was geweest ‘die systematisch het Kuyperidealisme tot redelijker proporties heeft trachten terug te brengen, en er meer realistisch denken
voor in de plaats heeft willen stellen’.1 Het bewijs hiervoor was diens opvatting dat christelijke
wetenschap grotendeels gewone wetenschap was, maar dit betekent tevens dat hij, ofschoon
werkzaam bij de VtCV, wat zijn wetenschapsopvattingen betrof toch meer een man van de
CVNG was. Lindeboom had dergelijke woorden nooit over zijn lippen kunnen krijgen. Het is alleen daarom al zeer de vraag of Hermanides als medisch hoogleraar inderdaad een brug had kunnen slaan tussen Kuyper en Lindeboom, en die vraag wordt alleen maar sterker als we de relatie
tussen Hermanides en Lindeboom onder de loep nemen.
Ten eerste ging voor de VtCV van de afgescheiden Lindeboom nog meer op dan wat voor
Kuypers universiteit opging: de kerkelijke invloed was Hermanides, die zijn hele leven Nederlands hervormd zou blijven, veel te groot. Ten tweede was hij ook anderszins zeker niet met Lindeboom op één lijn te plaatsen. Zo verwees hij in een rede voor de CVNG op 27 december 1903
naar een juridisch dispuut tussen Lindeboom aan de ene en De Savornin Lohman en Fabius aan
de andere kant over het recht van een gereformeerd advocaat om iemand te verdedigen die zijn
misdaad tegenover hem had toegegeven. Volgens de rechtsgeleerden had de advocaat dat recht,
was het zelfs zijn plicht, terwijl Lindeboom vond dat het pleiten voor een schuldige ongeoorloofd
was. Hermanides zei hierover: ‘Ik geloof dat niemand onzer, ten minste niemand der hier aanwezige psychiaters of neurologen, in deze kwestie de partij van den heer Lindeboom zal kiezen.’ In
tegenstelling tot Lindeboom vond Hermanides dat iedereen - jurist, theoloog of medicus - zijn eigen terrein had. Bovendien zou Hermanides een tegenstander worden van het op 11 april 1907
overeengekomen samenwerkingsverband tussen de VtCV en de VU, resulterend in het hoogleraarschap-Bouman. Door de nauwer wordende band van de VU met de in 1892 ontstane Gereformeerde Kerken vreesde hij dat dit zou resulteren in een verkerkelijking van de VtCV. Pikant is
1
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in dit verband dat Bouman enkele jaren voordat hij hoogleraar werd, Hermanides had aangewezen als een van de mensen die hem ertoe hadden gebracht ‘als geloovige de natuur- en geneeskundige wetenschap te beoefenen’. In tegenstelling tot enkele andere niet-gereformeerden binnen
de VtCV, die vanwege het besluit tot samenwerking met de VU de vereniging verlieten, bleef
Hermanides, reeds ziek en teruggetreden als geneesheer-directeur te Zeist, de vereniging trouw.
Maar dit bleek uitstel en geen afstel van executie. Eind 1907 werd hem verzocht zich uit de VtCV
terug te trekken, wat hij oud, ziek, woedend en verbitterd ook deed. Een jaar later stierf hij.1
Hermanides over het wezen der krankzinnigheid
Dit alles neemt niet weg dat Hermanides over de verhouding tussen ziekte en geloof uitermate
orthodoxe opvattingen huldigde, die een grote rol hebben gespeeld bij theorie en praktijk van de
VtCV. Zij kwamen goed naar voren in een lezing voor de VtCV, gegeven te Utrecht op 29 april
1886, over ‘Het wezen der krankzinnigheid’. Het was echter ook een lezing waarin wederom duidelijk werd dat hij op het gebied van de wetenschap deels andere opvattingen koesterde dan veel
anderen binnen die vereniging, en dan met name de theologen onder hen. De krankzinnigheid
kende namelijk, aldus Hermanides, niet alleen een geestelijke, maar ook een stoffelijke component, iets wat, zo stelde hij zich voor, een deel van zijn publiek ‘met vreezen en beven’ aanhoorde
en waarmee een terrein werd betreden dat het ‘maar liever links’ liet liggen. Dat de geest ‘materialistische spoken’ teweeg kon brengen, was iets dat velen niet graag hoorden en waarvoor zij liever
de ogen sloten. ‘Maar dat mag niet! Dat is onwetenschappelijk. Geen struisvogel-philosophie! […]
Wij kunnen gerust de stof onder de oogen zien, wij hebben goeden grond onder de voeten en
een onfeilbaren gids.’2
Het was Hermanides tijdens zijn studie naar het wezen van krankzinnigheid gebleken dat er
veel overeenkomsten bestonden tussen waanzin en zonde. Zo waren beide het gevolg daarvan
dat de mens een verbond met de duivel was aangegaan. ‘Eva nam van de verboden vrucht juist
om verstandig te worden - en de mensch verloor er zijn gezond verstand door. Dat gezond verstand zat Satan in den weg. Daarom pleegde hij bedrog.’ Sindsdien was de mens niet vrij meer,
maar een slaaf van de zonde. Soms was de overeenkomst tussen de krankzinnige en de zondaar
zelfs zo groot dat het moeite kostte ze uit elkaar te houden, wat overigens geheel verklaarbaar
was.
Immers één en dezelfde oorzaak heeft beiden zóó gemaakt - namelijk Satan. Satan heeft het gansche
menschelijk geslacht ziek gemaakt, is de eenige oorzaak van de zonde, en de eenige oorzaak van krank1
2
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zinnigheid, gelijk. Hij is de eenige oorzaak van ziekte en dood. […] Met Adam is hij begonnen, en heeft
zijn afbrekend werk over alle menschen voortgezet, en sedert zijn zonde, ziekte en waanzinnigheid èn
door erfelijkheid èn door aanhoudende werking van Satan al meerder en meerder geworden.1

Dit wilde echter niet zeggen dat er géén verschil tussen de zieke en de zondaar bestond. Het
voornaamste verschil bestond in het achterliggende argument. De echt krankzinnige had de controle over zichzelf verloren. Hij wist niet meer wat hij deed en zei. Hij was ‘geestelijk dood’ en
dus ook niet verantwoordelijk voor zijn daden. De zondaar daarentegen, hoe ‘onkenbaar verduisterd’ ook, wist wel degelijk wat hij deed, kon het althans weten, en was dus wél tegenover God
verantwoording schuldig. Hij was niet ‘geestelijk dood’, maar ‘dood in zonde en misdaden’. Met
andere woorden: krankzinnigheid week in zoverre van zonde af, dat in de krankzinnige de zonde
wérd gedaan, en wel door God, terwijl de zondaar haar zelf deed.
Krankzinnigheid is geen zonde, maar straf - ellende - der zonde. En niet in het bijzonder straf voor de
zonde van wat de krankzinnige alléén heeft gezondigd - maar wat het hele menschdom heeft misdaan
van Adam af. […] Gods werken, d.i. ook ziekte als straf op de zonde in het algemeen, worden openbaar in de krankzinnigen. Dat zij moeten lijden en wij vrij uitgaan, is niet hunne zonde en onze onschuld, maar Gods vrijmachtig bestel! Dit is ook de grond onzer overtuiging, dat bekeerde menschen
krankzinnig kunnen worden, gelijk ook krankzinnigen de zaligheid kunnen beërven.2

Het was dus lang niet altijd individuele zonde die ten grondslag aan krankzinnigheid lag en vergeving vrijwaarde daar ook niet altijd van. Waarom dan de ene mens wel en de andere niet krankzinnig was, was voor de mens onbegrijpelijk. Het was één van Gods ondoorgrondelijke wegen.
Het was dit verhaal over oorsprong en wezen van krankzinnigheid, zo zou Van Belzen opmerken, dat voor gereformeerden te volgen was en waarvan voor lange tijd niet meer zou worden afgeweken.3 De ene keer werd in dat verhaal ziekte zoals krankzinnigheid dus een straf van God
genoemd, en een andere keer werd zij als het werk van de duivel voorgesteld. Ziekte was dan ook
een afgeleide. Doordat de zonde het werk van de duivel was, was ook de straf die God wel moest
geven, in de vorm van de dood of in de vorm van een lichamelijke en/of geestelijke ziekte, in feite het werk van de duivel. Door de mens tot zonde aan te zetten riep deze noodzakelijkerwijs de
straf over de mens af. God maakte ziek en krankzinnig, maar de tot zonde verleidende Satan was
de schuldige. Door deze innige relatie tussen zonde en ziekte bestond er evenwel ook een relatie
tussen genezing en geloof. En dus was er, ondanks dat Hermanides zelf een scheiding tussen gea.w., p. 83-86 (citaat: p. 86).
a.w., p. 87-88 (citaat: p. 88).
3 Van Belzen, a.w., p. 98-99.
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neeskunde en theologie veronderstelde en ook voorstond, ook in zijn eigen gedachtegoed wel degelijk van een flinke overlapping tussen beide sprake.
Van Oosterwijk Bruijn en de demonische oorsprong van krankzinnigheid
Het deel van Hermanides’ verhaal over de relatie tussen ziekte en zonde kende inhoudelijk grote
overeenkomsten met de één jaar eerder gepubliceerde overwegingen van VtCV-bestuurslid Van
Oosterwijk Bruijn. Omdat men in de VtCV geloofde dat Christus een goddelijk medelijden kende
‘voor alle kranken, en dus allermeest voor de meest ellendigen onder hen, de krankzinnigen’,
werd het noodzakelijk geacht ‘dat er een directeur-geneesheer aan het hoofd der stichting sta, doordrongen van de overtuiging, dat wij zonder den Heere Jezus Christus ook op dit gebied, in den
hoogsten zin, “niets kunnen doen”, al erkennen wij daarbij het groot gewicht van het gebruik der
middelen en van een grondige studie en bekendheid met de behandeling der krankzinnigen.’1
Bij de behandeling van de krankzinnigen moest allereerst op de oorzaak worden gelet. Die lag
vaak op het puur lichamelijke vlak, of in het teveel en verkeerd gebruik van allerlei al dan niet
medicinale middelen. Hierbij kon de genezing, natuurlijk ‘onder den zegen Gods’, langs normale
weg worden verkregen. Maar veel meer nog moest de oorzaak worden gezocht in ‘hoogmoed en onzedelijkheid, of liever nog onmatigheid in allerlei vormen’:
De begeerlijkheid des vleesches, die der oogen en de grootschheid des levens (1 Joh. II:16) zijn daarvan
de voornaamste zedelijke oorzaken; en hoe wil men de zonde bestrijden, zonder den Zaligmaker, wiens
bloed en genade alleen verlossing en reiniging te weeg kan brengen?

Van Oosterwijk Bruijn gaf als verdere oorzaak ‘de gejaagdheid van onzen tijd’, die zeer zeker ook
tot toename van de krankzinnigheid had geleid, om zich daarna retorisch af te vragen welk geneesmiddel ‘den armen, gejaagden en geplaagden, onder ’s werelds zorgen en lasten kwijnenden
en bezwijkenden ooit beter [zou] kunnen baten, dan het geloof in Gods vaderlijke Voorzienigheid, naar het woord der Schrift: “Werpt al uwe bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor
u” (1 Petr. V:7)’.2
Maar daarmee was men er nog niet. Want meer dan men ooit had vermoed of erkend, waren
‘duivelsche, demonische invloeden de eenige verklaarbare oorzaak dezer schrikkelijke krankheid’. En die
stonden ‘niet zelden in verband […] met zonden, die moeten worden bestraft, maar ook beleden
en afgelegd, vóór dat de bevrijding of genezing volgen kan; en uit dit alles blijkt zeker voor ieder
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Christen op de meest overtuigende wijze, de volstrekte noodzakelijkheid der Christelijke behandeling
dezer lijders; namelijk eene behandeling in den Naam en kracht van den Heere Jezus Christus.’
Willem van den Bergh over de oorzaken van krankzinnigheid
In diezelfde tijd, om precies te zijn: op de VtCV-jaarvergadering van 1885, ging ook de eerder
genoemde Van den Bergh op ‘De oorzaken der krankzinnigheid’ in. Evenals Hermanides was
Van den Bergh een wat afwijkend figuur binnen de VtCV. Zoals gezegd was hij geen afgescheidene, maar zelfs een naaste medewerker van Kuyper, en zou in 1886 ook met de Doleantie meegaan. Hij doceerde enige tijd aan de VU, behoorde vier jaar lang tot het curatorium, en zou het
zeer zeker tot hoogleraar hebben gebracht als zijn vroege dood dat niet had verijdeld.
In zijn rede benadrukte Van den Bergh dat het met name bij de krankzinnigen was dat de materialistische, mechanistische geneeskunde tegen haar grenzen opliep. Natuurlijk konden de psychiaters van Veldwijk op de werkvloer niet geheel buiten de kennis die de materialistische wetenschap had opgeleverd, maar kritiek was op haar plek en zeker bij hun vakgebied. Juist daarin
moest immers ‘de geheele mensch naar lichaam en ziel met al zijne uitingen, onderwerp van
waarneming en behandeling zijn’. Doordat de materialistische geneeskunde dit niet zag, faalde zij;
móest zij wel falen. Evenals bij Hermanides was volgens Van den Bergh krankzinnigheid het
werk van de duivel en/of een straf van God. Omdat krankzinnigheid zozeer met geloof samenhing zouden de inrichtingen van de VtCV dan ook niet alleen een behandelend maar ook een getuigend, nee, zelfs een ‘reddend’ karakter moeten hebben. Dokter en dominee moesten hand in
hand gaan. Immers: alleen behandelen bracht het gevaar met zich mee dat de krankzinnigheid door uitbreiding van het aantal inrichtingen, fondsen, afdelingen, vergaderingen - juist werd bevorderd. Bovendien werd zo niet de bron aangepakt waar de krankzinnigheid uit voortkwam,
maar werden alleen de ‘ongelukkige lijders, die er uit dronken’ verpleegd. En verder vreesde Van
den Bergh dat als het bij behandelen bleef ‘de hoovaardij in Daniël 4:30 genoemd’ zou kunnen
volgen, en daarop stond juist ‘tot straf naar vers 33 vermeerdering der krankzinnigheid’. Maar als
de behandeling zou worden vermengd met getuigenis dan werd het vraagstuk zelf aangepakt; dan
werden de oorzaken van de krankzinnigheid zelf aangewezen, en dan kon de vereeniging ‘een
middel in de hand des Heeren’ worden. Voortkomend uit de grondslag van de VtCV waren zorg
en getuigenis dan ook niet los van elkaar te zien. Medische en geestelijke verzorging waren één.1

Van den Bergh, De oorzaken der krankzinnigheid, p. 52-53; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 352; Ook de geneesheerdirecteur van Veldwijk, Klinkert, ging bij de opening in op het binnen de VtCV algemeen aanvaarde gevoelen dat in
de bijbel waardevolle, noodzakelijke en nergens anders te verkrijgen inzichten stonden vermeld over zowel wezen,
oorzaak als behandeling van krankzinnigheid. Ook volgens hem moest de materialistische wetenschap daardoor falen. Zij liet immers de antwoorden van de bijbel buiten beschouwing.
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Het verwijzen naar Daniel 4:30-33, waarin koning Nebukadnezar vanwege zijn arrogantie met
krankzinnigheid werd gestraft maar weer genas na zijn lesje te hebben geleerd, was kenmerkend
voor de lezing van Van den Bergh. Over het algemeen kan worden gezegd dat de zondeval de basis vormde van het gereformeerde denken over ziekte en gezondheid. Daardoor waren immers de
goddelijke eigenschappen van de mens vernietigd en was hij onder meer aan krankzinnigheid ten
offer gevallen. Dit maakte dat de notie dat het onderscheid tussen zondaar en krankzinnige klein
was, alom werd onderschreven. Zoals J.M.W. Binneveld het schreef in zijn uit 1985 stammende
Filantropie, Repressie en Medische Zorg: ‘In het eerste geval haperde er iets aan het remtoestel en in
het tweede geval was het remtoestel geheel stuk.’ Maar, zoals gezegd, krankzinnigheid was meestentijds geen straf voor het door een individu begane zware zonde, maar een in een willekeurig
individu naar buiten komende straf voor de zonde van de mensheid in het algemeen. Dit maakte
het meteen mogelijk dat de krankzinnige, in tegenstelling tot de notoire zondaar, wél op het medelijden en medeleven van de gereformeerde kon rekenen.1
De vraag bleef echter: waarom werd de een wel en de ander niet met waanzin geslagen? Wat
waren de oorzaken van individuele krankzinnigheid? Daar nu wees Van den Bergh er tien van
aan, waarvan de eerste en, om de cirkel rond te maken, de laatste, naar het werk van Satan verwezen. Bij hun bespreking werd steevast een bijbelcitaat te berde gebracht, waarop dan een eveneens uit de bijbel afkomstig citaat volgde dat aantoonde dat straf daarvoor niet kon uitblijven.
Om met de duivel te beginnen. Het werk van Satan, volgens Joh. 8:44 ‘menschenmoordenaar en
vader der leugen’, was alleen al duidelijk doordat eind negentiende eeuw zowel sprake was van
een afnemend ‘geloof aan het bestaan en de kracht van Satan’ als van een toename van het aantal
psychische kwalen. Dit moest wel samenhangen. Bovendien was de satanische kracht duidelijk
aan het werk bij de psychiaters die, onder de term ‘godsdienstdweperij’, een sterk geloof juist als
uiting van krankzinnigheid zag, in plaats van als schild daartegen. Het was het werk van Satan dat
bepaalde wetenschappers ertoe bracht ‘de oorzaak van krankzinnigheid te doen zoeken, in hetgeen juist haar geneesmiddel is’. Dat dergelijke wetenschappers het woord ‘godsdienst’ zonder
hoofdletter schreven diende als afdoende bewijs. Natuurlijk, zo zei ook Van den Bergh, kon er bij
ware godsdienstigheid geen sprake van dweperij zijn. Dat kon alleen bij, wederom als gevolg van
duivelswerk, het aanbidden van valse goden, van gouden kalveren. Het geloof in de ene ware
God kon nooit sterk genoeg zijn en kon ook nooit tot waanzin leiden.1
Maar ook de overige acht oorzaken hielden verband met geloofszaken. Neem de erfelijkheid.
Stond in Exodus 20:5 niet geschreven dat God ‘de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die mij haten’. Ofwel: een kind van iemand die God
1
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lasterde, wat een teken van krankzinnigheid was, zouden eveneens door waanzin kunnen worden
getroffen. Of neem wat Van den Bergh als oorzaak zeven opsomt: ‘overspanning der hersenen’.
In Romeinen 12:3 stond toch geschreven dat men niet wijzer moest proberen te zijn dan men
van nature was. Niet voor niets was de lijn tussen genie en idiotie zo dun en kwamen er zoveel
idioten voor in verder geniale families.2
Het had allemaal tot bedoeling aan te tonen dat bijbelkenners een hoop informatie hadden op
het terrein van de waanzin. Dit verplichtte hen zich meer dan voorheen met de krankzinnigenzorg en het verijdelen van waanzin bezig te houden. Deze noodzaak ook de oorzaken van krankzinnigheid op te sporen, hield tevens in dat de vereniging pogingen in het werk moest stellen een
wetenschappelijke beoefening van de psychiatrie en een gedegen opleiding voor psychiaters mogelijk te maken, al was het maar zodat zij die zich in de psychiatrie wensten te specialiseren niet
meer van een dure trip naar het buitenland afhankelijk waren.3
- De zorg in de praktijk
Voor de leden van de vereniging stond sinds de referaten van Van Oosterwijk Bruijn, Van den
Bergh en Hermanides vast dat krankzinnigheid was te herleiden tot de zondige natuur van de gehele mensheid. Bovendien kon in individuele gevallen de zonde zelfs een directe oorzaak zijn.
Maar welke praktische consequenties had dit voor de specifieke behandeling van individuele gevallen? Nagenoeg geen. Voordat echter dat verhaal wordt geschetst is het van belang erop te wijzen dat de VtCV een vereniging was geleid door theologen, maar waarvan het praktische werk hulp en verpleging - in medische handen was. Die weerbarstige praktijk van de psychiatrische
hulp kon zich, zo bleek al snel, maar weinig gelegen laten liggen aan de theologische theorieën
van Lindeboom en de zijnen, die echter wel het beeld naar buiten van de VtCV hebben bepaald.
Een van de belangrijkste psychiaters van de vereniging, J.H. Haverkate, sprak bijvoorbeeld zelden
of nooit over pure geestesziekte. Hij wilde zich concentreren op de ‘lichamelijke veranderingen,
die voor ons onderwerp van het meeste belang zijn’. Ook in de VtCV werd door de artsen bij
hun dagelijkse werk het medisch, somatisch model aanvaard en psychische ziekte verklaard uit lichamelijke ziekte. Voor de praktijk van de verzorging werd teruggegrepen op de zorg die ook in
de seculiere gestichten bon ton was, zij het hier en daar gelardeerd met gebed en vroom gezang.
De door de voormannen als Lindeboom in hun theorieën nog wel eens aangehaalde relatie tussen
zonde en ziekte, speelde voor de praktijk geen enkele rol en ook bij het wetenschappelijk onderVan den Bergh, a.w., p. 57, 63.
a.w., p. 57, 60-61; zie voor de tien oorzaken ook: Binneveld, a.w., p. 165-166.
3 Van Belzen, a.w., p. 29-30; Wieringa, a.w., p. 14.
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zoek op het Valeriusplein zou een relatie daarmee ver te zoeken zijn. In de jaren twintig werd die
interpretatie gesteund door de godsdienstfilosoof en theoloog H. Visscher. Natuurlijk, zo zei hij,
werd vastgehouden aan de letter van de bijbel. Geesten en demonen bestonden. Een arts kon hen
echter niet zien en moest daarom op wetenschappelijk-empirische wijze patiënten onderzoeken
en behandelen. Doordruppelend vanuit de dagelijkse praktijk begon de gedachte dat bijbel en wetenschap afzonderlijke waarheden verkondigden, een gedachte waar Lindeboom zich zo verzette,
langzaam gemeengoed te worden.1
De vraag is: kon het ook anders? De psychiatrische praktijk van rond 1900 was immers volledig somatisch gericht en daar konden ook de artsen van de inrichtingen van de VtCV zich niet
aan onttrekken, hoezeer ze dat wellicht ook zouden hebben gewild. De psychiatrie stond nog geheel in de kinderschoenen en psychologie was al helemaal een noviteit. Het accent kwam daardoor als vanzelf vrijwel geheel op biologische verklaringen en pogingen tot genezen te liggen, wat
tevens aangeeft dat de angst van Kuyper dat de psyche in een medische faculteit ondergesneeuwd
zou raken, zo misplaatst nog niet was. Van de opbouw van een, in de ogen van Lindeboom, echt
christelijke psychiatrie kwam alleen daarom al in de inrichtingen niet veel terecht. Ook dit verklaart het ongenoegen van Lindeboom en diens snelle wens een eigen, gereformeerde kliniek op
te zetten.2 Maar het blijft de vraag aan wiens schuld dit ongenoegen is toe te schrijven. Was het
het falen van degenen die moesten proberen de opdracht in de praktijk te brengen, of van degenen die een blijkbaar onmogelijke opdracht hadden verstrekt? Cruciaal hierbij is het verschil van
opvatting betreffende de rol van de zonde dat langzaam duidelijk werd tussen de theologische
theoretici in het bestuur van de VtCV, zoals Lindeboom, en de artsen op de werkvloer. Natuurlijk, zo zeiden ook deze artsen, zonde was een factor in de krankzinnigheid. Maar die factor was
bij ieder individu aanwezig. De zonde had daarom geen individueel verklarend karakter en was
derhalve ook niet van therapeutisch belang.3
Zo was Bouman van mening dat wat in de bijbel stond het inzicht kon verdiepen, zoals bijvoorbeeld ook met het lezen van romans het geval was. Enig wetenschappelijk verklarend karakter hadden bijbelteksten echter niet. Weliswaar was ook voor hem, en artsen zoals hij, de bijbel
een boek over de werkelijkheid, maar uitspraken in de bijbel werden ‘op hetzelfde niveau gelezen
als uitspraken in een geschiedenisboek of in een (wijsgerige of empirische) verhandeling over de
ziel’, zoals Van Belzen zei. Het was dan ook schone theorie dat, zoals door Kuyper, ook door de
theologen van de VtCV uit volle overtuiging werd gezegd dat niet de psychiater, maar Jezus de
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ware dokter, of dat God ‘de geneesheer en de psychiater’ was.1 In de medische praktijk had men
weinig aan dergelijke inzichten en ontboezemingen. Zij maakten immers niet duidelijk waarom
een bepaald individu wel en een ander individu niet met een bepaalde ziekte was geslagen, noch
hoe dat individu het beste kon worden behandeld, noch waarom de ene wel genas en de ander
niet.
Kortom: voor de daadwerkelijke genezing van individuele gevallen had men niet veel aan beschouwingen over de relatie tussen zonde en krankzinnigheid, hoezeer die theoretisch gezien ook
werd onderschreven. Tekenend vond Van Belzen dat de directeur van een inrichting altijd een
geneesheer was en nooit een van de geestelijke verzorgers. Het primaat lag volgens hem dan ook
bij het medische en niet bij het spirituele. De geestelijk verzorger mocht bij tijd en wijle de patiënt
de genezende werking van een diep geloof voorhouden, als het er op aankwam besliste de arts.
Om deze discrepantie tussen theorie en praktijk te ondervangen werd gezegd dat God, die de eerste oorzaak was van alles, dus ook van ziekte en genezing, ‘middellijk’ werkte, met ‘middelen en
wegen’. Dat bij de hieruit voortkomende beschouwingen over lichaam en geest, over vlees en
ziel, weliswaar werd uitgegaan van een twee-eenheid, maar de therapeutische uitwerking toch
voornamelijk op het lichaam was gericht, is overigens weer in overeenstemming met de beschouwing van Hermanides. Die was namelijk tot de slotsom gekomen dat Satan de menselijke
geest probeerde te beïnvloeden via het lichaam. Deze praktische nadruk op het soma, op de meer
neurologische kanten van de ziekte, wekte het ongenoegen van Lindeboom, wat weer een argument oplevert waarom deze niet over een hoogleraarschap voor Hermanides te spreken zal zijn
geweest. Die was het immers geweest die erop had aangedrongen ook de mensen met een zenuwziekte bij de zorg te betrekken.2
Overigens zou het hoogleraarschap van Bouman niet leiden tot een substantiële verdieping
van de wetenschappelijk inzichten van de artsen van de vereniging. Weliswaar stonden zijn colleges voor hen open, maar een trip naar Amsterdam en weer terug was een tijdrovende aangelegenheid. Bovendien openbaarde zich een soortgelijk probleem als eerder met de religieuze verdiepingen der theologen. Ook van de medisch-wetenschappelijke wereld van de VU aan het Valeriusplein vroegen veel artsen zich af wat het nut ervan was voor de harde praktijk.1

De VtCV op weg naar een medische faculteit
- De eerste pleidooien voor een medische faculteit
L. Lindeboom, Rede bij de opening van de Psychiatrische-Neurologische kliniek, p. 100, 103; L. Lindeboom, Het standpunt der
VtCV, p. 7; Van Belzen, a.w., p. 318-319; Van Faassen, De Christelijke psychiatrie, p. 20.
2 Van Belzen, a.w., p. 99-101, 360 (noot 14).
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Omdat de VtCV het in haar inrichtingen niet wilde laten bij het verzorgen van zieken, maar ook
tot genezing wilde komen, werd een psychiatrische opleiding bittere noodzaak voor haar. Voor
die genezing was men weliswaar van God afhankelijk, maar evenals medicijnen, waren psychiaters
de werktuigen in de handen van God om de genezing teweeg te brengen. Dat kon God natuurlijk
ook door middel van heidense psychiaters, maar het verdiende de voorkeur als zij diepgelovig waren. Ten eerste was de kans groter dat God hen als werktuig wilde gebruiken als zij christen waren, maar belangrijker was dat het tot stand brengen van een diep geloof bij de zieken onderdeel
was van de genezing. Niet alleen behandeling, ook redding, zoals Van den Bergh het zei. Dat was
uiteraard lastig als de arts een ‘verkeerd’ geloof aanhing of zelfs in het geheel niet gelovig was.
Bovendien schreef de wet nu eenmaal voor dat inrichtingen tot krankzinnigenverzorging een bepaald aantal geneesheren in dienst moesten hebben. Hierdoor was voor de VU de totstandkoming van de VtCV, die wat de grondslag betrof zoveel met haar gemeen had, een steun in de rug.
De belangstelling voor een opleiding in de christelijke geneeskunde zou er alleen maar door kunnen aanwakkeren. In het jaarverslag van de VU stond dan ook over de stichting van de VtCV te
lezen dat zo ‘reeds tot uitvoering [was] gekomen, wat door ons steeds in beginsel werd bepleit:
het uitgaan van de geopenbaarde waarheid bij de genezing van den naar lichaam of ziel kranken
mensch. Alleen zóó wordt waarlijk de belijdenis beleefd, dat men ook op dat gebied niets vermag
zonder Jezus, den Medicijnmeester.’ Bovendien werd de zekerheid uitgesproken dat de zegen van
de Heer op het werk van Lindebooms vereniging zou rusten, en werd de hoop uitgesproken dat
die zegen ook zo mocht uitwerken, ‘dat zij moge medewerken om geletterden en niet-geletterden,
gezonden en zieken, de onmisbaarheid te doen beseffen eener geloovige medische wetenschap.
Dan zal ook ongetwijfeld de tijd aangebroken zijn om één of meer mannen tot hoogleeraar aan te
stellen wier lust het is zich geheel aan die geloovige wetenschap en hare verbreiding te wijden.’2
Op de jaarvergadering van de VtCV van 15 april 1885, dezelfde als waarin hij zijn exposé over
de oorzaken van de krankzinnigheid zou afsteken, zei Van den Bergh dank voor deze woorden.
En hij zei daarbij te hopen dat het de VU spoedig gegeven zou zijn tenminste één hoogleraar in
de medische wetenschap aan te stellen.3 Bij deze door Van den Bergh gestarte mini-lobby van de
VtCV voor een medische faculteit voegde zich al snel ook de Bond tegen Vaccinedwang, die immers in gereformeerde kring de nodige aanhang had, en in Kuyper en de Savornin Lohman twee
prominente VU’ers als lid kende. In het jaarverslag van 1886 wezen de directeuren van de VU er

a.w., p. 154.
Rullmann, De VU, p. 159-160; Postma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 15.
3 a.w., p. 160.
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tenminste op dat zowel deze Bond als Lindebooms vereniging herhaaldelijk op de onmisbaarheid
van een medische faculteit aan de VU hadden gewezen.1
Het leeuwendeel van deze pleidooien zal dan toch in de wandelgangen moeten zijn afgestoken. Openlijke pleidooien zijn althans schaars. Een van de weinige keren dat daarvan binnen de
VtCV sprake was, was bij de opening van Veldwijk, eind januari 1886.2 Toen hield de kort genoemde, nog geen dertig jaar oude, maar desondanks nog geen jaar later gestorven geneesheerdirecteur Klinkert een rede, waarbij hij de nadruk legde op het belang van wetenschappelijke onderbouwing van de psychiatrische praktijk, ook in de inrichtingen van de VtCV. Klinkert was
overigens weliswaar arts, maar geen psychiater. Een studiereis in het buitenland moest zorgen
voor het opvullen van de leemtes in zijn kennis. Zijn benoeming tot geneesheer-directeur bewijst
daarmee dat zeker in de beginjaren geloof voor de VtCV belangrijker was dan relevante medische
kennis, waarmee haar benoemingsbeleid verschilde met dat van bijvoorbeeld Eudokia.3
R. Klinkert en de noodzaak van christelijke wetenschap
Evenals Kuyper en Lindeboom was Klinkert van mening dat wetenschap en geloof elkaar niet
beten, iets wat de aanwezigen tijdens de opening van Veldwijk ook werd voorgehouden door
D.K. Wielenga, Lucas Lindebooms rechterhand. Integendeel zelfs. Het christendom was zelfs altijd wegbereider van ‘een goede en onafhankelijke beoefening der wetenschap geweest’. Toch gaven velen de voorkeur aan een strikte scheiding tussen deze twee en waren er zelfs christenen die
bij hun wetenschappelijk werk ‘anti-christelijke opvattingen’ ten toon spreidden. Het was daardoor zaak zo spoedig mogelijk een typisch gereformeerde, wetenschappelijke en evenzeer praktische psychiatrie te gaan ontwikkelen. De theoretische psychiatrie kon van deze beschouwingen
zeker ‘nieuwe onthullingen’ verwachten, maar die zouden in een vacuüm vallen als ze niet met
bewijzen gepaard gingen. ‘Nauwkeurige studie’ moest daarom ‘gelijken tred’ houden met de bea.w., p. 160.
De opening van Veldwijk was natuurlijk een uitgelezen moment om de ideologische kant van de VtCV nog eens
over het voetlicht te brengen. Dit gebeurde met name door D.K. Wielenga. Christus had, zo benadrukte hij nog maar
eens, ook de ‘krankheden’ op zich genomen. Ook die immers waren het werk van de duivel. ‘Koortsen bestrafte Hij,
waanzinnigen genas Hij, duivelen wierp Hij uit.’ En, zo zei hij Van Oosterwijk Bruijn na, met name de ‘kranken van
ziele, de krankzinnigen’ hadden daarbij zijn speciale aandacht. Het was dan ook in de geest van Christus dat juist hun
lijden ‘in gansch bijzonderen zin verzorging, verpleging en genezing’ vroeg. ‘Ligt de bijzondere oorzaak van schier
elke kwaal in het duister, is het zoo moeielijk, den eigenlijken aard te doorzien, bovenal geldt het van deze lijders.
Physische, psychische, daemonische invloeden doen zich hier gelden.’ Dit betekende dat verpleging en verzorging
een noodzakelijke opdracht voor de christelijke barmhartigheid waren en derhalve geen staatszaak. Daar moest alles
wat bruikbaar was bij worden ingezet. Dit vloekte niet met Gods leer, zoals sommigen beweerden, dit was juist eis
van God. Al wat wetenschap en onderzoek hadden opgeleverd was immers, zoals alles, door God geschonken. Dus:
‘Afkeer van den mysticistischen dweeper, die zich boven de middelen verheft. Maar ook van den rationalistischen
dweeper, die aan de middelen op zichzelven meent genoeg te hebben. Geen excorcisme, maar evenmin materialisme.
Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit.’ Wielenga, Rede bij de opening van Veldwijk, p. 40-48 (citaat: p. 48).
3 Binneveld, a.w., p. 174-175.
3 a.w., p. 174.
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handeling. Klinkert bepleitte dus een christelijke wetenschap die niet alleen reflecterend, maar
noodzakelijkerwijs ook onderzoekend van aard moest zijn. Zijn orthodoxie kwam dan ook beter
tot uiting in zijn kijk op de verpleging van de krankzinnigen, waarbij de getuigenis een grote rol
moest spelen. Hij was van mening dat een echt christelijke behandeling van de krankzinnigen een
voortdurende christelijke beïnvloeding van hen inhield. Dit zou ‘minstens genomen onschadelijk’,
en ‘eerder heilzaam’ zijn. Hij vroeg zich daarbij af waarom het wel heilzaam werd geacht als een
geesteszieke naar het theater ging, maar niet als hij een christelijke toespraak moest aanhoren;
waarom wel ‘de lustige wijsjes van Fransche operette’, maar niet de psalmen?1 Het is niet onwaarschijnlijk dat het deze lezing was die geleid heeft tot het schrijven van een eerste - verloren gegane - brief van de VtCV aan de VHO waarin op de oprichting van een medische faculteit werd
aangedrongen.2
De noodzaak van een opleiding psychiatrie
Zoals gezien werd vervolgens op de algemene vergadering van 3 april 1887 opnieuw de wens uitgesproken te komen tot de oprichting van een medische faculteit, om te beginnen met een hoogleraar psychiatrie.3 Die wens werd vier jaar later weer in vragende vorm herhaald, bij de bespreking van het probleem om gekwalificeerde, levensbeschouwelijk betrouwbare psychiaters te verkrijgen. Het eerste punt bij de bespreking van de ‘varia’ tijdens de algemene vergadering van 9
april 1891 te Zwolle was de vraag of de VtCV niet iets kon doen ‘ter bevordering van de oprichting van een leerstoel in de Psychiatrie aan “de Vrije Universiteit”, met daaraan verbonden gasthuis?’. Lindeboom achtte het de hoogste tijd dat ‘aan de beoefening van de Christelijke Psychiatrie worde gearbeid’. Een leerstoel in dat vak aan de VU zou daarom zeer gewenst zijn. Met name
vanuit Veldwijk was meerdere malen op de behoefte aan een dergelijke leerstoel gewezen.4
Niet iedereen in de VtCV was even enthousiast en overtuigd. De Rotterdamse arts J.M. van
Staveren bijvoorbeeld steunde dit voorstel op zich van harte, maar wees toch ook op medische
bezwaren. Het was onmogelijk slechts een deel van de wetenschap te aanvaarden en dus was niet
een leerstoel christelijke psychiatrie, maar een algehele medische faculteit noodzakelijk. Daar werd
door een van zijn collega’s nog aan toegevoegd dat de woorden ‘met daaraan verbonden gasthuis’
van groot belang waren. Zonder een goed ziekenhuis, geen goede wetenschap. Wielenga stelde
voor het besprokene ter kennis te brengen van de directeuren van de VU. Die wens werd algemeen gedeeld en het bestuur kreeg de opdracht zulks te doen. In de brief die vervolgens naar de
Klinkert, Toespraak tgv de opening van Veldwijk, p. 55-56; Van Belzen, a.w., p. 126; L. Lindeboom, Rede bij de opening van
de Psychiatrische-Neurologische kliniek, p. 98.
2 Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 177.
3 L. Lindeboom, a.w., p. 98.
4 L. Lindeboom, Varia, 1890-1891, p. 10, 53.
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VU werd gestuurd, gedateerd 30 mei 1891, moest, ondanks de woorden van Van Staveren, komen te staan dat de vereniging het wenselijk achtte dat er een leerstoel psychiatrie kwam ‘zonder
te wachten op eene volledige medische faculteit’. Wel zou er een ziekenhuis aan verbonden moeten zijn en bovendien verklaarde de VtCV zich bereid bij het een en ander behulpzaam te zijn indien de VHO dat wilde.1
Het kan haast niet anders of Kuypers rede een aantal maanden later, over de eventualiteit van
een psychiatrisch hoogleraar, is een reactie op deze brief geweest. De aanleidingen die Kuyper
zelf formuleerde - de opening van Veldwijk, de opkomst van de hypnose en het stijgende aantal
psychiatrische patiënten - zijn dan hooguit secundair en aangehaald om aan te geven dat een dergelijk aanbod maatschappelijk van belang was en een antwoord erop ook daarom niet kon en
mocht uitblijven. Dit wordt daardoor bevestigd dat op dezelfde dag als waarop Kuyper zijn verhaal afstak, werd besloten inderdaad een antwoord op de brief te formuleren en wel ‘in verband
met het besluit ter zake door de algemeene vergadering van heden te nemen na het referaat van
dr A. Kuyper’.2 Maar helaas voor de VtCV kan dat antwoord op zijn best terughoudend worden
genoemd. Er werd haar gemeld dat haar brief met grote belangstelling was gelezen en zij werd
verzocht de naam bekend te maken van de man aan wie zij ter vervulling van de leerstoel dacht.3
De vraag van 1891 of de vereniging niet ‘iets’ kon doen zou later door G.A. Lindeboom en
Van Lieburg een understatement worden genoemd. Zonder de VtCV zou er volgens hen in 1907
niet ‘al’ een eerste hoogleraar zijn geweest en zou er in 1910 geen kliniek zijn geweest. Bovendien
zou ook na Bouman nagenoeg iedere hoogleraar, zowel bij neurologie als psychiatrie, uit de kringen van de VtCV afkomstig zijn. En inderdaad heeft vele jaren lang de bulk van de psychiaters
werkzaam in de inrichtingen van de VtCV, de opleiding aan de VU genoten. Zij maakte bovendien deel uit van het dienstverband, waarvan de duur voorafgaand aan de opleiding was vastgesteld. Verder stellen zij dat een drie jaar later, op de vergadering van 28 juni 1894, opgeworpen
vraag - ‘hoe komen wij aan [een] christelijke opleiding van Geneesheeren en in ’t bizonder van
Psychiaters?’ - zeker ertoe heeft bijgedragen dat de VtCV contact met de VU zocht.1
Maar dit zijn toch allemaal wel heel duidelijk constateringen achteraf, al was het maar omdat
op 28 juni 1894 alleen maar was voorgesteld bovenstaande vraag te behandelen, als daar nog tijd
voor was. Maar ‘dewijl de tijd was verstreken en reeds vele broeders waren vertrokken’ werd er
nog slechts een luttel woord aan besteed. Wielenga herhaalde dat een christelijke, medische opleiding van groot belang was en hij beval nogmaals contact met de VU aan, maar dat was het dan
ook wel. Alleen is interessant dat Lindeboom ‘Dr. den Houter’ verzocht op de volgende jaarvera.w., p. 53.
Directeuren (notulen), 1891-I/187 (25 juni).
3 a.w., 1891-I/191 (11 sept.).
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gadering een referaat over het onderwerp te houden, die dat ‘met eenig voorbehoud’ aannam.1
Zoals gezien kwam dat referaat er weliswaar, maar niet bij de VtCV, en bovendien werd er in betwijfeld of de eerste hoogleraar een psychiater moest zijn. Verder is tussen 1895 en 1905 bar weinig van invloed van de VtCV op de VU te merken. De keren dat daar de medische faculteit ter
sprake kwam en daarbij de vraag werd gesteld welk specialisme de eerste leerstoel zou moeten
kenmerken, werd de VtCV niet in de overwegingen genoemd en had de psychiatrie ook niet de
eerste voorkeur, zoals ook al het geval was geweest in het referaat van Kuyper naar aanleiding van
het VtCV-request. Het is dus maar de vraag of die vroege ‘contacten’ inderdaad van invloed zijn
geweest op de uiteindelijke beslissing met elkaar in zee te gaan. Binnen de VtCV zelf zou daarbij
tot 1904 de kwestie niet meer op tafel komen. Het nu te bespreken rapport-Van Dale van 1900
zou namelijk enkele jaren lang het lot kennen dat zoveel rapporten te wachten stond en staat: de
lade.
- Het VtCV-voorstel van J.H.A. van Dale
Op 21 februari 1900 bracht de eerder genoemde geneesheer-directeur van Veldwijk, J.H.A. van
Dale, een in opdracht van de VtCV geschreven rapport uit, waarin hij advies gaf over de vraag
hoe ‘volgens de beginselen’ van de vereniging, de omvorming moest geschieden van geneeskundigen in voor haar stichtingen geschikte psychiaters. De aanleiding was de grote en stijgende
behoefte daaraan van de VtCV. Van Dale drong in zijn rapport aan op het openen van een christelijke, wetenschappelijke, psychiatrische kliniek te Amsterdam, eventueel in samenwerking met
de VU. Een andere reden om voor Amsterdam te kiezen was het gegeven dat zich daar de meeste
medische studenten bevonden, en dus waarschijnlijk ook de meeste studenten van gereformeerden huize. Voor hen zou de kliniek als leerschool kunnen dienen. Niet alleen de aanwezigheid
van de VU speelde dus bij het kiezen van de locatie een rol, ook de aanwezigheid van de UvA.
Enerzijds zouden in de kliniek met name de acute psychiatrische gevallen ter observatie kunnen
worden opgenomen en een eerste en hopelijk afdoende behandeling krijgen. Daardoor zou namelijk psychoselijders wier ziekte van voorbijgaande aard was, een opname in een gesticht bespaard kunnen blijven. Voor psychotici van wie bij nader inzien de ziekte langdurig bleek, zou de
kliniek een tussenstation kunnen zijn. Anderzijds zou de kliniek dienen voor patiënten met organische afwijkingen aan het zenuwstelsel en voor de neuroselijders, van wie de klachten grotendeels tot het psychische beperkt bleven. De verpleging zou plaatshebben in drie verschillende
klassen, en aan het hoofd van het instituut moest een bekwaam medicus staan ‘wien genoeg tijd
1

Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 346-347.
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beschikbaar bleef voor klinische en laboratorium studie’. De supervisie over de kliniek zou moeten berusten bij de VtCV, zodat zeker was dat de beginselen die haar dreven ook in de psychiatrische wetenschap zouden worden toegepast. Voor dergelijk christelijk, wetenschappelijk, psychiatrisch onderzoek was in de gestichten zelf tijd noch gelegenheid. Het was dit rapport dat Bouman
ertoe bracht Van Dale bij de opening in 1910 van de Psychiatrische en Neurologische Kliniek aan
het Valeriusplein, tot grondlegger van de kliniek te bestempelen.2
Opmerkelijk aan dit voorstel is natuurlijk dat het zo volkomen strijdig is met de motie die diezelfde Van Dale een jaar later bij de CVNG zou indienen, dat voorzag in een gecombineerde,
theoretische leerstoel in de natuur- en geneeskunde. Al was dit wellicht daarvan het gevolg dat de
VtCV in eerste instantie weinig met zijn rapport deed, zij kunnen daarom gelden als duidelijke
voorbeelden van enerzijds het toch altijd wat merkwaardige feit dat dezelfde persoon uit hoofde
van verschillende functies, verschillende zaken kan voorstellen en verdedigen, maar anderzijds
ook van het gegeven dat de CVNG en de VtCV totaal verschillende belangen hadden bij hun pogingen aan de VU een medische faculteit in het leven te roepen. De CVNG stond een gereformeerd zuivere, theoretische leerstoel voor, terwijl de VtCV vooraleerst behoefte had aan degelijk
opgeleide psychiaters in een gereformeerde omgeving. Een plan uitgaand van de CVNG moest
derhalve de christelijke geneeskunde in het vizier houden, terwijl bij een plan, uitgaand van de
VtCV, de geneeskunst voorop moest staan. Dit verklaart waarom Van Dale een duidelijk onderscheid maakte tussen een medische faculteit voor de VU, die aan moest sluiten bij het wetenschappelijke karakter van de CVNG en van de universiteit - waarvan natuurlijk ook de financiële
draagkracht in overweging genomen moest worden genomen -, en een wetenschappelijke kliniek
aan de VU die voornamelijk de barmhartigheid en de klinische praktijk van de VtCV moest dienen.
Duidelijker kunnen de verschillende belangen van de twee verenigingen nauwelijks tot uitdrukking komen. In zijn hoedanigheid van arts te Veldwijk wenste Van Dale vooraleerst klinisch
geschoolde psychiaters. Aan de kliniek moest weliswaar wetenschappelijk werk worden verricht
en medische studenten moesten er met regelmaat te gast zijn, maar over een hoogleraar als hoofd
repte hij niet, laat staan over een hoogleraar van de VU. In zijn hoedanigheid als lid van de
CVNG wenste hij echter vooral een niet-klinische en dus ook niet-psychiatrische, met name ideologisch van de andere universiteiten te onderscheiden leerstoel, die bovendien goedkoop moest
zijn. Met andere woorden: zijn CVNG-voorstel werd fel bestreden, omdat wat hij voorstelde veel

Verslag der tiende algemeene vergadering der VtCV, p. 16, 68-69.
Gereformeerde Stichtingen van Barmhartigheid, p. 40-41; Bouman, Rede bij de opening van de Valeriuskliniek, p. 111-112; Van
Belzen, a.w., p. 37-38; Postma, 75 jaar Valeriuskliniek, p. 25; Psychiatrische neurologische kliniek, 1923, p. 184-188.
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te klein en te prutserig was en bovendien louter deductief. Het voorstel echter dat hij voor de
VtCV had gedaan zou heel wat meer in de lijn der criticasters hebben gezeten.
Dit bewijst dat de werelden van de VtCV en de CVNG op het personele en ideologische vlak
weliswaar vervlochten waren, maar door hun uiteenlopende, praktische belangen toch gescheiden. Dit is ook daaruit op te maken dat Van Dale bij zijn verdediging van zijn CVNG-voorstel
niet eens naar zijn eerdere voorstel verwees. Ook hierom lijkt me de opvatting van Wieringa,
neergeschreven in zijn ‘Lotgevallen van de Valeriuskliniek’, dat het VtCV-voorstel en het CVNGvoorstel tezamen moeten worden genomen, onhoudbaar. Zij zouden deel uitmaken van één
groot project, waardoor ook Van Dales voorstel voor de CVNG voornamelijk ‘het oog hield op
de voorziening in een opleiding van psychiaters’.1 De CVNG had daar geen enkel belang bij en er
(dus) ook geen ideologisch ingekleurde voorkeur voor.
Het maakt allemaal duidelijk dat er, ondanks de gedeelde dogmatiek, over het geheel genomen
een verschil van inzicht bestond tussen de CVNG en de VtCV over hoe een chrsielijke, medische
faculteit er uit zou moeten zien: het verschil tussen een faculteit die met name wetenschappelijk
werk diende te verrichten en een faculteit die in het teken van de genezing moest staan; het
verschil tussen een faculteit waarbij de geneeskunde doel was, of op zijn minst een zelfstandige
rol had, en een faculteit waarbij de geneeskunde middel was; het verschil tussen een
onderbouwfaculteit gericht op theoretische verdieping en christelijke geneeskunde, en een
bovenbouwfaculteit gericht op het opleiden van christelijke psychiaters voor de werkvloer. Het
maakte alleen daardoor al wel degelijk iets uit of de VU bij het inrichten van een medische
faculteit de blik meer naar de CVNG of meer naar de VtCV zou wenden. Maar niet alleen hierdoor zou de geschiedenis van de medische faculteit er anders hebben uitgezien als niet de VtCV
maar de CVNG voor de eerste hoogleraar zou hebben gezorgd. Het was namelijk ondanks de
verweving van beide groeperingen niet van ondergeschikt belang dat de wereld van de CVNG de
wereld van de wetenschap was en die van de VtCV die van de barmhartigheid en de verzorging.
De wereld van de wetenschap is immers ook de wereld van de universiteit, hoe bijzonder die ook
was. Wat sfeer betreft sloot de CVNG beter dan de VtCV aan bij de universitaire sfeer en dat
gold ook voor haar ideeën over het belang van wetenschap en over wat wetenschap in zou moeten houden. Terug echter naar de VtCV.
- Het voorstel-Brummelkamp uit 1905

1
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Maar het voorstel van Van Dale verdween dus in de lade, om er pas drie jaar later weer te worden
uitgehaald. Op de jaarvergadering van 8 september 1904 sneed Lindeboom weer eens het heikele
punt van het tekort aan gereformeerde geneesheren aan, en dan met name van psychiaters, die
toch zo broodnodig waren voor de vereniging. Het maakt wederom duidelijk dat de simpele
praktijk, de behoefte aan gereformeerde psychiaters, een flink woordje meesprak bij de wens van
de VtCV een opleiding voor christelijke psychiaters in het leven te roepen. Lindeboom wees erop
dat het steeds moeilijker werd vacatures vervuld te krijgen, en dus werd het welhaast onvermijdelijk dat daarvoor een opleiding kwam. Zoals hij bij de opening van de Psychiatrische en Neurologische Kliniek zou toegeven was de behoefte aan artsen groot en werd zij met het stijgen van het
aantal inrichtingen alleen maar groter. Dus begon men ertoe te neigen dan zelf maar aan de instelling van een hoogleraarspost mee te werken. Dit was de drijfveer achter het toch maar weer
opzoeken van de VU, ondanks de vergeefse pogingen daartoe in het verleden, iets wat door het
ontstaan van de Gereformeerde Kerken en de wat soepeler verhouding tussen Kampen en Amsterdam ook makkelijker was geworden.1
Natuurlijk, zo zei Lindeboom in 1904, er waren artsen genoeg, ‘maar niet velen die de Geref.
Belijdenisschriften goed kennen en ’t met de beginselen der vereeniging eens zijn’. Het was al
voorgekomen dat men zich tijdelijk ‘met andersdenkende artsen’ had moeten behelpen. Maar ook
de eigen artsen lieten weten dat zij tijdens hun opleiding niets over ‘het verband tusschen het
christelijk geloof en de medische wetenschap’ hadden gehoord. Het werd dus hoog tijd dat er een
opleiding kwam waarin dat verband duidelijk werd gemaakt. Zoals gezegd had Lindeboom daarover, naar aanleiding van de desbetreffende stelling bij zijn lezing over de betekenis van het geloof voor de geneeskunde, reeds in 1886 eens een brief aan de directeuren van de VU geschreven.
‘Toen is geantwoord, dat men de oprichting eener medische faculteit in het oog hield. We zijn nu
achttien jaar verder en wat is er gedaan…?’ Er waren onlangs een paar benoemingen geweest aan
de VU, maar onder hen bevond zich wederom geen enkele arts. Dit had in ieder geval deels te
maken met de bepalingen in het ontwerp van de Hoger Onderwijswet, maar voor dat soort achterliggende redenen had Lindeboom geen oog. Blijkbaar wachtte de VU, zo zei hij, tot zij een miljoen gulden te besteden had en zich een genie aandiende, maar daar mocht en kon niet op worden gewacht. Er moesten gewoon één of twee mensen worden aangesteld ‘die in een of ander
verband gezet werden met de Universiteit’.
Een man, die zich geheel wijdde aan de bestudeering van de Medica, van de Psychiatrie, zou van grooten invloed kunnen zijn. De roomschen weten wel waarom zij voor [de letterkundige en dominicaner]
L. Lindeboom, Rede bij de opening van de Psychiatrische-Neurologische kliniek, p. 99; Rullmann, De VU, p. 170; Wieringa,
a.w., p. 21.
1

179

pater [J.V.] de Groot een leerstoel hebben begeerd aan de Amsterdamsche Universiteit. Het onderwijs
van één professor kan werken als een zuurdesem.
Het liefst zouden we zien, dat zoo’n man optreden kon aan de Vrije Universiteit. Maar wanneer tot in
onberekenbare dagen het daar een vraagteeken moet blijven, dan noodig ik alle mannen van beginsel
uit, met mij naar andere maatregelen om te zien; want ons christenvolk mag met de opleiding van
christelijke geneesheeren niet wachten.1

Dominee A. Brummelkamp jr., zoon van de eerder genoemde medestander van De Cock, stemde
hier geheel mee in, mede vanwege recente, op geestelijk verval duidende, helaas niet expliciet gemaakte gruwelverhalen over wat er in de maatschappij allemaal op seksueel vlak gebeurde. Mede
door de psychiatrie kon dit euvel worden bestreden, want zij was ‘genezing van de kranke ziel’.
Het was daardoor ‘een groot verschil, of ik als Psychiater uitga van het feit der zonde, en geloof
aan de redding door Christus, dan of ik zoowel het een als het ander ontken’. Het ontbreken van
een kliniek was inderdaad een groot bezwaar, maar dat mocht niet verhinderen toch te proberen
een leerstoel in het leven te roepen. Brummelkamp, zelf curator van de VU, stelde dan ook dat
van de vergadering van de vereniging wederom een schrijven uit moest gaan naar de directeuren
en curatoren van de VU ‘om hen te wijzen op deze groote behoefte’. Algemeen applaus was zijn
deel en secretaris H.W. van Marle nodigde hem uit zijn ideeën in de algemene vergadering van
het volgende jaar verder uiteen te zetten. Dit voorstel werd door Lindeboom gesteund en (dus)
met algemene stemmen aanvaard.2
De VU zoekt contact met de VtCV
Kort na deze vergadering liet Bouman aan Bavinck weten dat hij voor het oprichten van een kliniek het best met Lindebooms VtCV in contact kon treden. Dat hij dit deed, was weer het gevolg
van een vraag van Bavinck aan hem om nadere inlichtingen over de motie-Van Dale uit 1901 - de
CVNG-motie dus waarin van een kliniek juist geen sprake was geweest. Weliswaar had de VU op
die motie geen direct antwoord gegeven, maar intern was er wel degelijk over gedelibereerd. Die
besprekingen hadden een nieuwe impuls gekregen door een brief van Hermanides en Keuchenius, toentertijd respectievelijk voorzitter en secretaris van de CVNG. Zij verzochten daarin de directeuren ‘ernstige pogingen te willen aanwenden tot het oprichten aan de Vrije Universiteit van
een leerstoel in de Algemeene Biologie’.1 Er werd vervolgens een commissie samengesteld bestaande uit Bavinck, Woltjer en Fabius. Die was na twee vergaderingen echter tot de slotsom gekomen dat, overeenkomstig Boumans advies, niet met de CVNG, maar met de VtCV contact
1
2

L. Lindeboom, Bespreking der varia, 1905, p. 37-39 (citaat: p. 38-39).
a.w., 1905, p. 39-40.
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moest worden opgenomen om te proberen een hoogleraar in de psychiatrie en algemene biologie
benoemd te krijgen, die tevens hoofd zou moeten worden van een kliniek en een polikliniek. De
kosten zouden dan kunnen - en moeten - worden gedeeld.2 Met andere woorden, het contact en
het daaropvolgende contract met de VtCV waren deels het resultaat van een verzoek van de
CVNG. Dat Bouman ook de algemene biologie als leeropdracht kreeg is rechtstreeks op deze
brief van het CVNG-bestuur terug te voeren, waardoor inhoudelijk gezien de leerstoel-Bouman
een gecombineerde VtCV- en CVNG-leerstoel kan worden genoemd.
Bavinck kreeg te horen dat de VtCV een grote behoefte aan christelijke psychiaters had, maar
een opleiding tot christelijk psychiater bestond nog niet. Daarom moest er een kliniek worden
opgericht die, zo zei Bouman, moest worden bestierd door een hoogleraar psychiatrie, aangevuld
met een bioloog. Tevens liet Bouman aan Bavinck weten: ‘Misschien ben ik onder hen in onze
Chr. Vereen. v. Nat. en Gen., die het meest aan Alg. Biologie gedaan hebben, maar daarom blijft
de psychiatrie mijn hoofdvak’. Dit mag gerust als een verkapte sollicitatie worden geïnterpreteerd,
die bovendien niet aan dovemansoren bleek te zijn gericht. Bavinck zou binnen de VU er op
aandringen toch vooral Bouman te benoemen.3 Dat het toch nog enkele jaren zou duren alvorens
deze opzet inderdaad werkelijkheid zou worden had onder meer daarmee te maken dat de VtCV
eerst overging tot de stichting van een vierde inrichting, Wolfheze.4 Dit zou later weer worden
gebruikt als argument om weer wel tot het opzetten van een leerstoel en het bouwen van een kliniek over te gaan. Een vertragende factor op het ene moment, een pressiemiddel op het andere.
Het verder uitgewerkte plan-Brummelkamp
Brummelkamp werkte zijn plannen verder uit en presenteerde ze op de jaarvergadering in 1905.
Aangezien de vereniging steeds groter werd, getuige ook het recente voorstel een vierde inrichting te gaan bouwen, zou ook, zo zei hij, de behoefte aan christelijke psychiaters steeds verder
toenemen. Vanuit het oogpunt van het beginsel was het daarbij logisch dat alleen van de VU artsen zouden kunnen komen die in de vacatures konden voorzien. Hieruit volgt al dat Brummelkamp niets zag in een ‘aanvullend’ of ‘correctief’ hoogleraarschap. Een gereformeerd medicus
behoorde aan de VU te kunnen studeren, hij behoorde een opleiding te krijgen die ‘van gronds af’
gereformeerd was, en niet een ‘heidense’ opleiding met om de tijd ter afwisseling een gereformeerd college.5

Senaat (notulen), 1904-IV/18 (27 mei) art. 7
a.w., 1904-IV/25 (25 nov.) art. 4; Curatoren (corr.), 7-12-1904 (22).
3 Van Belzen, a.w., p. 103, noot 6.
4 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 21; Wieringa, a.w., p. 21.
5 Brummelkamp, Hoe is in de toekomst, p. 28, 33.
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Die VU echter had geen medische faculteit en het was nog volkomen onduidelijk of en wanneer die zou komen. Dit temeer omdat dan tegelijkertijd een wis- en natuurkundige faculteit zou
moeten verrijzen, omdat de beginvakken voor de medische opleiding op dat terrein lagen. Maar
een stichting van beide faculteiten zou, mede door de noodzakelijke bouw van laboratoria en een
ziekenhuis, de draagkracht van de universiteit ver te boven gaan. Dus was het begrijpelijk ‘dat de
wensch om de benoodigde geneesheeren van deze Universiteit te betrekken, vooreerst onvoldaan
moet blijven’. Het belang van de zaak verbood echter om het bij deze constatering te laten en dus
moest worden gezocht naar een gulden middenweg. Die moest zowel een begin van een medische faculteit aan de VU betekenen, als een oplossing behelzen voor de toenemende vraag naar
gereformeerde psychiaters. Een dergelijke weg kon volgens Brummelkamp worden ingeslagen als
het volgende, zeer op het uit 1900 stammende plan-Van Dale gelijkende voorstel, tot actie zou
leiden:
De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag en de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland treden in overleg met elkaar, tot het stichten aan de
Vrije Universiteit van een leerstoel voor de Psychiatrie, aan welken leerstoel zou verbonden zijn een op
bescheiden voet ingerichte Neurologisch-Psychiatrische kliniek, bijvoorbeeld van 60 of 80 bedden.
Deze kliniek zou uitgaan van onze Vereeniging en het karakter dragen van een Observatie-station.1

Aan het hoofd van de kliniek zou als directeur de hoogleraar in de psychiatrie van de VU moeten
worden benoemd, die echter altijd tijd zou moeten hebben ‘voor ernstige studie en wetenschappelijken arbeid’, want de wetenschap moest de hoofdzaak van zijn ambt zijn en blijven. Voor de
praktische kant van de zaak zou dus enige personele ondersteuning moeten worden gegeven. ‘De
hoogleeraar zou dan kliniek kunnen geven voor medische studenten, en tegelijk een paar theoretische colleges over onderwerpen van algemeen biologische aard. Op deze wijze zou zoowel de
Vrije Universiteit als onze Vereeniging worden gebaat.’ Dit voorstel zou ook, zo hield Brummelkamp zijn gehoor voor, niet als een donderslag bij heldere hemel voor de betrokken partijen komen, aangezien er reeds correspondentie was geweest tussen de VtCV en de VU over het stichten
van een hoogleraarspost in de psychiatrie.2
Brummelkamp stelde niet te weten wat het bestuur zou kunnen inbrengen tegen een dergelijk
voorstel, dat in drie of vier jaar zou kunnen worden gerealiseerd, en resumerend stelde hij:

1
2

a.w., p. 28.
a.w., p. 30-31.
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1e. Dat een Christelijke Neurologische-Psychiatrische kliniek, in den omschreven vorm, vele lijders en
families ten goede zou komen.
2e. Dat zij een centrum zou vormen, waar naar de beginselen onzer Vereeniging, op neurologischpsychiatrisch gebied wetenschappelijk zou kunnen worden gearbeid, wat in onze gestichten niet wel
mogelijk moet geacht, met het oog op den grooten omvang van den practischen werkkring die daar op
de geneesheeren rust.1

Een dergelijke leerstoel zou weliswaar een ‘heel zwak, maar toch leven in zich dragend en daarom
voor groei en ontwikkeling vatbaar stekje eener Medische Faculteit kunnen zijn’.2
Instemming en scepsis
Over het algemeen waren de aanwezigen lovend. P. Wierenga, geneesheer-directeur van Dennenoord, was zelfs zeer over het plan te spreken. Immers alle psychiaters van de vereniging voelden
zeer duidelijk aan dat er aan hun opleiding het een en ander had ontbroken. ‘Wij noemen ons
psychiaters, maar hebben weinig onderricht gehad in de psychiatrie.’ Vreemd genoeg stelde Hermanides, die blijkbaar niet de hele tijd had opgelet, dat hij het geheel met Brummelkamp eens
was, om meteen daarna te melden in de richting van ‘de Staatsuniversiteiten’ te denken. Hermanides voelde vanwege de band met de Gereformeerde Kerken niet veel voor een verbinding met
de VU, wat wederom te denken geeft over de veronderstelde relatie tussen de VU en de CVNG,
waarvan hij vooraanstaand lid was. ‘Kan deze Vereeniging zich niet richten tot den Minister, om
bij een komende vacature een Christen-psychiater aan te wijzen?’ Zelf had hij al een tweetal namen bij die minister, Kuyper zelf dus, laten vallen. Zijn voorstel kreeg toen nog geen gehoor,
maar het zou niet lang meer duren of dat was wel het geval.1
Er kwamen nog enkele min of meer instemmende geluiden, maar nota bene voorzitter Lindeboom was sceptisch, terwijl hij het toch zelf was geweest die het jaar daarvoor de behoefte aan
christelijke psychiaters op de agenda had gezet en met het voorstel had ingestemd dat Brummelkamp zijn ideeën nader uit zou werken. De vereniging kon, zo stelde hij, niet over de VU beslissen en de VU niet over de vereniging. Hij wees er wederom op dat reeds in 1886 door het bestuur van de vereniging over iets dergelijks een brief aan de curatoren van de VU was geschreven,
maar daar was nooit iets mee gedaan door de VU. Er was ook op dit ogenblik inderdaad van correspondentie sprake, zoals Brummelkamp zei, maar meer dan een beginnend aftasten kon dat
(nog) niet worden genoemd. Van onderhandelingen of iets dergelijks was absoluut geen sprake.
Hij was dan ook van mening dat de VU maar met een voorstel zou moeten komen en dat het ini1
2

a.w., p. 31, 34 (citaat: p. 31).
Rullmann, De VU, p. 170.
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tiatief niet van de VtCV uit zou hoeven te gaan, zoals Brummelkamp het jaar daarvoor had voorgesteld. ‘Mijn bedoeling is: de VU moet komen met een plan. Ik stel voor om de aandacht van
het Bestuur en de afdeelingen op het plan-Brummelkamp te vestigen.’2
Hierbij kwam dat volgens Lindeboom een hoogleraar verbonden en zelfs leiding gevend aan
een kliniek, ook met ondersteuning nog altijd zoveel praktisch werk zou hebben te verzetten, dat
maar van een half professoraat zou kunnen worden gesproken. Hij vond dan ook dat er twee gescheiden functies moesten komen: een hoogleraar en een geneesheer-ziekenhuis.3 Hiermee
schetste Lindeboom in 1905 de praktijk die pas zou ontstaan enkele jaren na het vertrek van
Bouman in 1925. Bovendien maakte hij duidelijk dat hij bij een hoogleraarschap aan een puur
theoretisch ambt dacht. Een hoogleraar was een kamergeleerde. Het banale onderzoek in de klinische praktijk behoorde een hoogleraar aan anderen over te laten. Maar het meest opmerkelijk is
toch wel dat de man die als de motor achter de leerstoel psychiatrie is gezien, luttele twee jaar
voor de totstandkoming daarvan, overduidelijk vragen stelde bij het plan dat als blauwdruk ervoor zou gaan dienen.
- De leerstoel psychiatrie
Een jaar later vroeg Brummelkamp op de algemene vergadering hoe de stand van zaken was met
betrekking tot het door hem gedane voorstel. Het zou immers aan bestuur en afdelingen ter
overweging worden doorgegeven. Lindeboom moest daarop berichten dat van de zijde van de
afdelingen niets was vernomen en dat de zaak ook in het algemeen bestuur niet ter sprake was
gekomen. En ook van de VU was wat dit betreft nog geen teken van leven vernomen. Aangezien
ook Brummelkamp zelf het hele jaar verder over de zaak had gezwegen, zo voegde Lindeboom
enigszins vilein eraan toe, was het resultaat ‘dus geheel negatief’. Dit nam echter niet weg dat juist
de avond van tevoren er een commissie was benoemd die zich over de vraag moest gaan buigen
of er op nu niet eens daadwerkelijk actie moest gaan worden ondernomen. Het werd immers
hoog tijd dat de vereniging artsen kreeg die geschikt waren voor het werk in haar stichtingen.
Niet alle doktoren belijden den heere Jezus. Niet allen, die Jezus belijden, willen aan onze Stichtingen
arbeiden. ’t Denkbeeld begint te rijpen: we moeten iets doen om te komen tot eigene opleiding van
psychiaters. Dat begrijpend, benoemden we eene commissie […] die deze zaak eens ernstig zal overwegen.4
Brummelkamp, a.w., p. 32-33; Wieringa, a.w., p. 22.
Brummelkamp, a.w., p. 32, 34; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 178.
3 Brummelkamp, a.w., p. 33.
4 Discussie voorstel Brummelkamp, p. 20-21 (citaat: p. 21).
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Brummelkamp zei daarop niet verbaasd te zijn dat er geen levensteken was gegeven. Dat had hij
het jaar daarvoor al voorspeld. En van de nu ingestelde commissie, met als leden onder meer
Lindeboom en de oud-predikant H. Franssen, verwachtte hij eveneens weinig soelaas.1 Maar daar
kon hij zich wel eens in vergist hebben. Immers in het voorwoord van hetzelfde jaarverslag als
waarin het verslag van deze vergadering werd afgedrukt, kon reeds gemeld worden dat er een samenwerking met de VU was aangegaan; Bouman tot hoogleraar was benoemd, en het besluit tot
het bouwen van een kliniek was genomen. Dit proces ging zelfs ineens zo voortvarend dat het de
vraag is of er in het jaar daarvoor inderdaad geen enkel nieuws van het medisch facultair front te
horen was geweest, zoals Lindeboom zei. Wellicht werd het raadzamer geacht er nog even het
zwijgen toe te doen om de voortgang niet in gevaar te brengen. De vers ingestelde commissie was
dan niet bedoeld om enige beweging op gang te brengen. Die was er al als resultaat van de genoemde correspondentie in 1905. De commissie moest haar slechts in goede banen leiden en tot
een bevredigend eindresultaat brengen.
Vanwege het te nemen besluit over het oprichten van een psychiatrische en neurologische kliniek was de algemene ledenvergadering van 1906 vervroegd, zo meldde Lindeboom in dit voorwoord.
Dit besluit, dit feit, is een belangrijke stap voorwaarts, die de aandacht trekt van geheel het land en alle
christenen oproept tot blijden dank en krachtigen steun. Die Leerstoel met de daaraan verbonden Kliniek is een luid getuigenis, dat ook de wetenschap der geneeskunde moet geheiligd worden door het geloof en dienstbaar zijn aan den arbeid der barmhartigheid, in dienst van Christus Consolator.2 [tweede
curs. LvB]

Als het plan zou worden aanvaard door de vergadering, dan zou dus de medische wetenschap die
aan de VU gedoceerd zou gaan worden, een wetenschap zijn die in dienst stond van de medische
praktijk. De zienswijze van CVNG’ers als Keuchenius had het onderspit gedolven. Tot het instellen van een hoogleraarschap, zo ging Lindeboom verder, was besloten vanwege de behoefte van
de vereniging aan geneesheren ‘die niet alleen het christelijk geloof belijden, maar ook door het
geloof geleid worden en zich laten leiden in studie en de practijk der psychiatrie’. Voor de kliniek,
‘die waarschijnlijk beduidende offers zal eischen’, was een afzonderlijke financiële commissie benoemd, die de jaarlijkse giften en bijdragen ten gunste van de kliniek zou verzamelen. Onder hen

1
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a.w., p. 21
L. Lindeboom e.a., Den Lezers en Lezeressen genade en vrede, 1906, p. 4.
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Van Dale, Franssen en Lindeboom.1 Franssen zou enkele jaren later indirect nog een rol bij de
medische faculteit gaan vervullen. Hij moest in 1911 zijn curatorschap van de VU neerleggen
omdat hij zitting nam in de commissie van toezicht van de eerder genoemde Van Coeverden
Adriani Stichting, die een grote rol bij de uitbouw van de faculteit zou gaan spelen.2
De correspondentie tussen VU en VtCV
Hoe valt het te verklaren dat het ineens zo snel ging? Ten eerste was het inderdaad en aantoonbaar niet helemaal waar dat de VtCV geen enkel teken van leven van de VU had ontvangen.
Reeds vier dagen nadat Brummelkamp zijn voorstel had gelanceerd had dominee B. van Schelven, president-curator van de VU, een lange brief geschreven aan het bestuur van de VtCV naar
aanleiding van een door de lezing van VU-curator Brummelkamp ontstaan gerucht.
Het zal u […] niet bevreemden, dat een onlangs ons bereikend gerucht, als zoude uwerzijds een voornemen zijn, om hier ter stede een ‘observatie-station’ te vestigen, onder leiding van eenen geneesheer,
de vraag deed opkomen, of daarin niet eene vingerwijzing lag, tot het opnieuw overwegen van deze
zoo gewichtige zaak.3

Als er iemand zou zijn te vinden die zou voldoen aan de dubbele eis van het besturen van het observatiestation en het geven van lessen in de psychiatrie en algemene biologie, en als tevens een
regeling zou kunnen worden getroffen over de verdeling van diens werkzaamheden en de verdeling van het salaris, ‘dan zoude een stap gedaan kunnen worden, waardoor ons beider wensch
werd vervuld en waarover het Christenvolk in den lande zich hartelijk zoude verblijden’.4 Maar
ondanks het schrijven van Van Schelven, lid van de VtCV-afdeling Amsterdam, en ondanks dat
de VtCV daar meteen op had gereageerd, bleef een officiële reactie van de VU inderdaad uit.
Eind oktober 1906 besloot de VtCV daarom toch maar weer zelf de pen ter hand te nemen.
De VtCV beklaagde zich erover dat er al weer ‘meer dan anderhalf jaar verliep, sinds ons antwoord op uw geëerde missive van 22 februari 1905 verzonden werd’. Verder uitstel, zo liet het
VtCV-bestuur weten, zou onaanvaardbaar zijn, zowel voor de VtCV als voor de VU. Die universiteit zou namelijk wel eens mogen gaan beginnen met de opbouw van een medische faculteit als
het in 1930 de in de Hoger Onderwijswet voor verkrijging van het civiel effect vereiste, minimaal
drie hoogleraren sterke vierde faculteit wilde hebben. Daarom moest het zo half november maar
eens komen tot overleg tussen de VU en de desbetreffende VtCV-commissie, waarvan Brummela.w., p. 4-5.
Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 43 (incl. noot 1).
3 Roelink, Blinkend spoor, p. 162.
4 Roelink, a.w., p. 162; Wieringa, a.w., p. 21-22.
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kamp, Lindeboom en J.W. de Vries, de burgemeester van het Friese Minnertsga, deel uitmaakten,
over het oprichten van een leerstoel psychiatrie ‘als begin van een medische faculteit’.1
Hieruit blijkt dat de benoeming van Bouman in 1907 niet van de Hoger Onderwijswet van
1905 is los te zien. Maar met die wet was ongeveer hetzelfde aan de hand als met de stichting van
Wolfheze: rem op het ene, motor op het andere moment. Het wetsontwerp liet immers zien dat
zij niet alleen zou voorschrijven dat het civiel effect kon worden behouden als na 25 jaar er een
vierde faculteit zou zijn. Dat civiel effect moest eerst nog worden verkregen en dat kon, zoals gezegd, alleen als de VU tenminste drie faculteiten zou hebben met elk tenminste drie hoogleraren
en bij elkaar minstens twaalf. Dat was echter, toen het wetsontwerp bekend werd, nog niet het
geval. De VU kwam nog twee hoogleraren tekort. Dus werd het uitbreiden van de juridische en
letterkundige faculteiten met twee hoogleraren even van groter belang geacht dan het opstarten
van een vierde faculteit. Pas toen aan de eis van minimaal twaalf hoogleraren was voldaan, kwam
de volgende eis - de vierde faculteit in 1930 - weer in beeld. Toen ook kwam de vraag van de
CVNG weer aan bod. Ditmaal echter was het de vereniging van Lindeboom die de discussie aanzwengelde en wel precies vanwege de redenen die Bouman al in zijn brief uit 1904 aan Bavinck
had blootgelegd.2
Oppositie in de VtCV
Voor de VtCV was ondertussen de behoefte aan een hoogleraar psychiatrie meer dan ooit urgent
geworden. Zelf was zij tot de stichting van Wolfheze overgegaan en de nauw gelieerde Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland had Vrederust te Bergen op
Zoom in het leven geroepen. Hierdoor was de leerstoel nog meer ‘eene levenskwestie geworden,
met welker voorziening niet langer gewacht kan worden’.3 Wederom blijkt dus dat simpele praktische nood de uiteindelijke stoot tot de benoeming van een psychiater als eerste hoogleraar heeft
gegeven. In omfloerste, maar niet minder duidelijke bewoordingen werd de universiteit te kennen
gegeven dat als zíj niet voor dergelijke psychiaters zou zorgen, de VtCV wel een andere manier
zou vinden om aan hen te komen. Haar bestuur vroeg namelijk aan het bestuur van de VU ‘of
niet het oogenblik gekomen is, om te erkennen door God den Heere er voor geplaatst te zijn, om
dat tot hiertoe onoverwinnelijke te overwinnen, of mogelijk te ervaren, (en dat niet ten voordeele,) dat op een andere wijze in de levensbehoefte van dit werk der barmhartigheid voorzien
wordt’. 4
Curatoren 1880-1940 (corr.), 26-10-1906 (13); Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 179; Roelink, a.w., p. 162; Wieringa, a.w., p. 22.
2 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 21, 27.
3 Curatoren 1880-1940 (corr.), 26-10-1906 (13).
4 Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 179; Roelink, a.w., p. 162; Stellingwerff, a.w., p. 27.
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De VU stemde hiermee in en dus kon in het jaarverslag over het jaar 1906 worden gemeld dat
er op zich weinig opwindends te melden viel, behalve dan dat er in het navolgende jaar eindelijk
een hoogleraar ‘in de medische faculteit’ zou worden benoemd. Deze benoeming zou ‘door andere kunnen gevolgd worden’, maar dan zouden wel de inkomsten van de universiteit ‘belangrijk
moeten toenemen’. Naar een dergelijke faculteit was vanaf het begin uitgezien en waren ‘er gelden voor afgezonderd. Toch bedraagt het fondsje, voor dit doel bijeengebracht en met de rente
vermeerderd, niet meer dan f 13.000,- en dus kan hiervan niet meer dan f 520,- rente worden getrokken’.
Mogen dan tal van Christenen zich geroepen voelen om, zij het voor dit doel alléén, of voor de Vereeniging in het algemeen, eene gave voor ééns of een jaarlijksche contributie af te zonderen! Hier is ook
een roeping voor alle leden en begunstigers, om te trachten zoo noodig voor deze faculteit afzonderlijk
contribuanten te winnen. Te weinig nog worden onze broeders correspondenten en agenten in hun
taak geholpen; wanneer elk lid of begunstiger een contribuant won, zou daardoor de arbeid van deze
broeders wel vermeerderd, maar tevens verlicht worden.1

Het was echter nog iets te vroeg gejuicht. Nu de VU eindelijk om was, bleek de weerstand binnen
de VtCV weer groot. Op haar jaarvergadering, 10 en 11 april 1907, kwam het bestuur met een
tweeledig voorstel waarover een beslissing móest worden genomen. Zij behelsden een ‘machtiging tot het oprichten van een kliniek in verband met een op te richten leerstoel voor psychiatrie
en neurologie’, waarvoor een lening van ongeveer f 150.000,- moest worden aangegaan, en het
sluiten van een contract met de VHO, die bereid was een hoogleraar te benoemen in verband
met die kliniek. Expliciet werd erbij gezegd dat het eerste, de kliniek, de hoofdzaak was. Het
tweede voorstel betrof slechts de wijze van uitvoering. Door het eerste voorstel aan te nemen,
werd dan ook allesbehalve tot acceptatie van het tweede voorstel verplicht. Het contract was er
ook slechts een voor drie jaar ‘en ten allentijde opzegbaar’.2 Hiermee wordt duidelijk dat het bestuur wel in de gaten had dat met name het tweede voorstel tot discussie zou gaan leiden.
Lindeboom schetste nog eens de voorgeschiedenis, waarbij hij begon bij zijn eigen in 1904
opgeworpen vraag ‘hoe te komen aan Geneesheeren zooals onze Stichtingen die behoeven’.
Daaruit voortkomend had Brummelkamp een jaar later een voordracht gehouden, ‘waarin detailpunten werden benoemd’. Weer een jaar later kon meegedeeld worden dat er een commissie in
het leven was geroepen ‘om deze zaak voor te bereiden’, waarbij Lindeboom de zaak wat rechtlijniger voorstelde dan in werkelijkheid het geval was geweest. We hebben al gezien dat die com1
2

Jaarverslag VHO, 1906, p. XXV.
Voorstellen van het algemeen bestuur, p. 25.
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missie wellicht niets, en in ieder geval niet volgens zeggen van Lindeboom zelf, met de voordracht van Brummelkamp had uit te staan. Maar Lindeboom ging voort. De commissie zag twee
mogelijkheden: een bijzondere leerstoel aan een rijksuniversiteit of een hoogleraar aan de VU,
benoemd door de VHO. ‘Na rijp beraad hebben we geoordeeld, ons tot die Vereeniging te moeten wenden.’ Er werd een brief, die van oktober 1906, aan het bestuur geschreven waarin werd
gevraagd of het mee wenste te werken aan het opleiden, niet van psychiaters die ook christen waren, maar van heuse christenpsychiaters. De daarop volgende onderhandelingen had tot de twee
voorstellen geleid. Het kostte wat, maar dan had men ook wat. Er was eenvoudigweg een behoefte waarin op deze manier voorzien kon worden. Die behoefte was ondertussen zo groot dat - de
afkeer in Lindebooms woorden was nauwelijks verholen - de vereniging zich soms al met nietgelovige artsen had moeten behelpen, zoals hij ook in 1904 al had aangegeven. Maar louter het
wijzen op de behoefte was natuurlijk te aards voor woorden, dus werd er nóg een argument gezocht. Dat werd dus gevonden in het statutaire, waarschijnlijk op gezinsverpleging duidende
woordje ‘ook’. De VtCV moest volgens artikel 1 van de statuten haar doel bereiken ‘ook’ door
stichtingen. ‘Dus niet alleen daardoor. We wenschen door onze stichtingen heen de medische katheders te veroveren.’ Als de algemene vergadering de voorstellen aan zou nemen dan moest het
de verdere uitvoering aan het algemeen bestuur overlaten, in overleg met de VHO. De beslissing
echter moest vallen.1
Dit leidde tot een geanimeerde - lees: bij tijd en wijle felle en verbeten en verontwaardigde –
discussie, waarbij met name de voorstanders zich roerden van één of meer bijzondere hoogleraarschappen. Dit waren, naast Hermanides, met name enkele Nederlands hervormde dominees zoals
H. Schokking en J.D.J. Idenburg. Zij wezen op het kostenaspect van een eigen hoogleraar en een
eigen kliniek; zij wezen erop dat één hoogleraar niets vermocht, en zij wezen op de band van de
VU met de Gereformeerde Kerken, die niet door alle leden van de VtCV werd onderschreven.
Alle bezwaren stuitten echter steevast op een luid en duidelijk ‘Neen!’ van Lindeboom.1
Zo was bijvoorbeeld Schokking er niet gelukkig mee dat in tegenstelling tot de VtCV de VU
een kerkelijk karakter droeg. Een relatie tussen beide was daarom niet gewenst. Idenburg haakte
hierop in door zijn vrees uit te spreken voor de eventuele consequentie dat de hervormde contribuanten van de VtCV niet gelukkig zouden zijn met de zo aangegane relatie met de VU. Een
bondgenootschap met de VU zou kortom leden en achterban kunnen gaan kosten, iets wat inderdaad - op kleine schaal - gebeurde. Dat dit de VtCV ook financieel schade toe zou brengen
was echter wat overdreven omdat het leeuwendeel van de bijdragen uit kerkelijk gereformeerde
kring afkomstig was. Schokking zei bovendien dat die leden wel eens over zouden kunnen gaan
1

a.w., p. 25-26.

189

tot het oprichten van een eigen - Nederlands hervormde - vereniging tot verzorging van krankzinnigen. Dit zou twee decennia later inderdaad het geval zijn. Hermanides wees er bovendien op
dat door een hoogleraar aan een rijksuniversiteit ook de ongelovige studenten zouden worden bereikt. ‘En ons doel moet toch zijn, op ongeloovige studenten in te werken en propaganda te maken voor ons christelijk beginsel.’ Met andere woorden: een hoogleraar aan de VU zou preken
voor eigen gemeente.2
Lindeboom en de zijnen wilden echter niets weten van welke bezwaren dan ook. Er was lang
en uitvoerig over gedebatteerd en de commissie was tot de overtuiging gekomen dat een band
met de VU de beste weg was. Lindeboom snapte ook niet waarom nu ineens moest gaan worden
gedreigd, een opmerking die meer zei over Lindeboom zelf dan over wat er daadwerkelijk was
gezegd. Volgens hem dreigde Idenburg met de oprichting van een nieuwe vereniging en dreigde
Schokking met een scheuring, terwijl die aan zijn woorden juist had toegevoegd te hopen dat deze zaak ‘niet’ tot twist in de vereniging zou leiden. Maar blijkbaar was alleen al het uitspreken
hiervan in de ogen van Lindeboom genoeg om een andere, de ware, bedoeling duidelijk te maken.
Schokking echter had gewoon de niet geheel ongegronde vrees dat door het kerkelijke karakter
van de VU een relatie tussen beide het standpunt van de vereniging zou wijzigen. Dit nu was onbegrijpelijk, vond Lindeboom. Het standpunt van de vereniging kon namelijk alleen veranderen
als de grondslag werd aangetast. Daarvan echter was geen sprake. ‘Wie desondanks scheuren wil,
moet dat zelf verantwoorden; wij kunnen ’t niet verhinderen. Maar men onthoude zich toch in
het debat van dergelijke argumenten.’3
Het was niet zo dat Lindeboom geen bedenkingen bij de VU had, die had hij wel en met name
bij de theologische faculteit. Het waren echter geheel andere bedenkingen dan die van de hervormden binnen de VtCV. Lindeboom snapte bijvoorbeeld niets van het bezwaar dat de VU
‘kerkelijk’ zou zijn. Zoals gezegd was zij in de ogen van Lindeboom juist niet kerkelijk genoeg.
Zelfs de theologische faculteit viel niet onder een kerk, laat staan de andere faculteiten. De VU
moest daarom niet ‘ontkerkelijken’, ‘Ds. Idenburg beproeve liever, de Vrije Universiteit kerkelijk
gezind te maken’. (Idenburg: ‘Dank u, neen.’) Maar het ging hier niet om de VU, het ging om het
belang van de VtCV. Als men hem ervan kon overtuigen dat een bijzondere leerstoel inderdaad
beter was voor de vereniging dan zou, zo zei Lindeboom, de band met de VU meteen weer worden opgezegd.1
Natuurlijk zou Lindeboom loyaal zijn als de vergadering onverhoopt toch mocht besluiten een
bijzondere leerstoel in het leven te roepen, maar het was geheel ‘in het belang van onze Vera.w., p. 26-29.
a.w., p. 28-29; Wieringa, a.w., p. 24.
3 Voorstellen van het algemeen bestuur, p. 29-30.
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eeniging’ dat hij het voorstel van het bestuur verdedigde. Dat was beter en goedkoper. Hoogleraar en geneesheer-directeur waren namelijk één en dezelfde persoon en daardoor hoefde de vereniging slechts de helft van het salaris op te brengen dat zij normaal aan een geneesheer-directeur
kwijt was, waarmee de anders zo principiële Lindeboom met het oog op de kosten een standpunt
verdedigde dat hij kort daarvoor nog had verworpen. En misschien was één hoogleraar inderdaad
een druppel op een gloeiende plaat, maar dat was een bezwaar dat ook gold bij een bijzondere
leerstoel aan een rijksuniversiteit. Bovendien, zo merkte Lindeboom op, bestond het contact met
de VU reeds twintig jaar.2 Ook hier is wel weer wat op aan te merken. Het was immers correcter
geweest als Lindeboom had gezegd dat de pogingen tot contact al van twintig jaar her dateerden.
Dat contact had hij tenslotte eerder altijd als éénrichtingsverkeer gekenschetst. Maar hoe dan ook,
één hoogleraar was meer dan geen hoogleraar en er was een begin. Misschien werd het niets,
maar dan had men het in ieder geval geprobeerd, en bovendien lag er naast de mogelijkheid van
mislukking tevens de kans op verdere groei.
Als de Vrije Universiteit den moed heeft, één hoogleeraar te benoemen, dan zal ze wel verder geleid
worden en ’t niet bij dien één laten. Ook al hebben we bezwaren, allen zouden we God op onze knieën
moeten danken, zoo het tot de oprichting eener medische faculteit komen mocht.3

Dan was er nog het bezwaar van de verschillende grondslagen. Natuurlijk, zo gaf Lindeboom toe,
waren er verschillen tussen de grondslag van de VU en de grondslag van de VtCV - ‘de onze is
veel beter’ - maar van alle universiteiten stond de VU toch het meest nabij. Hiermee werd enerzijds de angst van Lindeboom zichtbaar om gereformeerde jongelingen bloot te stellen aan de
duivelse invloed van de zondige, boze buitenwereld, en anderzijds de kloof tussen hem en Hermanides die een dergelijk contact juist toejuichte. En dat gold ook voor Bouman wiens psychiatrische werk ook buiten de gereformeerde kring van de VtCV werd gewaardeerd.4 Contact met
andersdenkenden zou volgens hen enerzijds goed zijn voor het wetenschappelijk gehalte en anderzijds voor de verspreiding van het geloof. Zo niet Lindeboom.
Is ’t niet beter voor eene Vereeniging met zoo belijden grondslag als de onze, is ’t niet veiliger, tot de
Vrije Universiteit ons te wenden, dan een onzer mannen aan een Openbare Universiteit te plaatsen als

a.w., p. 30-31.
a.w., p. 31; Lindeboom attaqueerde met deze verwijzing naar de oude contacten met de VU een opmerking van zijn
tegenstrevers, die contact wilden met een, tenzij dit dezelfde stichting is als de Lucasstichting, mij verder onbekend
gebleven Vereeniging voor de Oprichting van Bizondere Leerstoelen op Gereformeerde Grondslag. Die had nog
niets van zich laten horen, aldus Lindeboom.
3 idem.
4 De Waardt, Mending minds, hfdst 2 (par.: Leendert Bouman; Demonic possession).
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een schaap in het midden van wolven? Dan is een kring van zeer verwante broederen toch verre te
verkiezen.1

Aangezien Brummelkamp twee jaar eerder al voor een band met de VU had gepleit, stemde hij
vanzelfsprekend met Lindeboom in. Hij gooide er zelfs nog een schepje bovenop. Het was betreurenswaardig dat Idenburg en de zijnen nu pas met hun bezwaren kwamen. Het was immers al
twaalf uur. Zij hadden twee jaar de tijd gehad om over deze zaak na te denken maar al die tijd was
taal noch teken vernomen. ‘Nu komt ’t Bestuur ten slotte met een uitgewerkt plan, en plotseling
worden zeer ernstige bezwaren op onze tafel gelegd.’ Hij verwees daarbij ook naar een artikel van
de rechtsgeleerde C.J.A. Bichon van IJsselmonde, dat een paar dagen voor de vergadering in De
Nederlander was gepubliceerd en blijkbaar de inspiratiebron voor de criticasters was geweest. Bichon van IJsselmonde, nota bene de rechtskundig adviseur van de VtCV, had zich afgevraagd of
een vereniging die zoveel meer vertrouwen genoot dan de VU wel met zo’n universiteit in zee
moest gaan. Zou dit niet tot een gezamenlijk verdrinken leiden? Het was waar, zo zei Brummelkamp, dat de eigen vereniging meer vertrouwen genoot, maar dat was geen reden om aan te
nemen dat de VHO ook inderdaad minder te vertrouwen zou zijn. Dus was er ook geen reden
argwanend te gaan staan tegenover de eigen vereniging. Verder had ook Bichon van IJsselmonde
gewezen op de mogelijkheid van een bijzondere leerstoel. En inderdaad, die mogelijkheid was er
inmiddels en zij was overeenkomstig Hermanides’ pogingen door Kuyper zelf ingesteld. Brummelkamp juichte dit toe, maar dat de mogelijkheid van bijzondere leerstoelen er was, wilde nog
niet zeggen dat dat ook de beste optie was. Zeker in dit concrete geval was dat niet zo.
Onze Vereeniging heeft behoefte aan geloovige psychiaters, aan mannen die op ’t gebied van hun wetenschap uitgaan van de christelijke levensbeschouwing. Dat is de groote kwestie. Stel, wij kregen een
aparten leerstoel in onzen geest. Heeft men wel nagedacht over het onmetelijke voordeel, dat de officieele leerstoelen hebben? Om daarnaast iets te beteekenen in de oogen der studerende jongelingschap,
zou onze hoogleeraar eene ‘hervorragende’ persoonlijkheid moeten zijn. Soms ziet men zulk een bizonderen leerstoel door een geniaal man ingenomen, b.v. Pater de Groot. Maar geniën regenen niet uit de
lucht. Een knap, geloovig professor, kan die optornen tegen ’t geweldig prestige zijner collega’s? Zet
men naast de officiëele leerstoelen een aparten, in de ogen van jonge mannen van 19, 20 jaar zal die het
aanzien krijgen van een zeker appendix. Ze zijn dan al verdronken vóór ze water gezien hebben. Heeft
men daarentegen één leerstoel aan de VU, dan zal die ééne op hen veel dieper indruk maken en in hun
ziel de gedachte wekken: déze zaak acht men van zooveel gewicht, dat men zoo’n leerstoel liever niet
aan de Openbare Universiteit wilde aanhaken.2
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a.w., p. 32-34 (citaat: p. 33-34).
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Hierna sloot ook Brummelkamp, als ware het om de twijfelaars over de streep te trekken, zijn requisitoir af met een verwijzing naar het korte contract dat was aangegaan. Hij deed dat door middel van een onbedoeld medische metafoor, waarin iemand die wil reeds het echec kan lezen van
deze eerste poging de medische faculteit tot volwassenheid te brengen. ‘We leggen een verband,
maar dat verband is los.’1
Vervolgens ging de discussie door in de vorm van protest tegen Brummelkamps aanval op de
laksheid van de verenigingsleden; in de vorm van herhaling van zetten en argumenten door zowel
voor- als tegenstanders; in de vorm van nauwelijks verholen steken en stoten onder de hoog gesloten gereformeerde gordel en in de vorm van absoluut niet verholen verontwaardiging hierover,
om tenslotte even flauw te eindigen als ze verhit was gevoerd. Nog slechts één nieuw argument
ten faveure van het bestuursvoorstel werd gehoord, dat echter al een aardig zicht bood op de later ontstane problemen. Lindeboom wees erop dat een kliniek ingericht volgens de gereformeerde beginselen een noodzaak was voor de VtCV. Als het bestuursvoorstel zou doorgaan dan benoemde de VU een hoogleraar die daarna door de vereniging tot geneesheer-directeur zou worden benoemd. ‘Als zoodanig staat hij onder onze suzereiniteit. Benoemen we een bizonderen
hoogleeraar, dan zal een dergelijke regeling moeilijk zijn te treffen.’ De wetenschap moest niet alleen de zorg dienen, zij moest zelfs onder curatele van de barmhartigheid staan. Maar of dit laatste argument het pleit heeft beslist valt te betwijfelen, daarvoor bleek uiteindelijk de eensgezindheid toch te groot, of wellicht beter: ondanks alle protest bleek weer eens dat Lindebooms gezag
welhaast heilig was. Met slechts één tegen 61 stemmen werd het eerste, en, na het vertrek van enkelen, met eveneens slechts één tegen 55 stemmen het tweede voorstel aanvaard.2
Het contract wordt gesloten
De weg naar een medische faculteit van de VU, om te beginnen met een hoogleraar psychiatrie,
lag eindelijk helemaal open. Weer werd contact met de VU gezocht en het contract kon worden
gesloten. Dit contact werd vergemakkelijkt door personele overeenkomsten. Zo waren, behalve
Brummelkamp, ook de VtCV-bestuursleden Van Marle en Baron van Heemstra tevens directeur
van de VHO. Verder zou VtCV-penningmeester J. Krap in 1907 nog tot directeur worden benoemd, een functie die hij met onderbrekingen tot 1932 zou vervullen. Bovendien had Linde-

a.w., p. 34.
a.w., p. 38, 41; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 179-181; Roelink, Blinkend spoor, p. 162. Vreemd genoeg zeggen
Lindeboom en Van Lieburg dat de voorstellen met minimaal verschil werden aanvaard, en dat dus de beslissing tot
het aangaan van een contract met de VU met de hakken over de sloot werd genomen.
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boom, door zijn hoogleraarschap te Kampen, sinds enkele jaren meer dan vluchtige contacten
met de VU. Het contact, zowel formeel als informeel, kon dus makkelijk worden gelegd.1
Het contract tussen VHO en VtCV behelsde dat de VU zich bereid verklaarde een psychiater
als hoogleraar aan te stellen, die dan de beschikking zou moeten krijgen over de kliniek van de
VtCV. De VU was bereid duizend gulden per jaar voor de salariëring van de hoogleraar ter beschikking te stellen en tot een bedrag van f 75.000,- deel te nemen in de lening die nodig was voor
de oprichting van de kliniek. Dit echter onder de voorwaarde dat voor de hoogleraar ruimte zou
blijven voor het geven van colleges en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Diens naam
werd in het contract niet genoemd, maar was, ondanks dat was gedacht dat het moeilijk zou zijn
een geschikt persoon te vinden, al bekend. Niet alleen de VtCV, maar ook de VU, en met name
de nieuwe sterke man Bavinck, zag in Bouman de meest geschikte figuur om de colleges te verzorgen in alledrie de beoogde disciplines - naast de psychiatrie ook de neurologie en de algemene
biologie. De senaat van de VU had zelfs al in december 1906 de wens uitgesproken dat de psychiater zou gaan worden benoemd. Men had daarop zo voortvarend te werk kunnen gaan dat
Bouman - die in maart 1907 had laten weten een benoeming te aanvaarden - reeds zes weken
voor de ondertekening van het contract zijn inaugurele rede, De Wetenschappelijke Beoefening der Psychiatrie, had mogen afsteken. De eerste van drie stappen op weg naar een in ieder geval juridisch
gezien volwaardige medische faculteit was gezet.2
De vraag is natuurlijk waarom dit contract nu ineens wel kon worden gesloten, terwijl het jarenlang niet had gekund. Waarom leidde het contact tussen Lindeboom en VU nu wel tot succes?
Daarvoor zal moeten worden gewezen op een al eens kort genoemd argument, naast dus de Hoger Onderwijswet van 1905; het in rustiger vaarwater komende contact tussen afgescheidenen en
dolerenden; de stichting van Wolfheze en Vrederust, en de oplopende donaties aan de VU voor
een medische faculteit. Dat argument is het vertrek van Kuyper. De animositeit tussen Lindeboom en hem was groot, en nadat duidelijk was geworden dat Kuyper na zijn verkiezingsechec
niet meer aan de VU terug zou keren - hij ging op een lange, verre reis - zou de VU eindelijk wel
eens de geschikte partner voor Lindeboom kunnen zijn geworden, die hij zo lange tijd niet in
haar had gezien. Dit zou ook zijn aanvankelijke scepsis tegen het plan-Brummelkamp kunnen
verklaren, terwijl hij het een jaar later zo vurig zou verdedigen. De gedachte wordt nog sterker als
wordt bedacht dat Lindeboom de spil was van de laatste opflakkering van animositeit tussen afgescheidenen en dolerenden, in 1905 dus. Hij richtte zich daarbij met name tegen enkele typisch
Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 179; Roelink, a.w., p. 162; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 27; Wieringa, a.w., p.
21.
2 Directeuren (notulen), 1906-III/34-35 (24 dec.), 1907-III/36-38 (11 febr.); Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek
van de VtCV, p. 181; Wieringa, Lotgevallen van de Valeriuskliniek, p. 23; Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 52, 103
(noot 6).
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kuyperiaanse opvattingen. Maar, zoals gezegd, in plaats van een nieuwe scheuring werd de band
juist aangehaald, met name door het verzoenende optreden van de nieuwe sterke man Bavinck. 1
Ook deze verdere toenadering tussen de van oorsprong afgescheidenen en dolerenden zal zijn
invloed op het ontstaan van de faculteit niet hebben gemist en in die zin is de benoeming van
Bouman dus een rechtstreeks gevolg van de doleantie van 1886 te noemen. Als de VU een hervormde universiteit was gebleven, is het nauwelijks voorstelbaar dat Lindeboom met haar in zee
zou zijn gegaan. Met andere woorden: de instelling van de leerstoel psychiatrie aan de Vrije Universiteit in 1907 is deels het gevolg geweest van de pogingen van de NHK, de UvA en de Amsterdamse gemeenteraad om de VU - althans de theologische opleiding daarvan - een hak te zetten.
Dit is ook van groot belang voor het karakter van de medische faculteit. In de loop van haar
bestaan was het draagvlak van de VU steeds orthodoxer geworden. We kunnen bijvoorbeeld het
niet meedoen van de réveillisten en het verdwijnen van De Savornin Lohman in herinnering roepen. De achterban werd daardoor aan de ‘linkerkant’ steeds kleiner en moest noodgedwongen ter
rechterzijde worden vergroot. De interpretatie van de grondslag werd strikter en voormalige afgescheidenen, die eerst grote vraagtekens bij de VU zetten, werden meer en meer op de campus gesignaleerd. Dit betekende dat ook de invulling van wat ‘christelijke geneeskunde’ was orthodoxer
werd, en daar moesten de mensen die haar zouden gaan doceren, Bouman voorop, rekening mee
houden, of zij dat nu wilden of niet. Deden zij dat niet - of onvoldoende - dan konden problemen niet uitblijven. Dat de VtCV - lees: dominee Lucas Lindeboom - de voornaamste nietuniversitaire instantie was geworden die invloed op de faculteit uitoefende, maakte het wat dat
betreft niet eenvoudiger. Het versterkte aan de nieuwbakken medische faculteit de op de universiteit in het algemeen reeds aanwezige tendens. De leerstoel werd ingesteld in een tijd dat de VU
een steeds behoudender en meer gesloten koers voer. Het contract met de VtCV vormt daarvoor
een bewijs. Als de VU niet een strengere, gereformeerde weg was ingeslagen, dan zou een contract met Lindebooms VtCV nooit tot stand zijn gekomen. Het contract tussen VtCV en VU kan
daarom worden gezien als een praktische, medische vertaling van het op theologisch gebied samengaan van dolerenden en afgescheidenen en de orthodoxere wind die als gevolg daarvan aan
de VU was gaan waaien.
Dit neemt echter niet weg dat tevens duidelijk is geworden dat het verbond tussen Lindebooms vereniging en de universiteit, ondanks de toenadering en ondanks het vertrek van Kuyper,
toch meer een verstandshuwelijk dan een liefdevolle en innige omhelzing was. Het ‘jawoord’
werd gegeven omdat de belangen parallel liepen, maar bij de argumentatie bij het verdedigen van
1

Stellingwerff, a.w., p. 32.
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het huwelijk bleek al dat dit slechts deels het geval was. Zij liepen inderdaad parallel, maar waren
zeker niet gelijkluidend. Dit betekent dat wat in 1907 een goed idee leek, niet van risico’s was
ontbloot. De VtCV had behoefte aan christelijke artsen; de VU moest voor 1930 een vierde faculteit in het leven roepen, waarbij toen de aandacht nog vol op een medische faculteit was gericht. Lag de voornaamste taak van de hoogleraar in de beginjaren voor wat de VU betrof op het
terrein van het wetenschappelijk onderwijs, voor de VtCV lag die bij het opzetten van de Psychiatrische en Neurologische Kliniek. Die zou vanwege haar ligging aan het Valeriusplein eerst officieus - zowel in de volksmond als bij de medewerkers - en later ook officieel, de Valeriuskliniek
gaan heten.1
Bovendien was weer duidelijk geworden dat aan de keuze voor een psychiater vooral praktische en niet zozeer ideologische redenen ten grondslag hebben gelegen. Op de keper beschouwd
had het feit dat de eerste medisch hoogleraar aan de VU een psychiater was, weinig met diep
doordachte en intens gevoelde overwegingen over lichaam en ziel en zonde en ziekte te maken
gehad, ondanks alle levensbeschouwelijke inkleding en alle gereformeerde argumenten die daarvoor zijn gegeven. Er was een vereniging die christenartsen nodig had. Die moesten worden opgeleid en zij dacht dat dit gezien de gedeelde levensbeschouwing het beste aan de VU kon geschieden. Als zij niet inrichtingen voor krankzinnigen, maar voor tuberculoselijders onder zich
had gehad, zoals de Vereniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tuberculoselijders, dan was de
eerste medische hoogleraar aan de VU een longarts geweest. En als er een kapitaalkrachtige bierbrouwer was opgestaan die heil zag in sterk verdunde oplossingen, dan zou wellicht Kuypers
wens tot een leerstoel in de homeopathie in vervulling zijn gegaan. Zowel de keuze voor de longarts als voor de homeopaat zouden vervolgens levensbeschouwelijk zijn gerechtvaardigd. Dat bijvoorbeeld historicus Ilse Bulhof een geheel ideologische verklaring daarvoor geeft dat juist de
psychiatrie de eerste leerstoel opeiste,2 is dus maar één kant van het verhaal en niet eens de belangrijkste.

1
2

Bouman bijvoorbeeld sprak reeds in de titel van zijn rede bij de opening van de kliniek over: ‘de Valeriuskliniek’.
Bulhof, Freud en Nederland, p. 66.
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5 De leerstoel psychiatrie en de Valeriuskliniek
Een medische faculteit
Op 5 november 1907 werden tussen de bestuurders van de VHO en de VtCV de handen gedrukt
vanwege een overeenkomst voor drie jaar. Hierin werd de bepaling opgenomen dat de te benoemen hoogleraar tevens geneesheer-directeur zou worden van een op te richten kliniek. Die zou
de eerste psychiatrische onderwijskliniek van Nederland worden en het spreekwoordelijke eerste
schaap over de dam. Hoogleraarschap en kliniek waren het resultaat van dertig jaar ijveren door
ten eerste de VU zelf; door enkele wetenschappers die zich aaneengesloten hadden in de CVNG,
en door de VtCV, de vereniging voor gereformeerde, psychiatrische hulpverlening. Dat die laatste, en niet de CVNG, de partner van de VU werd, betekende dat de leerstoel in dienst van de
medische praktijk kwam te staan: de geneeskunst kreeg het primaat over de geneeskunde. Het
zou een zware wissel trekken op de medische faculteit in het algemeen en haar hoogleraar, Leendert Bouman, in het bijzonder.
Als het al zo is dat met de stichting van de leerstoel psychiatrie in samenwerking met de VtCV,
de barmhartigheid een slag had gewonnen van de wetenschap, de geneeskunst van de geneeskunde, de VtCV van de CVNG, dan betekent het hoogleraarschap van Bouman dat die overwinning
zeker niet al te glorieus mag worden voorgesteld. Hij was immers een man van beide, een man
niet alleen van de barmhartigheid, maar ook, en wellicht zelfs meer nog, van de wetenschap. Hij
werkte weliswaar voor de VtCV, maar we zullen nog zien dat hij inhoudelijk gesproken meer op
de lijn van de CVNG zat. Met andere woorden: als de leerstoel was bedoeld om te onderstrepen
dat de barmhartigheid de aanjager van de geneeskunde, en geneeskundig onderzoek toegepast
onderzoek, dienend onderzoek, moest zijn, dan had men met hem de foute man op de leerstoel
neergezet, iets wat met de met een decennium later benoemde Buytendijk al helemaal het geval
was. Hier komt nog bij dat Bouman inzake het geloof voor meer openheid en discussie stond dan
toentertijd gewoon was aan de VU en binnen de VtCV. Hij stond kritisch tegenover de afzijdigheid die de gereformeerde zuil - en daarmee ook de universiteit - meer en meer was gaan kenmerken, en waarvoor de VtCV model stond. Hij wenste ook contact met medische collega’s van
buiten de VU en van buiten de gereformeerde wereld, iets waar anderen - en zeker Lucas Lindeboom - met argusogen naar keken.
Maar voor eventuele problemen had men in 1907 begrijpelijkerwijs nog geen oog. Eindelijk
was tot stand gekomen, waar zo lang naar was uitgekeken: een medische faculteit - want zo werd
het toch gezien, al was dan aan de eis voor het civiel effect van drie hoogleraren nog niet voldaan.
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De VU zou de opleiding van Bouman en later Buytendijk onomwonden als ‘medische faculteit’
gaan aanduiden. Zo werden in de jaarboeken de colleges van Bouman en Buytendijk eerst onder
het kopje ‘Facultas Medica’ opgevoerd en later onder ‘Faculteit der Geneeskunde’. Ook is het
daaruit op te maken dat Bavinck tijdens de opening van de Valeriuskliniek de hoop uitsprak dat
de VU nu spoedig ‘ook’ over ‘een natuurkundige faculteit’ zou beschikken. Vreemd is dit niet,
hoeveel vraagtekens men bij het realistische gehalte van die benaming ook kan zetten. Natuurlijk
was het hooguit een ‘medische mini-faculteit’,1 maar ook een minifaculteit was een faculteit. Ten
eerste was er letterlijk gesproken geen wettelijke omschrijving van het woord ‘faculteit’, al werd
dan normaliter het aantal van minimaal drie gewone hoogleraren aangehouden.2 Bovendien echter kan de benaming als een soort zelfbescherming worden gezien. Als namelijk de medische opleiding de benaming ‘faculteit’ moest worden onthouden, omdat met zo’n minimale bezetting
toch nauwelijks dat woord in de mond kon worden genomen, dan had de VU ook nooit ‘universiteit’ mogen worden genoemd, zelfs niet met kuyperiaans schaamrood op de kaken, en dan
had ook de letteren- en rechtenfaculteit jarenlang de benaming ‘faculteit’ moeten worden onthouden. Daar doet de truc om theologische hoogleraren ook als hoogleraar van deze faculteiten
op te voeren, om de schijn van meer hoogleraren per faculteit op te houden, niets aan af.
Voor één acuut probleem konden de ogen echter niet worden gesloten. Er was nog geen kliniek en dus was er ook nog geen plek waar Bouman zijn opleiding in de psychiatrie kon starten,
waarmee een probleem is geschetst - tekort aan ruimte - dat tekenend zou worden voor de geschiedenis van de medische faculteit. In dit geval zou een oplossing worden gevonden met behulp van de Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging. Zij stelde haar ziekenhuis in de
Ter Haarstraat, het latere Julianaziekenhuis, ter beschikking voor colleges en poliklinische demonstraties. Die werden uiteraard toen nog door slechts een handvol mensen bezocht. De algemene biologie trok in dat eerste jaar acht toehoorders, de theoretische psychiatrie en neurologie
zelfs maar twee. Dat waren ook de studenten geneeskunde die de lessen op de polikliniek volgden. Voor de practica vond Bouman onderdak bij H. Zwaardemaker en K. Heilbronner in
Utrecht, en bij Winkler aan de UvA, de man die hij later te Utrecht zou opvolgen. Het stelde allemaal nog weinig voor, maar toch. ‘Hoe gering voor het oog dit ook was, er was dan toch een
begin gemaakt’, zou Wieringa in 1960 met recht schrijven.1
- De reacties in den lande op de opening van de faculteit

Kuilman, Afscheid van Lambertus van der Horst, p. 1.
Roelink, Blinkend spoor, p. 164; Postma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 13; Bavinck, Rede bij de opening van de PsychiatrischeNeurologische kliniek, p. 124; Jaarverslag VHO, jrg. 32 (1911), p. XXV.
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Terugblikkend vanaf 1930 schreef Rullmann dat met het instellen van de leerstoel psychiatrie de
VU aan het begin van een nieuwe periode was gekomen, omdat ze voor het eerst sinds de stichting over was gegaan tot de oprichting van een nieuwe faculteit. Bovendien was de respons ongekend. In verschillende provincies werden aparte vergaderingen belegd ‘waarin sprekers van naam
optraden, om het belang eener christelijke medische faculteit te bepleiten en de liefde van ons
volk daarvoor op te wekken’.
Ook mannen in of buiten den kring der Gereformeerde kerken, wier houding tegenover de Vrije Universiteit dusver min of meer gereserveerd was, omdat zij met name tegen haar Theologische Faculteit
bezwaren hadden, maakten thans, door warme sympathie voor de medische faculteit gedreven, zich
mede op om krachtdadigen steun te bieden. Onze Universiteit beloofde daardoor steeds meer te zullen
worden, wat ze naar haar ideaal wezen moet, het verenigingspunt voor allen, die de eere Gods ook op
het gebied der wetenschap zoeken.2

En inderdaad waren, met name natuurlijk in het land der gereformeerden, de reacties op het eindelijk tot stand komen van een medische faculteit, juichend. Op tal van plaatsen in het land, van
Friesland tot Zeeuws-Vlaanderen, werden comité’s opgericht, die zich speciaal belastten ‘met de
taak, de belangen van de Medische faculteit voor te staan’. Bovendien werden op tal van plaatsen
openbare vergaderingen gehouden, waar onder meer Bouman zelf, maar bijvoorbeeld ook Lindeboom als sprekers optraden.3 En, al werd een plan om een afzonderlijke, landelijke organisatie in
het leven te roepen ‘tot steun aan de medische faculteit’ door de senaat afgewezen, nadat het bij
curator B. van Schelven en directeur J.H. de Waal Malefijt al tot scepsis had geleid, dit enthousiasme op zich stemde natuurlijk tot vreugde.4 ‘De eerste stap, op dezen weg gezet, is door velen in
den lande met groote belangstelling begroet’, zo stond in het jaarverslag van de VHO over 1907
te lezen. Dit was bijvoorbeeld daaruit gebleken dat de in 1906 gehoopte geldelijke bijdragen zo
groot waren ‘dat in plaats van vermindering van het fonds voor de Medische faculteit, gedurende
jaren bijeengebracht, dat fonds van f 13.000,- tot ruim f 17.000,- is geklommen’. En het vooruitzicht was dat dit bedrag in het jaar daarna nog groter zou worden. Maar dit mocht geen reden zijn
te denken dat daarmee alle problemen waren opgelost, ook niet financieel gezien. Er werd aan
herinnerd dat met de benoeming van Bouman immers ‘niet meer dan een eerste en nog zeer geringe stap op den weg’ was gezet. En ook al konden door de samenwerking met de VtCV de kosten voor beide verenigingen gedrukt worden, toch zouden ‘de kosten, aan deze benoeming verWieringa, Lotgevallen van de Valeriuskliniek, p. 25.
Rullmann, De VU, p. 171.
3 Jaarverslag VHO, jrg. 28 (1907), p. XXVII-XXXIII.
4 Senaat (notulen), 1907-IV/92 (20 sept.) art. 16; Directeuren (notulen), 1907-III/45 (27 sept.).
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bonden, de jaarlijksche uitgaven voor onze vereeniging met meer dan f 3000,- verhoogen’. Aangezien men niet mocht rusten voor er minimaal drie hoogleraren waren benoemd zou dus in het
gunstigste geval dit bedrag nog ‘drievoudig verhoogen, zoodat eerst bij eene contributie voor de
Medische faculteit van ± f 10.000,- per jaar in de eerste behoeften waren te voorzien’. Om nu de
steun aan dit streven zo groot mogelijk te maken, hadden de directeuren besloten de inkomsten
en uitgaven met betrekking tot de medische faculteit, afzonderlijk in de boeken op te nemen.1
Het enthousiasme was dus groot en alomtegenwoordig, maar dat betekent nog niet dat ook de
redenen achter het enthousiasme gelijkluidend waren. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond door
de reacties van de Driebergse dominee G. Wisse en die van de arts en lid van de CVNG, J.H.
Schuurmans Stekhoven.
G. Wisse: de medische faculteit als wapen tegen goddeloosheid
Wisse had in zijn preken uitgebreid dank gezegd voor de komst van een medische faculteit aan
‘onzer Vrije Universiteit’ en ook hij constateerde dat hij niet de enige was. De benoeming van
Bouman had in ‘heel ons vaderland’ tot ‘geestdriftige actie bij ons Christenvolk’ geleid. ‘Vergaderingen werden belegd, bidstonden gehouden, comité’s gevormd, in onderscheidene plaatsen. Een
allergelukkigste beweging.’2
Gedreven door dit enthousiasme, zette hij zich in 1909 aan het opstellen van richtlijnen voor
een geheel gereformeerde artsenopleiding. Dankzij de wederopleving van het calvinisme was er,
zo schreef Wisse, in de tweede helft van de negentiende eeuw verzet gerezen tegen de ‘stroom
van ongeloof’. Dit moest ook zijn uitwerking hebben op de medische wetenschap waar immers
vele ethische en religieuze vragen samenkwamen. Er werd dan ook gezocht naar een eigen systeem, dat gebaseerd was op het woord van God. De stichting van de leerstoel psychiatrie aan de
VU was van dit streven ‘een eerste daad van beteekenis’. Maar Wisse voegde er hoogzwanger van
de metaforen meteen aan toe dat het water nu niet stil mocht blijven staan en dat het dus niet bij
deze ene leerstoel mocht blijven. ‘Evenals op elk gebied der Christelijke actie, dient ook hier in de
kracht des Heeren, en aangevuurd door zijn Geest, de rivier bruisend te zwellen, opdat de wateren rijzen, rondom het land bestroomend.’ Er moest met andere woorden nog heel wat gebeuren
voordat de VU in het bezit was van een echte opleiding tot arts.3
Ondanks alle enthousiasme was echter de liefde van het christenvolk voor de VU, en daarmee
ook voor de medische faculteit, nog niet wat zij zou moeten zijn. Zij ging meer uit naar het lager
Jaarverslag VHO, jrg. 28 (1907), p. XXV-XXVI; a.w., jrg. 30 (1909), p. XXII.
Wisse, Christelijke wetenschap en de opleiding tot arts, p. 5.
3 a.w., p. 5, 40-41.
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onderwijs, waarvan het nut immers wat sneller te zien was. Dit was echter niet alleen ten onrechte, het was ook gevaarlijk. Immers, in tegenstelling tot het lager onderwijs, beheerste en beïnvloedde het hoger onderwijs ‘de wereld van het denken zelf, de geestelijke stromingen en worstelingen; het vormt de mannen, die leiders des volks zullen zijn, die op de natie een stempel helpen
drukken’. Als met andere woorden goed, gereformeerd lager onderwijs werd vergezeld van ‘Gode
vijandig (d.i. slecht) Hooger Onderwijs’ dan vreesde Wisse voor de toekomst van het volk. Als de
elite van het volk leefde volgens de wetten van ‘Revolutie en Evolutie’ en niet boog voor God en
Christus, dan vreesde Wisse met groten vreze ‘voor onze letterkunde, voor de inrichting onzer
maatschappij, voor het eeren van het gezag, voor de zedelijkheid in hooger en lager zin, voor opvoeding en beschaving; kortom, dan is het eind te verwachten, dat de “fundamenten der aarde”
gaan wankelen, dat socialisme en anarchisme weliger tieren, de grondslagen van het geordende,
Christelijke Volksleven worden ondermijnd en ons volk ten verderve wordt geleid’.1
Ja, het was nogal wat waar Bouman een dam tegen op moest werpen, want in de strijd tegen
de door Wisse geschetste, dag-des-oordeels gelijke gevaren, speelde de medische faculteit van de
VU wel degelijk een rol, en niet eens een kleine. God had de gereformeerde mens immers geroepen om op alle terreinen van het leven zijn lof te zingen. Dus moest dit ook gebeuren in de wetenschap, ook in het hoger onderwijs, en daarvan maakte een christelijke opleiding tot arts een
gewichtig onderdeel uit. Een van de redenen waarom de leerstoel van Bouman zo’n belangrijke
rol speelde was dat daardoor het gereformeerde volk wat actiever was geworden bij het steunen
en propageren van de VU. Ofschoon er natuurlijk naast een theologische, ook al een letteren- en
een rechtenfaculteit waren, was men pas door de medische faculteit in gaan zien dat de VU meer
was dan ‘gelijk wel eens smalend is gezegd’, een kweekschool voor dolerende dominees. Dat er
zo tegenaan was gekeken, was overigens makkelijk te verklaren. Ten eerste was het gereformeerde
volk nogal praktisch van aard en het directe nut van een arts was nu eenmaal wat makkelijker te
zien dan dat van een jurist of een taalkundige. Daarin leek de arts wel op de dominee. Ook van
die werd het nut snel gezien, wat weer samenhing met het dualistische karakter van de mens, die
immers bestond uit lichaam en ziel. Het was dan ook onzinnig, zoals sommige niet-gelovigen wel
eens zeiden, dat de arts arts moest zijn en de dominee dominee, and never the twain must meet. De
dominee hield zich immers bezig met de zonde, en de zonde was niet alleen geestelijk van aard,
maar kon ook lichamelijk zijn, waarbij aan de onkuisheid kon worden gedacht. Omgekeerd had
de arts met regelmaat te maken met geestelijke zaken omdat de zondige ziel zijn verderfelijke in-
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a.w., p. 6.
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vloed op het lichaam kon uitoefenen. En dan waren er natuurlijk nog de psychische ziekten, het
veld waarop de leerstoel was ingericht.1
Wisse moest wel even kwijt dat hij het maar merkwaardig vond dat ondanks dat lichaam en
ziel één waren, het lichaam - dat ondanks alles toch meer als het terrein van de arts werd gezien,
hoe onterecht dan ook - blijkbaar belangrijker werd gevonden dan de ziel. Bij het minste of geringste lichamelijke pijntje werd immers de arts opgezocht, terwijl bij geestelijke nood, ‘eeuwige
en goddelijke dingen’, de gang naar de predikant wel eens heel lang op zich kon laten wachten.
‘Hier kan’ zo oordeelde Wisse, ‘een zondige afwijking geconstateerd moeten worden.’2 Hij had
echter ook kunnen zeggen dat het maar weer eens het belang onderstreepte dat het volk aan een
arts hechtte en daarmee aan een medische opleiding. Maar er was nog een reden waarom het gereformeerde volk zoveel belang stelde in ‘den arts en zijn opleiding. Let wel, ik zeg aan den arts
en zijn opleiding.’ Het was namelijk overbekend dat juist ‘de levensbeschouwing van het ongeloof, een direct en zóó tastbaar resultaat’ uitoefende op de opleiding tot arts. Theorie en praktijk
waren juist op dit gebied innig verbonden. In de geneeskundige praktijk konden zaken als ‘naturalisme, materialisme, atheïsme zelfs, een concrete uitdrukking en toepassing vinden’.3
Dat was de tweede reden waarom er zo’n sympathie was ‘voor een godvreezende arts, voor
een dokter, die de christelijke beginselen belijdt en beleeft’. Ook volgens Wisse maakte het nogal
wat uit of er een arts aan je bed zat die je op zijn best beschouwde als een hoog ontwikkelde diersoort, of dat er een arts aan je bed zat die oog had voor het wezenlijke onderscheid tussen dier en
mens, als gevolg van de schepping naar Gods evenbeeld en die dus ‘in den adeldom zijner ziel
boven alle schepselen verheven’ was. Dit maakte echter tevens duidelijk dat het inderdaad niet
genoeg was om een christen als arts te hebben, maar dat de opleiding zelf ook christelijk moest
zijn. Ook, nee: juist bij de geneeskunde was het van belang dat, zoals Kuyper had gezegd, er wetenschappelijke christenen en christelijke wetenschappers werden opgeleid. ‘De beginselen van
Gods Woord moeten grondslag zijn van deze opleiding, haar beheerschen naar stof en methode.’
Een kerstening van de algehele opleiding moest het doel zijn en niet het opleiden van artsen die
ook christen waren. Die waren er immers ook zonder de medische faculteit van de VU al. Geen
bijzondere hoogleraren dus aan een verder niet-gereformeerde instelling, maar een instelling die
zelf in zijn geheel gereformeerd was.1 Het grote gevaar was namelijk, zo stemde Wisse met Lindeboom en anderen in, dat zonder een christelijke opleiding de gereformeerde jongelingen, die
vertrokken naar de grote stad om een opleiding tot arts te beginnen, in hun geloof zouden kunnen worden geschokt, en dat was niet goed. Zij moesten veeleer ‘bevestigd worden in hun overa.w., p. 7, 29-30, 41.
a.w., p. 31.
3 a.w., p. 32.
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tuiging’, zij moesten vernemen, ‘welken weg de beginselen van Gods Woord hun aanwijzen voor
de behandeling der lijdende menschheid’. De zonde moest bestreden worden, ‘in haar schrikkelijkheid wetenschappelijk toegelicht’, en daarbij moest worden aangetoond, ‘welke roeping en taak
dit den arts op de schouders legt’.2
Ook bij Wisse bleek dus weer de bijvoorbeeld bij Lindeboom al geconstateerde, in feite a- of
zelfs antiwetenschappelijke instelling bij een deel van de gereformeerden. Wetenschap diende niet
om bepaalde aannames te onderzoeken, wetenschap diende niet om te kijken wat waarheid was,
wetenschap diende om de reeds gegeven waarheid te onderstrepen. Dit bleek ook uit Wisses uiteenzetting over wat de grondgedachte van de christelijk geneeskundige opleiding moest zijn. Dat
was de al meermalen gehoorde en in de bijbel ook meermalen terugkerende opvatting dat ‘alle
artsenij slechts middel is. De groote Geneesmeester zelf is de Heere. Hij gebruikt menschen en
middelen als instrumenten in Zijn hand; maar het effect zelf is door Hem.’ 3 Met andere woorden:
de arts kon leren welke middeltjes eventueel zouden kunnen helpen, maar of ze ook inderdaad
zouden helpen, besliste God, wat in feite een oproep tot kwakzalverij is die een geneeskundige
opleiding volledig onzinnig maakt. Immers als God bepaalt of een middel helpt, dan maakt het
niet veel meer uit of een zieke antibiotica krijgt toegediend of dat hij met een steen onder zijn
kussen naar bed wordt gestuurd. Als God het wil zal het middel helpen. Als God niet wil, dan is
iedere hulp vergeefs.
J.H. Schuurmans Stekhoven: de faculteit als mijlpaal van de christelijke wetenschap
Ondanks dat hij een enkele keer Kuyper aanhaalde, is het duidelijk dat Wisse met zijn uiteenzetting exemplarisch was voor het enthousiasme van de lindeboomsiaans denkende gereformeerden:
de gereformeerden die de medische faculteit zagen als een wapen in de strijd ter (her)kerstening
van de maatschappij. Maar, zoals gezegd, er werden ook andere redenen genoemd waarom de
vlag moest worden uitgehangen. Zo onderstreepte de arts J.H. Schuurmans Stekhoven in het Orgaan van de CVNG het belang van Boumans professoraat, met name voor die CVNG, een oordeel
dat zijn collega D. Schermers, curator van de VU van 1909 tot 1923, vijftien jaar later zou herhalen. De benoeming van Bouman - en later ook die van Buytendijk - was een hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging.4

a.w., p. 32-33, 41-42.
a.w., p. 33.
3 a.w., p. 33.
4 Schermers, De eerste kwart eeuw, p. 9-10; Schermers was de tweede van vier artsen die tot de rijen van de curatoren
zou toetreden. A.J.W. Monnik (1896-1909) was hem voorgegaan. J.G. Scheurer (1925-1928) en J. Wessels (19281945) zouden volgen. Jensma, De Vries, Veranderingen, p. 121.
1
2

203

Het professoraat van Bouman moest, zo schreef Schuurmans Stekhoven, als ‘winst voor onze
vereeniging’ worden gezien. Door Bouman was er immers een band tussen de CVNG en de universiteit tot stand gekomen. Dit was ook van belang voor hen die huiverig stonden tegenover de
nauwe banden van de Gereformeerde Kerken met de universiteit en daarom liever hadden gezien
dat Bouman een bijzondere leerstoel aan een der andere universiteiten had bezet. De vereniging
beoogde immers ‘onder meer de natuur- en geneeskundige wetenschappen zoowel in hare historische ontwikkeling als in hare voortgaande uitkomsten te onderzoeken bij het licht van Gods
Woord; aan de bereiking van dat doel kan de benoeming van Bouman tot hoogleeraar niet anders
dan bevorderlijk zijn’.1 Het was dezelfde redenering die in 1930 zou worden gebruikt, toen niet de
medische maar de wis- en natuurkundige faculteit de vierde faculteit bleek te worden.2
- De Van Coeverden Adriani Stichting en de financiële situatie van de faculteit
Bij de reacties in den lande kan ook de oprichting in 1911 van de Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) worden genoemd, waarmee de financiële situatie van de medische faculteit nog
rooskleuriger werd - of moeten we zeggen: een stuk minder nijpend - dan zij door de vele giften
al was. De stichting beheerde gelden afkomstig van een meer dan één miljoen gulden groot legaat
van de overleden dolerende dominee C.L.C. van Coeverden Adriani, een man die al decennialang
de VU financieel gesteund had. Het doel van de stichting was ‘de bevordering van het Bijzonder
Hooger- en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Christelijken geest, meer bepaald op Gereformeerden grondslag’, waarbij met name aan de VU moest worden gedacht.1
Het geld van de VCAS werd vanzelfsprekend in dank aanvaard, maar toch waren de bestuurders van de VU er niet onverdeeld gelukkig mee. Dit vanwege de zeer exact omschreven voorschriften hoe met het geld moest worden omgesprongen. De nalatenschap - of beter: de opbrengst uit de beleggingen ervan - zou namelijk voornamelijk moeten worden aangewend voor de
uitbreiding van de VU tot een vijf faculteiten omvattende instelling; een bepaling die niet los is te
zien van de vereisten van het civiel effect. Van Coeverden Adriani wilde dus niet dat zijn geld
werd gebruikt om de begroting sluitend te maken en/of voor het in stand houden van wat er al
was. Zijn gedachten gingen hierbij voornamelijk uit naar de medische, embryonale faculteit en pas
daarna naar de natuurwetenschappelijke faculteit, die overigens in 1911 geen enkele hoogleraar
kende - gewoon niet bestond dus -, maar vreemd genoeg met vijf studenten wel vier studenten
meer had dan de medische. Dat de geneeskunde in het algemeen Van Coeverden Adriani’s speSchuurmans Stekhoven, Professor L. Bouman, p. 1.
Deze woorden roepen bovendien wederom vraagtekens op bij de veronderstelling dat Kuyper de CVNG had opgericht als opmaat voor de medische faculteit, zoals hij die zag.
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ciale belangstelling had blijkt bijvoorbeeld uit zijn royale steun voor het Petronella Hospitaal te
Djokjakarta, genoemd naar zijn echtgenote. Trouw volgeling van Kuyper als hij was, ging daarbinnen weer zijn voorkeur uit naar de homeopathische geneeswijze. Daarvan had hij ‘de schoonste resultaten’ gezien. De theologische faculteit was expliciet van ondersteuning uitgesloten. Ofschoon dus zelf een dominee, was Van Coeverden Adriani afkerig van de nauwe band die de VU
was aangegaan met de Gereformeerde Kerken. Daardoor was zijns inziens het ‘vrije’ in gevaar
gekomen. Voor het voor de theologische opleiding benodigde geld moesten die kerken maar zelf
opdraaien. Deze bepalingen over uitbreiding en uitsluiting waren op zijn verzoek opgesteld door
niemand minder dan Kuyper zelf.2
In het eerste jaar na Van Coeverden Adriani’s dood was meteen f 24.000,- ter beschikking gekomen, maar toen al bleek het beperkende karakter van de bepalingen. Het geld kon niet worden
aangewend omdat, aldus de senaat, voor uitbreiding van de universiteit de benodigde capabele
mannen ontbraken. Hiermee begon een langdurige strijd om de interpretatie van het woord ‘uitbreiding’, die al snel tot de betekenis ‘verbetering van het bestaande’ leidde. Deze strijd was deels
daarvan het gevolg dat de directeuren het geld al hadden toegezegd aan Bouman en diens medische faculteit.3
Maar niet alleen door het oprichten van genoemde stichting ging het financieel gezien niet
slecht met de medische faculteit. Nog steeds waren de inkomsten ten behoeve daarvan groter dan
de uitgaven, waardoor het fonds in 1912 al tot boven de dertigduizend gulden was gegroeid. Pas
enkele jaren later zouden inkomsten en uitgaven op eenzelfde niveau zijn en het bedrag op ongeveer f 35.000,- blijven steken. Wel kwam een flink deel van de inkomsten voor rekening van de
VCAS, die dan ook grotendeels de faculteit financierde.1

Leendert Bouman
Leendert Bouman combineerde een brede wetenschappelijke belangstelling met een diepe geloofsovertuiging. Zoals ook bleek uit zijn rol tijdens de discussie over het CVNG-plan van Van
Dale, nam hij hierdoor een positie in het gereformeerde spectrum in, die hem bij uitstek geschikt
Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 44, 49.
a.w., p. 45; Roelink, Blinkend spoor, p. 98-100, 163. Dat er kortstondig meer natuurwetenschappelijke dan medische
studenten waren is waarschijnlijk het gevolg van een oproep aan de studenten van J. Woltjer in 1908 zich toch vooral
aan de wis- en natuurkundige faculteit in te schrijven, mede omdat de medische faculteit van de VU niet verder kon
zonder een wis- en natuurkundige faculteit. Voor de medische propedeuse waren de natuurwetenschappen nu eenmaal broodnodig. Die wis- en natuurkundige faculteit was er weliswaar nog niet, maar als zich maar genoeg studenten zouden inschrijven, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat eerder in de behoefte werd voorzien. Hij voegde overigens de daad bij het woord en schreef zich zelf als student in, waarmee hij de vijfde was die dat deed. De tweede overigens was naamgenoot R.H. Woltjer. Blauwendraat, Worsteling naar waarheid, p. 74-76.
3 Bornebroek, a.w., p. 52-53.
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maakte voor het eerste hoogleraarschap in de geneeskunde aan de VU. Zijn taak zou immers niet
alleen uit onderzoek en onderwijs bestaan. Hij moest ook proberen een synthese tussen geloof en
wetenschap te formuleren. Hij moest als het even kon onder woorden gaan brengen wat een wetenschappelijke, echt christelijke geneeskunde behelsde en op zijn minst duidelijk maken wat dit
voor de psychiatrie inhield. De moderne wetenschap, de moderne geneeskunde, moest voor de
gereformeerde gemeente in aanvaardbare, calvinistische termen worden vertaald. Daarvoor moest
in ieder geval en allereerst een psychiatrische theorie worden ontworpen die was gebaseerd op het
geloof dat een deel van de mens onstoffelijk en onsterfelijk was. Pas daarna kon aan een specifiek
christelijke behandeling worden gewerkt.
- De inauguratie
In zijn inaugurele rede zei Bouman dat het voor de totstandkoming van een wetenschappelijke
psychiatrie noodzakelijk was geweest dat de natuurwetenschappen een krachtige ontwikkeling
door hadden gemaakt en nog steeds doormaakten. Nadeel daarvan was echter dat de gehele medische wetenschap, en dus ook de psychiatrie, in het teken van het materialisme was komen te
staan. Maar het verklaren van psychische stoornissen uit hersenveranderingen was slechts één
kant van het verhaal. Het was dan ook de vraag of beoefenaars van natuurwetenschappen wel
van psychische factoren mochten spreken. De psychologie behoorde immers niet tot de medische, maar tot de letterenfaculteit, tot het gebied van de geesteswetenschappen. Bouman wilde
dan ook niets weten van een psychologie zonder ziel, van een puur natuurwetenschappelijke psychologie. Zij moest wetenschappelijk worden bedreven, maar dit betekende niet dat zij louter
‘stoffelijk’ moest zijn. Een psychologie zonder ziel was ‘geen psychologie in den waren zin des
woords’. Bouman onderschreef dan ook de opvattingen van een toen opkomende, bredere antimaterialistische stroming binnen de psychiatrie en de psychologie, die de geest een zelfstandige,
een niet-biologische plek in de geneeskunde (terug) wilde geven. Hij wenste daarom ook geen
scheiding te zien tussen de geneeskunde en de geesteswetenschappen. Probleem hierbij was echter dat de letterenfaculteit van de VU op dat moment alleen drie docenten oude talen kende, en
die kloof was hem blijkbaar wat te groot. Dus zocht hij contact met de al meerdere malen genoemde theoloog Herman Bavinck, omdat die in 1897 had geschreven over de Beginselen der Psychologie, een werk dat Bouman toen zeer uitvoerig en even positief had besproken.2

Jaarverslag VHO, jrg. 33 (1912), p. XX-XXI; Bornebroek, a.w., p. 56.
Bouman, De wetenschappelijke beoefening, p. 28; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 27-28; Van Belzen, Psychopathologie en
religie, p. 39; Rümke, L. Bouman, p. II.
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Maar ook anders zou het geen wonder zijn geweest dat Bouman Bavinck met regelmaat aanhaalde. Bavinck had vergelijkbare opvattingen over de geneeskunde. Ook volgens hem maakte de
geest een dermate belangrijk deel uit van de één en ondeelbare mens dat die in een medische faculteit zijn plaats zou moeten hebben. Bavinck zou dan ook, wellicht nog meer dan Kuyper, een
inspiratiebron vormen voor Bouman. Evenals deze was hij van mening dat zonder kennis van of
rekenschap met de ziel ‘echte waarheid’ niet kon worden bereikt of gekend. Bovendien sprak
Bouman in Bavinck de verschuiving aan in diens theologische denkbeelden richting pedagogie, filosofie en psychologie.1
Bij de christelijke psychiatrie zou, zo hield Bouman zijn gehoor voor, de profylaxe een grote
rol moeten spelen. De ziel moest weerbaar worden gemaakt om het ontstaan van geestesziekten
te voorkomen. Daarbij waren een christelijke opvoeding en het christelijke geloof sterke ijzers in
het vuur. Die vergrootten het weerstandsvermogen van de opgroeiende mens. Het geloof was
een kracht die in kon gaan tegen de machten die strijd voerden tegen het zenuwstelsel. Hij kwam
vervolgens uit bij de richting Freud-Jung, waarbij hij wees op vooringenomenheid ‘bij de verschillende analysen van Freud en zijn leerlingen’. Zij baseerden zich volgens hem te vaak op ‘gewaagde, vaak zelfs onwaarschijnlijke hypothesen’. In het belang van de wetenschap kon daar niet
vaak genoeg tegen worden gewaarschuwd. Dit neemt niet weg dat hij de psychoanalyse, eveneens
onderdeel van de stroming die ging wijzen op een zelfstandige rol voor de psyche bij medische
verklaringen van (geestes)ziekte, op waarde schatte, wat alleen al daaruit blijkt dat zij onder zijn
leiding in Bloemendaal al was toegepast. Zij kon, in combinatie met het geloof, een rol spelen bij
de genezing als de preventie was mislukt. In het verlengde hiervan lag de rol die Bouman aan de
bijbel toeschreef. Zoals reeds kort vermeld, vergeleek hij de wijsheid daaruit met de wijsheid van
literatuur in het algemeen. De teksten in de bijbel waren evenals boeken van bijvoorbeeld Goethe
of Shakespeare te zien als een psychologisch document; een handleiding voor het genezen van
geestesziekte waren zij niet.2 Ondanks zijn pleidooi voor samenwerking tussen geneeskunde en
geesteswetenschappen was Bouman dan ook allesbehalve een voorstander van vergaande overlapping van geneeskunde en theologie.
Natuurlijk zei Bouman uitgebreid dank voor zijn aanstelling. Tegen de overige hoogleraren zei
hij zich niet tevreden te stellen ‘alleen beoefenaar der exacte wetenschappen te zijn’. Zijn specialisme gaf hem het voorrecht contact met de geesteswetenschappen te hebben, waardoor hij zich
niet geheel geïsoleerd zou voelen, een gedachte die hem nog vaak door het hoofd zal hebben gespeeld.Tegen de directeuren en curatoren zei hij te beseffen dat de benoeming ‘bezwaren en
Bavinck, De overwinning der ziel, passim; Van Belzen, a.w., p. 69.
Bouman, a.w., p. 26; Van Faassen, De christelijke psychiatrie, p. 22-23; Van Belzen, a.w., p. 39; Bulhof, Freud en Nederland, p. 155.
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moeilijkheden’ met zich mee had gebracht, die alleen nog maar zouden vermeerderen nu eenmaal
de eerste stap op weg naar een volledige medische faculteit was gezet. Die stap zou namelijk door
andere stappen moeten worden gevolgd. ‘Maar ik weet ook, dat U, door het geloof gesterkt, de
moeilijkheden zult trotseren en het mag zeker een daad van geloofsmoed genoemd worden, wat
door velen onmogelijk werd geacht.’1 Volgens Bulhof zou hij met de woorden ‘daad van geloofsmoed’ hebben gezinspeeld op het trotseren van het in gereformeerde kring nog breed gedragen wantrouwen ten opzichte van wetenschap.2 Maar waarschijnlijker is dat het simpelweg op
de problemen van financiële en personele aard sloeg, die dankzij het geloof tegemoet getreden,
getrotseerd en overwonnen konden en zouden worden en in dit geval ook overwonnen waren.
Tenslotte bedankte hij het bestuur van de VtCV en wel daarvoor dat reeds een jaar nadat hij
voor het eerst had gehoord dat de vereniging het plan had opgevat een kliniek op te zetten, de
kogel al door de kerk was en dat zij er inderdaad kwam. Eerst had de VtCV getoond ‘voor de
verzorging der krankzinnigen het beste te willen, nu gaat U weer vooraan, waar het geldt ook het
wetenschappelijke gedeelte van onze taak hoog te houden’. Met name bedankte hij Lindeboom.
Zonder diens ‘krachtigen steun’ zouden de plannen voor de kliniek nog niet in zo’n vergevorderd
stadium zijn. ‘Ik heb geleerd de kracht te bewonderen, die er van Uw persoon uitgaat, zoodra een
zaak eenmaal Uwe sympathie heeft.’3 Hij zou nog merken dat die kracht ook nadelen had, als de
sympathie verloren ging.
- Over Leendert Bouman
Bouman werd geboren in 1869 in Nieuw-Beyerland en groeide op in een streng godsdienstige,
Nederlands hervormde omgeving. Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werd in 1895 benoemd tot geneesheer aan de kliniek Bloemendaal. Nog in hetzelfde jaar promoveerde hij bij de
chirurg Jakob Rotgans. Ter voorbereiding op het werk in Bloemendaal toog hij naar Wenen om
onderwijs te volgen bij befaamde psychiaters als Richard Von Krafft-Ebbing en Julius Wagner
Ritter von Jauregg. Eenmaal aan het werk beperkte Bouman zich niet tot de praktische psychiatrie maar verrichtte ook wetenschappelijk onderzoek en publiceerde dan ook met regelmaat. Behalve in de CVNG was hij actief binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie. Van beide verenigingen was hij jarenlang voorzitter.
In 1905 werd hij wederom door de VtCV naar het buitenland gestuurd, naar verluid ter voorbereiding op zijn hem door die vereniging toebedachte taak bij het ontwikkelen van een heuse
Bouman, a.w., p. 29-30.
Bulhof, a.w., p. 162.
3 Bouman, a.w., p. 30-31.
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christelijke psychiatrie. Dat hij daarvoor naar München ging, lijkt overigens een weinig gelukkige
keuze. Al had zijn leermeester daar, Emil Kraepelin, zeker enige belangstelling voor de opkomende, psychologische benadering, hij koesterde toch voornamelijk materialistische, somatische
opvattingen. Met zijn indeling van geestesziekten in de Compendium der Psychiatrie was hij toch, ondanks hun gedeelde geboortejaar 1856, eerder de tegenpool van Freud dan een medestander.1 Het
is echter de vraag of een psychologischer ingestelde leermeester mogelijk was omdat de materialisten nu eenmaal de katheders beheersten. Die hadden weinig goede woorden over voor ‘nieuwlichterijen’ zoals de psychoanalyse. Die hadden met wetenschap amper iets te maken, zo liet bijvoorbeeld de Duitse psychiater Robert Gaupp in 1900 weten. Ook bij de psychologie en de psychiatrie was het laboratorium de plek waar werkelijke kennis werd opgedaan, en nergens anders.
Daardoor hadden zij ook eindelijk een eenheid van denken gekregen die zij door alle filosofische
speculaties juist zo lang hadden ontbeerd.2
Begin 1907 werd Bouman benoemd tot geneesheer-directeur van het Christelijke Sanatorium
in Zeist, maar vertrok daar al weer snel om de met de VtCV in conflict geraakte geneesheerdirecteur van Bloemendaal op te volgen. Dit was de al een enkele maal genoemde Schermers, die
dus, zoals ook iemand als Hermanides, banden had met zowel de CVNG, de VU als de VtCV.
Ook deze betrekking van Bouman zou, zo is duidelijk, niet langdurig zijn.3 Enkele maanden later
volgde de benoeming tot hoogleraar psychiatrie, neurologie en algemene biologie aan de VU. Die
benoeming viel overigens in een reeks. In 1893 had Cornelis Winkler te Utrecht een leerstoel in
de psychiatrie en neurologie toegewezen gekregen. Die vertrok met slaande deuren reeds drie jaar
later, waarna een benoeming volgde aan de UvA, om in 1915 weer in Utrecht terug te keren. In
1899 volgde Leiden, in 1900 werd te Utrecht een opvolger van Winkler benoemd en in 1903 was
Groningen aan de beurt geweest.4
Bouman was de eerste van deze hoogleraren die afstand nam van de stroom die de psychologie in die tijd domineerde, maar dat deed hij, zoals reeds aangeduid, niet in eenzaamheid. Niet nationaal bekeken, waar bijvoorbeeld iemand als Freud-adept Gerbrandus Jelgersma de waarde van
de geest als zelfstandig te onderzoeken object onderstreepte, en zeker niet internationaal. Antimaterialisme, antimechanisme, neo-romantiek: het waren allemaal zaken die in de wetenschappelijke
wereld van rond 1900 geen onbekenden waren, al bepaalden zij (nog) niet de hoofdstroom van
het discours. Zo zei in de jaren zeventig van de negentiende eeuw de Duitse psychiater Heinrich
Schüle, opsteller van een Lehrbuch der Psychiatrie, dat de geesteszieke patiënt een zieke mens was en
Bulhof, a.w., p. 66, 150, 154; De Goei, De psychohygiënisten, p. 64; Van Faassen, De christelijke psychiatrie, p. 22; Romein,
Op het breukvlak van twee eeuwen, p. 474.
2 Romein, a.w., p. 516, 519-520.
3 Van Belzen, a.w., p. 37; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 226.
4 De Waardt, De konijntjes van Winkler, p. 158.
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niet een mens met zieke hersenen. Landgenoot Eduard Reich, bepleiter van de sociale geneeskunde, sprak rond 1900 over de immateriële oorzaken van ziekte. Boumans oude leermeester
Von Krafft Ebbing stelde belang in de rol van seksualiteit. De kinderpsychologie en de sociale
psychologie, waarvan het belang bijvoorbeeld werd benadrukt door de Brit W.H. Rivers, kwamen
op. En - belangrijkst voor ons onderwerp - de godsdienst was aan een nieuwe opmars begonnen,
na eigenlijk al door de ‘moderne wetenschappers’ naar de mestvaalt der geschiedenis te zijn verwezen. In 1899 was Psychology of Religion verschenen van E.D. Starbuck, enkele jaren later gevolgd
door Variaties of Religious Experience van William James.1 Boumans gereformeerde geloofsovertuiging zal door velen van deze criticasters van het modernistisch materialisme niet zijn gedeeld,
maar dat hij met zijn belangstelling geen roepende in de woestijn (meer) was, is duidelijk. Hij was
onderdeel van een bredere stroming in de geneeskunde, en zeker in de psychiatrie, die zich begon
te verzetten tegen de overheersende rol die het materialisme in het vak speelde. Om met Bulhof
te spreken: zij maakten deel uit ‘van de wetenschappelijke revolutie die in die jaren in de psychiatrie aan de gang was, namelijk de ommezwaai van een eenzijdig somatisch georiënteerde naar een
meer psychisch georiënteerde benadering’.2
In oktober 1915 werd Bouman voor de eerste maal benoemd tot rector, op een moment dat
zich aan de VU 23 nieuwe studenten hadden ingeschreven, onder wie zegge en schrijve één in de
geneeskunde. Ter gelegenheid van de rectoraatsoverdracht hield hij een jaar later een rede over
‘Psychische aktiviteit’. Behalve dat hij daarin wederom een tip van de sluier der christelijke geneeskunde oplichtte, bewees hij tevens over een gezonde dosis humor te beschikken. Natuurlijk
stond hij even stil bij de oorlog die ten zuiden van Nederland woedde, maar voor de VU zelf was
1915-1916 een rustig jaar geweest - zie ook het aantal nieuwe studenten. Zelfs ‘het feit, dat voor
de eerste maal een medicus de rectorsfunctie bekleedde, heeft geen aanleiding gegeven tot schokkende gebeurtenissen’.3 De tweede maal dat hij tot rector werd benoemd was overigens in 1924.
Kort na zijn rectoraatsoverdracht in 1925 zou hij een betrekking te Utrecht aanvaarden en de VU
vaarwel zeggen.
- Bouman en zijn visie op de Vrije Universiteit
Vanwege zijn wetenschappelijke werk en het belang dat hij daaraan hechtte steunde Bouman het
eerste en bekritiseerde hij het tweede voorstel-Van Dale. Het benoemen van een hoogleraar psychiatrie, een klinisch hoogleraar dus, die alleen maar zou nadenken over zijn vak, achtte hij weinig
Romein, a.w., p. 474, 523, 526-527.
Bulhof, a.w., p. 212, 383 (noot 84).
3 Bouman, Psychische aktiviteit, p. 44, 47.
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zinvol. De ontwikkeling van een eigen visie op de psychiatrie moest gepaard gaan met onderbouwend, wetenschappelijk werk, een tweede punt waarin Bouman met Van Dale-criticaster
Kramer instemde. Mede omdat hij de onderzoeksmogelijkheden aan de VU niet al te hoog inschatte, was ook Bouman, voorafgaand aan zijn eigen benoeming, een voorstander van bijzondere hoogleraren aan ‘gewone’ universiteiten.1 Méde, niet alleen.
Bouman was in ‘Bijzondere universiteiten en bijzondere professoren’ uit 1902 op de vraag ingegaan of een gereformeerd medisch hoogleraar al dan niet aan de VU een plek zou moeten krijgen. De in confessionele kring algemeen gehoorde klacht over de eenzijdigheid van benoemingen
aan de Nederlandse universiteiten was, zo schreef hij, wellicht wat overdreven, maar zeker niet
ongegrond. Daartegen kon een tweetal dingen worden ondernomen. Of er werd overgegaan tot
het benoemen van bijzondere hoogleraren aan de gewone universiteiten, of er werd overgegaan
tot het oprichten van bijzondere universiteiten. Deze laatste stap noemde Bouman volkomen begrijpelijk, maar werd toch slechts ten dele gerechtvaardigd door de klachten over de benoemingen
aan de rijksuniversiteiten. Volgens Bouman kon het jus promovendi in Nederland toch ‘moeilijk
iets anders zijn dan een recht dat de Staat bezit en dat hij dan in sommige gevallen aan anderen’
overdroeg. Dit betekende dat aan iedere bijzondere instelling van hoger onderwijs bepaalde ‘billijke eischen’ mochten worden gesteld. En dat betekende weer dat een universiteit toch een zeker
minimum aantal hoogleraren zou moeten hebben om voor volwaardig door te kunnen gaan en
dat de staat ook bij de bijzondere universiteiten het recht had om bij benoemingen een vinger in
de pap te houden. Zo lang de instellingen hierin meegingen had Bouman vanuit levensbeschouwelijk oogpunt geen problemen met een dergelijke instelling, zoals bijvoorbeeld de VU. Wetenschappelijk gezien zag hij echter wel problemen en daarom voelde Bouman meer voor het benoemen van bijzondere hoogleraren aan gewone universiteiten.
Het oprichten van bijzondere universiteiten was ‘zeer zeker niet’ in het belang ‘van de vaderlandsche wetenschap’. Het betekende versnippering van krachten en het betekende eenzijdigheid
van opleiding. ‘De eenzijdigheid, die men aan onze Universiteiten naar hare tegenwoordige richting laakt, wordt daar tot beginsel verheven.’ In Nederland stonden ‘verschillende werelden, ook
van wetenschappelijk leven, bijna zonder eenige onderlingen aanraking nevens elkander’.
Door oprichting van bijzondere Universiteiten zou dit kwaad, waarover men zelf klaagt, erger gemaakt
worden. Indien echter aan onze Universiteiten de vertegenwoordigers der verschillende richtingen nevens elkander komen, dan zal men langs gemakkelijken weg een veel juistere indruk van elkaars werkzaamheden krijgen.2
1
2

Van Belzen, a.w., p. 38.
Bouman, Bijzondere universiteiten, passim (citaat: p. 105-106).
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Natuurlijk, zo schreef Bouman verder in ‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’, was een
hoogleraar als ‘correctief’ niet in overeenstemming met de ‘grootsche gedachte, die Dr. Kuyper
bezielde bij de stichting van de Vrije Universiteit’. Er konden echter omstandigheden zijn ‘die de
uitvoering van een groot en mooi beginsel onmogelijk maken, zoodat men gedwongen wordt
voor het betere een minder goede te nemen’. Als er dus een eminent wetenschapper - geneesdan wel natuurkundig - onder het gereformeerde volksdeel aanwezig was, dan moest worden geprobeerd die persoon een hoogleraarschap aan een der andere universiteiten te geven, in plaats
van af te wachten tot eventueel ooit eens de VU geld en faciliteiten genoeg had om een plaats
voor zo iemand in het leven te roepen. Zo iemand zou, ook al bekleedde hij dan geen functie aan
de VU zelf, door middel van gastcolleges wel degelijk ook voor die universiteit nuttig kunnen
zijn.
Ik zou dus om te resumeeren mij twee mogelijkheden kunnen denken, waarbij eenig effect zou kunnen
gesorteerd worden […] voor de Vrije Universiteit en waartoe wij als Vereeniging [De CVNG. LvB]
zouden kunnen medewerken. Of dat iemand gevonden werd, die bekwaam genoeg was om de algemeene beginselen te doceeren, terwijl hij zelf in de gelegenheid gesteld werd zijne speciale zoölogische,
botanische of medische studies te doen. Of dat er een bekwaam hoogleraar aangesteld werd in de natuurphilosophie of geneeskunde, die op geregelde tijden ‘conférences’ hield aan de Vrije Universiteit.
Zonder laboratoria, ziekenhuizen en wat dies meer zij kan er van de speciale beoefening der vakken
geen sprake zijn en […] daaraan heeft men behoefte, wil men met succes resultaten van onderzoekingen naast elkaar plaatsen.1

Bouman was dus voorafgaand aan zijn benoeming een voorstander van bijzondere leerstoelen
aan openbare universiteiten. Sterker, hij had forse bedenkingen bij de VU zelf. Dat met de komst
van de kliniek zijn bezwaren, zoals Van Belzen stelde,2 tegen een hoogleraarschap aan de VU waren weggenomen, is dus niet geheel waar. Het vermeende gebrek aan onderzoeksmogelijkheden
bepaalde slechts een deel van zijn scepsis. De scherpe kritiek van de Leidse filosoof G.J.P.J. Bolland in diens in 1904 gepubliceerde, geruchtmakende brochure De Grondslag der ‘Vrije’ Universiteit,

was, afgezien natuurlijk van de voor Bolland gebruikelijke, polemische bewoordingen, in feite ook
het standpunt van Bouman, inclusief de aanhalingstekens rond het woord ‘vrije’. Wetenschap op
basis van een levensbeschouwing, zo hield Bolland zijn lezers voor, kon niet anders dan tot ver-

1
2

Bouman, Vrij onderzoek, p. 66-67.
Van Belzen, a.w., p. 39.
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valsing van de waarheid leiden.1 Dat Bouman hier grotendeels mee instemde is al opmerkelijk genoeg, maar het onderstreept ook weer eens dat bij de theorie dat de CVNG door Kuyper was
opgezet als voorportaal van een medische faculteit aan die VU, de nodige vraagtekens moeten
worden geplaatst. Van Belzen heeft echter in zoverre gelijk dat het meer dan waarschijnlijk is dat
zonder de belofte dat er binnen afzienbare tijd een eigen kliniek zou zijn, Bouman nooit het
hoogleraarsambt aan de VU zou hebben aanvaard.
- Bouman en de medische wetenschap
*Zoals gezegd leek Bouman, vanwege zijn ideeën over de mogelijkheid van het samengaan van
geloof en wetenschap en vanwege het gelijke belang dat hij aan beide hechtte, uitermate geschikt
voor de functie van medisch hoogleraar aan de VU, zowel vanuit het oogpunt van de universiteit
als vanuit het oogpunt van de VtCV. De universiteit zag in hem een eminent en ook buiten de eigen kring gerespecteerd wetenschapper en de VtCV zag in hem de geneesheer van inrichting
Bloemendaal, die altijd het belang van een kliniek voor de leerstoel geneeskunde, in casu een leerstoel psychiatrie, had bepleit, zowel in zijn steun aan het eerste plan-Van Dale, het plan van de
VtCV, als in zijn kritiek op het tweede plan-Van Dale, het plan van de CVNG. Maar Bouman
wenste een kliniek niet alleen vanwege de mogelijkheid van medische praktijk. Hij wenste haar in
ieder geval ook omdat hij haar onontbeerlijk achtte voor het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap en barmhartigheid waren voor hem een twee-eenheid. Daarom ook stond
hij erop dat de kliniek een psychologisch laboratorium – officieel: een psychofysiologisch en
histopathologisch laboratorium - zou hebben.
Afgaand op zijn ideeën over geloof en geneeskunde leek Bouman aan de VU volledig op zijn
plek, al keken velen wat vreemd aan tegen zijn waardering voor de niet-christelijke Freud en diens
psychoanalyse. Bouman was een der eersten in Nederland die het belang van de psychoanalyse
Bollands kritiek is niet geheel los te zien is van diens aversie tegen het kabinet-Kuyper in het algemeen, waarin immers ook van die afgrijselijke pausaanbidders zitting hadden. Maar, al was hij protestant, hij spaarde ook Kuyper en
diens ARP niet. Integendeel. De ARP noemde hij een ‘Calvinistische Kuyperkudde’ en Kuyper zelf ‘den oolijkerd’
met zijn ‘akademisch onderonsje van wetenschappelijke plattelandsschutterij’. Waarom geen bijzondere hoogleraren
geplaatst aan een gewone universiteit, zo vroeg hij zich af? Natuurlijk gruwde hij bij het vooruitzicht van een katholieke universiteit, maar ook een protestantse universiteit achtte hij een onding en het in de Hoger Onderwijswet dreigende toekenning van het civiel effect ‘meerdere verontreiniging van den wetenschappelijken en maatschappelijken
waarheidzin’. Een predikantenschool was tot daar aan toe, maar ‘eene op sectarischen grondslag levende universiteit’
was en bleef ‘eene ongerijmdheid’. Daar werd ‘onwaarheid’ verkondigd, nee, dat wás ‘eene onwaarheid, die alleen met
behulp van allerlei verdonkeremaningen en rhetorische goocheltoeren’ in stand kon worden gehouden. ‘Onderzoek
mag men doen ín Gods Woord, doch het instellen van onderzoekingen óver Gods Woord betekent twijfel áán Gods
Woord.’ Bolland, De grondslag, p. 19, 27; Otterspeer, Bolland, p. 266, 268. Otterspeer citeert overigens verkeerd uit
Bollands brochure. Hij zegt dat Bolland spreekt over Kuyper als ‘den olijkerd in de Kamer’, maar er staat ‘den olijkerd in de Kamers’. Bolland verwonderde zich erover dat niemand in de Eerste en Tweede Kamer, ‘de Kamers’, Kuyper, ‘den olijkerd’ eens vroeg of inderdaad staatsrechtelijke geldigheid verschaft moest worden aan het onding de
VU.
1
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inzagen en noemde het negeren ervan zelfs ‘ongeoorloofd’ en ‘schadelijk’, ook al stelde hij zelf
vraagtekens bij de wetenschappelijkheid van veel van Freuds bevindingen.1 Tegenover die waardering voor de Weense psychiater stonden echter denkbeelden die wel geheel in de wereld van de
VU pasten. Het VU-bestuur had waarschijnlijk niet vergeten dat het Bouman was geweest die als
een van de eersten het natuurwetenschappelijk denken openlijk had aangevallen, en wel in zijn
Algemeene Praedispositie uit 1898. De natuurwetenschappelijke methode had ‘ontegenzeggelijk’ veel
vruchten afgeworpen voor de natuurwetenschappen, maar dit nam niet weg ‘dat met het waarnemen en experimenteeren de beginselen van de wetenschap’ uit het oog waren verloren.2 Bovendien zag ook Bouman een relatie tussen ziekte en zonde, al was zij volgens hem dan niet zo
direct als bijvoorbeeld iemand als Lindeboom dacht. Deze relatie was volgens Bulhof zelfs tekenend te noemen voor zijn christelijke psychiatrie. Schaamte bijvoorbeeld zou het gevolg zijn van
een besef van zonde.3
Ook zette Bouman zich af tegen de heersende mode om zoveel mogelijk medische disciplines
van elkaar los te maken. Dit dreigde ook met de psychiatrie en de neurologie te gebeuren. Bouman echter wenste beide disciplines in één hand te houden, geheel in overeenstemming met de
leer van de eenheid van lichaam (neurologie) en ziel (psychiatrie). Hij dacht ook dat hij hiervoor
medestanders zou krijgen. Er waaide immers ‘een frissche wind’ door de psychiatrie, waarin het
biologische weliswaar niet verwaarloosd werd, maar toch meer en meer gezelschap kreeg van het
psychologische. Hierbij verwees hij overigens wederom naar Freud, hoe mechanistisch die in veel
opzichten ook dacht.4 Niet dat de specialisatie, de omvorming van de arts van een algemeen gevormd geneeskundige tot een diepgravend medisch deskundige, een aantal duidelijke voordelen
had, maar dit mocht de blik op de schaduwzijden niet wegnemen. Een dergelijke scheiding, die
bijvoorbeeld door iemand als zijn vroegere leermeester Kraepelin werd bepleit, kon leiden tot
verwaarlozing van achterliggende oorzaken, die wel eens op het andere vlak konden liggen.5 Wel
moest ervoor worden gewaakt dat iemand opgeleid in de natuurwetenschappelijke benadering
zich – wellicht zijns ondanks – meer tot de neurologie voelde aangetrokken en daardoor bewust
of onbewust psychiatrische verklaringen verwaarloosde.6
Gelovige versus ongelovige wetenschap
Bulhof, a.w., p. 148; Van Belzen, a.w., p. 40-41; Bouman, De psycho-analyse van Freud, 347-348, 362-363. Dat hij desondanks tot hoogleraar werd benoemd was voor Bulhof het bewijs dat het conservatisme van mensen als Lindeboom toen nog geen vat had op de VU.
2 Rümke, L. Bouman, p. V.
3 Bulhof, a.w., p. 373 (noot 74).
4 Bouman, Psychiatrie en neurologie, p. 7-8, 29-30.
5 Bouman, Rede bij de opening van de Valeriuskliniek, p. 107, 120.
6 Psychiatrische Neurologische kliniek, 1923, p. 191.
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In het op 5 februari 1905 gehouden referaat over ‘Samengaan en Scheiden’ had Bouman een typisch kuyperiaans - maar weinig lindeboomsiaans - standpunt ingenomen. Hij onderstreepte weliswaar dat er ook in de wetenschap een gapende, principiële kloof bestond tussen gelovigen en
ongelovigen, maar toch waren er wel degelijk gebieden, de neutrale zones, waarin beide stromingen vruchtbaar zouden kunnen samenwerken. En waar kritiek op zijn plek was, moest zij niet
louter van achter de schrijftafel worden gegeven. Kritiek en overtuiging konden alleen succesvol
zijn als de handen uit de mouwen werden gestoken. Tegenover ‘ongelovig’ bewijs moest ‘gelovig’
bewijs worden geplaatst, en niet alleen geloof op zich. Het ‘gelovige’ onderzoek moest daarbij van
even grote kwaliteit zijn en worden uitgevoerd met even hoogwaardig materiaal, als het ‘ongelovige’. Dat was ook geen probleem, omdat het onderzoek op zich geen deel uitmaakte van de
scheiding, maar van het samengaan. Het onderzoek was met andere woorden één van de neutrale
zones. Pas bij het overdenken van de verkregen gegevens trad de scheiding in, waarbij het Bouman van het hart moest dat het overdenken van de verkregen gegevens over het algemeen zwak
ontwikkeld was bij de materialistische wetenschappers, die graag ‘de feiten voor zich’ wensten te
laten spreken. Zaken als logica en filosofie kwamen er bij hen maar bekaaid van af, al begonnen
meer en meer natuurwetenschappers van naam het belang ervan te onderkennen. Dit betekende
weer dat de vroeger zo scherpe grens tussen natuurwetenschap en filosofie vager werd, maar dit
gold allesbehalve voor de tegenstelling tussen gelovige en ongelovige wetenschap. Men kon een
eind met elkaar optrekken, maar op een gegeven moment werd de scheiding absoluut: de scheiding tussen monisme en dualisme, pantheïsme en theïsme, evolutie en schepping, mechanisme en
vitalisme, sterfelijkheid en onsterfelijkheid.1
Lichaam en ziel
In verband met zijn pogingen de natuurwetenschappelijke bevindingen in overeenstemming te
brengen met het geloof in een onstoffelijke en onsterfelijke ziel kwam Bouman in een van zijn
eerste artikelen na zijn benoeming terug op het heikele punt van ‘het verband tussen lichaam en
ziel’. Het geloof in de ziel was alleszins te verenigen met moderne, biologische opvattingen. Onderzoek had weliswaar definitief uitgewezen dat het cartesiaanse standpunt dat de ziel als een afzonderlijk organisme ergens in de hersenen huisde, ‘als beslist onjuist’ moest worden verworpen,
maar de conclusie die sommigen daaruit trokken, dat er dus géén ziel was, was foutief. Die kon
slechts zijn dat de ziel dus niet op één bepaalde plek kon worden vastgepind. Van alle benaderingen betreffende het lichaam en de ziel was en bleef derhalve de dualistisch-causalistische de meest

1

Bouman, Samengaan en scheiden, 174-181, 183, 190
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waarschijnlijke en het was ook deze benadering waarin iemand die aan het woord van God wilde
vasthouden, zich het best kon vinden.
Zoowel ziel als lichaam zijn scheppingen Gods, specifiek van elkaar verschillend, maar toch met elkaar
in betrekking staande. Het psychische is niet een eigenschap of een product der materie, maar iets geheel nieuws, wel aangelegd op de physische wereld, maar niet uit haar te verklaren.1

Uitgaande van deze benadering kwamen ook meer en meer evolutionisten tot de slotsom dat de
menselijke ziel niet ‘een om- en voortzetting’ was van de ‘apenziel of van de ziel van een op de
apen gelijkend schepsel’. Het was juist ‘een nieuwe en eigenaardige uitdrukking van de algemeene
idee der “Geistigkeit”’, die weliswaar op veel gebieden met andere overeenstemde, maar op andere gebieden daar ook sterk van afweek.
Zij treedt op, zoodra aan de physische zijde de ontwikkeling der organismen een hoogte heeft bereikt,
die de werkzaamheid van een zoodanig psychische leven, als bij den mensch, mogelijk maakt. Er is aldus een niet-continue en ongeordende ontwikkeling aan de psychische zijde, verbonden met een continue en langzamerhand voortgaande ontwikkeling aan de physische zijde.2

Bepaalde stappen in de evolutie konden dus niet met de evolutietheorie worden verklaard, en
moesten daarom wel het werk van God zijn. Dit waren bijvoorbeeld de stap van dood materiaal
naar levend materiaal, van plant naar dier, en van dier naar mens. Het is een opvatting die we bij
Buytendijk nog sterker zullen aantreffen. Bovendien was duidelijk dat in ieder geval wat de stoffelijke kant van het onderzoek betrof, er geen belemmeringen waren, noch methodisch, noch inhoudelijk, voor samenwerking tussen gelovigen en ongelovigen.
- Het tekort en de kracht van de natuurwetenschap
In zijn lezing bij de rectoraatsoverdracht in 1916 stelde Bouman dat op het terrein van de algemene biologie de mechanistische opvattingen alom werden toegejuicht. Hij zag het daarom als
zijn taak om aan te tonen, ‘dat de physisch-chemische factoren niet toereikend kunnen zijn om alle levensprocessen te verklaren’. De associatie-psychologie – waarbij de geestestoestand van de
patiënt of patiënte werd afgeleid van de door hem of haar tijdens een zitting beschreven gedachten - zag dit weliswaar ook, maar toch wees hij die af, mede op grond van zijn eigen onderzoek
over ‘vrije woordassociatie’. Hij had daarbij namelijk de indruk gekregen met niet meer dan ‘knut1
2

Bouman, Het verband tussen lichaam en ziel, p. 139-140, 154 (citaat); Bulhof, a.w., p. 154.
Bouman, a.w., p. 154-155.
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selwerk’ bezig te zijn, onder het mom van psychologie. Daarom ook moest in laatste instantie,
ondanks alle goede deelaspecten, de theorie van Freud als geheel toch worden afgewezen. Met
diens aandacht voor de seksualiteit, dé bron van kritiek in die dagen en zeker bij de gereformeerden, had dat bij Bouman dus niet veel te maken. Hij twijfelde er gewoonweg aan of Freuds theorieën en verklaringen wel psychologie waren. Ook zij waren immers gebaseerd op de associatiepsychologie ‘en het is juist mijne bedoeling op de bezwaren van deze psychologie te wijzen en
haar te bestrijden’. Bouman raakte er meer en meer van overtuigd dat het psychische van een geheel andere orde was dan het fysische en dus moest een wetenschap die het psychische wilde onderzoeken eveneens fundamenteel verschillen van de natuurwetenschappelijke benadering. Hij
verzette zich dan ook tegen de exclusief natuurwetenschappelijke richting in de psychiatrie van
zijn tijd-, plaats- en naamgenoot K.H. Bouman. Die boekte niet voldoende resultaten en kón die
door zijn eenzijdigheid ook niet boeken. Ook de psychoanalyse was volgens Bouman nog te veel
op de natuurwetenschap geënt en zeker Freud zelf was dat. Diens materialistische critici zagen
dat weliswaar anders, maar in feite deelde hij hun wetenschapsopvattingen, al was bij hem dan
niet het lichaam, maar de geest het onderwerp van de mechanische verklaring. Het was hierdoor,
ondanks alle belang, niet de psychoanalyse die Bouman het antwoord op zijn vragen leverde.1
Maar ondanks deze kritiek bewees Bouman in zijn overdrachtsrede wederom op zijn minst
evenzeer wetenschapper als gelovige te zijn. Evenals zaken als etnologie en ethiek, kon zijns inziens ook de religie voor de psychologie ‘slechts ten deele’ van belang zijn. Religie was een zijkanaal, het hoofdkanaal moest ‘de wetenschappelijke psychologie’ blijven. Wie namelijk alleen maar
naar de ziel keek en de studie van de fysiologie en anatomie verwaarloosde, maakte een grote
fout, al was die zeker niet groter dan de fout die werd gemaakt door hen die zich omgekeerd tot
deze twee beperkten.2 Het was een opvatting die hij vier jaar later nog eens zou onderstrepen.
Volgens Bouman had de geschiedenis altijd periodes van realisme en idealisme gekend, en zat
men in het begin van de twintigste eeuw weer eens in een overgangsfase. Het realisme van de negentiende eeuw verloor terrein, ten gunste van het idealisme, de verbeelding, de denkkracht, het
niet direct waarneembare. Het was een verandering die door Bouman van harte werd verwelkomd. Niet dat het realisme geen verdiensten had gehad, zeer zeker wel. Zij waren zelfs groot
geweest. Maar realisme betekende toch een eenzijdige blik op het materiële, op de ‘naakte feiten’,
terwijl in het idealisme de context waarin de mens leefde, het immateriële, de literatuur, de kunst
en, niet te vergeten, de godsdienst, weer zijn plek kreeg. Die context was zeker voor de kennis
van de psychisch zieke mens op zijn minst van even groot belang als de kennis over diens lichaBouman, Psychische aktiviteit, p. 5-7; Van Belzen, a.w., p. 41; Romein, a.w., p. 517.
Bouman, a.w., p. 6, 8; De Waardt, Mending minds, hfdst 2 (par.: The Valeriuskliniek and the beginnings of a new
generation).
1
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melijk functioneren. Het was echter vanwege de verdiensten van het realisme zaak niet alleen het
idealisme te verwelkomen, maar ook om dat realisme niet vaarwel te zeggen. De mens had namelijk ‘met beide kanten der werkelijkheid te doen’. Tot op dat moment had de medicus voornamelijk naar één zijde der werkelijkheid gekeken, ‘of liever, want hij deed het lang niet altijd, het was
zijn ideaal dit te doen’. Met een algehele overgang naar het idealisme, het immateriële, het godsdienstige, zou de arts in wezen zijn fout herhalen.1
Dat hij ondanks zijn kritiek op de natuurwetenschap en zijn onderstrepen van het kennen van
de ziel en de menselijke omgeving, toch veel aandacht bleef besteden aan de biologische zijde van
geestesziekte is tekenend voor zijn huiver om met het kind van het materialisme ook het badwater van de opgedane kennis en methodiek weg te spoelen; zijn huiver om van de weeromstuit de
ene eenzijdigheid tegen de andere in te ruilen. Zoals de doopsgezinde medewerker van de Valeriuskliniek en latere, Utrechtse hoogleraar, H.C. Rümke, het in 1932 zou zeggen: ‘Wilde zijn geest
zich losmaken van het natuurwetenschappelijk denken, onmiddellijk drong de angst, de materie
uit het oog te verliezen, naar voren.’ Deze instelling, die hem er al toe had gebracht constant het
belang van laboratoriumwerk te onderstrepen, leidde ook tot het opzetten van de zogenaamde
Valeriuskring, wat volgens Rümke wellicht een even grote verdienste moet worden genoemd als
het opstarten van de Valeriuskliniek. In de maandelijkse bijeenkomsten van dit wetenschappelijk
platform was ‘een volkomen vrije uiting gewoonte’. Dit komt ook wel tot uitdrukking in de diversiteit van de mensen die er van deel uitmaakten. Ons beperkend tot medewerkers van de kliniek
kunnen naast Bouman, Buytendijk en Rümke nog de psycholoog en Russische immigrant A.A.
Grünbaum en de al vanaf de beginjaren bij de Valeriuskliniek werkzame scheikundige J.A. van
Hasselt worden genoemd. De Valeriuskring maakte Bouman tot de nestor van een volgende,
meer psychologisch gerichte generatie psychiaters.
Theologie en psychiatrie
In de ogen van Bouman kon ook de theologie het zich niet veroorloven geen gebruik te maken
van door modern wetenschappelijk, psychologisch onderzoek verkregen inzichten. Natuurlijk
was het voor gereformeerden een reden tot vreugde dat het negentiende-eeuwse tijdperk van het
pure materialisme voorbij was, maar dat wilde niet zeggen dat men kon gaan doen alsof die eeuw
niet had bestaan. Men moest het goede uit de ontwikkeling van de materialistische wetenschap
nemen en daarmee zelf aan de slag gaan. De studie van de psychologie moest ter hand worden
genomen en mocht niet ‘uit angst voor het moeten prijsgeven van, of twijfelen aan voorstellen

1

Bouman, Jurist en medicus, p. 66-67.
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die ons dierbaar geworden zijn’ aan de ongelovigen worden overlaten.1 Het was echter juist dit
antikuyperiaanse terugtrekken uit de wereldse wereld van de wetenschap dat aan een nieuwe opmars was begonnen en dat pas na de Tweede Wereldoorlog, min of meer uit nood geboren, definitief zou worden doorbroken.
Zijn nuchtere, rationele kijk op religie, hoe gelovig hij zelf ook was, maakte dat Bouman geexalteerde vormen van religieus leven afwees. In tegenstelling tot Lindeboom was hij dus wél van
mening dat geloof, óók het geloof in de ene ware, ‘te sterk’ kon zijn. Dit betekende echter niet
dat hij tevens de mogelijkheid van bovennatuurlijk ingrijpen, van een wonder, afwees. Maar het
was ook voor Bouman, laat staan voor zijn niet-ingevoerde geloofsgenoten, niet eenvoudig in te
zien waar, aldus Bulhof, ‘de ziekelijke exaltatie ophield en waar het authentieke wonder begon’.
Omdat de psychiatrie over het algemeen eerder de neiging had om wonderen weg te redeneren,
om religie als ziekte van de geest of als suggestie te interpreteren, en bekeringen als een vorm van
onevenwichtigheid, was het geen eenvoudige zaak voor Bouman ‘om zijn geloofsgenoten duidelijk te maken dat moderne psychiatrie en geloof volgens het kuyperiaanse recept toch konden
worden gecombineerd’.2 Daarbij zal zeker ook een rol hebben gespeeld dat Bouman uitermate
voorzichtig was bij het zoeken naar en vaststellen van een verbinding tussen geloof en psychiatrie/psychologie. Hij probeerde daarbij vooropgezette ideeën zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. Hij benaderde de verbinding met andere woorden meer als wetenschapper dan als
gelovige. Het vertalen van psychologische begrippen in bijbelse termen liet hij bijvoorbeeld achterwege, en wees zelfs voortdurend op de verschillen tussen de twee.3
- Boumans christelijke psychiatrie: de fenomenologie
Bouman probeerde dus een alternatief te ontwikkelen voor de overheersende materialistische
psychiatrie van zijn tijd. Vanuit zijn orthodox-gereformeerde geloof zocht hij naar mogelijkheden
om de ziel een plek te geven in de psychiatrische wetenschap en om geloof en wetenschap met
elkaar te verzoenen. Zodoende leverden hij en confessionele psychiaters zoals hij, een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie, waarbij hij behalve door Freud tevens werd geinspireerd door iemand als Karl Jaspers, die hij in 1918 als eerste in Nederland introduceerde. Hij
stelde zich op het standpunt dat wetenschappelijke theorieën in overeenstemming moesten zijn
met de ware gereformeerde theologie en levensbeschouwing. Wanneer de theologie leerde dat er

Bulhof, a.w., p. 151.
a.w., p. 150-151.
3 Van Belzen, a.w., p. 50.
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een ziel was, konden een psychiatrie en een psychologie die hiermee geen rekening hielden nooit
valide zijn.
De zoektocht leidde naar een meer psychologische in plaats van biologische psychiatrie, fenomenologie genaamd, door historicus Leonie de Goei omschreven met de woorden: ‘Als psychiaters patiënten wilden genezen, dan dienden ze hun individuele levensgeschiedenis, hun subjectieve belevingswereld te bestuderen én te begrijpen.’1 Kenmerkend voor de fenomenologie was
dus dat zij de mens in zijn omgeving wilde leren kennen en doorgronden. De mens was geen op
zich staand individu, geen ‘geïsoleerd object’. Volgens Rümke was de fenomenologie de methode
die de instelling aanleerde die nodig was om de ander te begrijpen. Zij zou uitgroeien tot, in de
woorden van Ido Weijers, ‘een brede twintigste-eeuwse wijsgerige en wereldbeschouwelijke orientatie naar zingeving in een wereld waarin God niet langer vanzelf sprak’.2
Een synthese tussen geloof en wetenschap
Wat was nu het specifiek christelijke van Boumans wetenschap? Daarvoor kunnen we onder
meer te rade gaan bij de lezing die hij hield bij de opening van de Valeriuskliniek. Tijdens deze
toespraak zei hij met name voor wat betreft de psychiatrische afdeling, de positie te willen afbakenen ‘tegenover hen, die voor een “Psychologie ohne Seele” pleiten door aan te nemen, dat God
lichaam en ziel beide geschapen heeft en dat de mensch een bijzondere plaats inneemt door zijne
onsterfelijke ziel’.3 In het eerder genoemde ‘Het verband tussen lichaam en ziel’ had hij al geschreven dat lichaam en ziel beide scheppingen Gods waren ‘specifiek van elkaar verschillend,
maar toch met elkaar in betrekking staande’. Het psychische was geen eigenschap of product van
de materie. Het was iets geheel anders; iets dat wel in relatie stond tot de materie, maar er niet uit
was te verklaren. Dit betekende volgens Bouman dat een synthese tussen geloof en wetenschap
zeer wel mogelijk was, omdat er immers slechts één waarheid was en het er niet toe deed wie daar
de diverse aspecten van onderzocht of ontdekte. Hierbij stond voor hem dus vast dat voor onderzoek naar het psychische een andere methodiek moest worden ontwikkeld, omdat het van een
andere orde was dan het fysische. Die moest wel wetenschappelijk, maar niet natuurwetenschappelijk van aard zijn. Deze methodiek vond hij in Jaspers’ ‘verstehende Psychologie’.4 Al waren
veel gereformeerden in die tijd zelf een andere mening toegedaan, volgens Bulhof was hij hierdoor in zijn eerste opgave geslaagd: het verzoenen van de psychiatrie met het christelijk geloof.

De Goei, a.w., p. 54-55, 64.
Weijers, De binnenhuisarchitecten, p. 200-201.
3 Van Belzen, a.w., p. 42.
4 a.w., p. 42, 44; Bulhof, a.w., p. 159.
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Hij had een wetenschappelijke psychiatrie ontwikkeld, die zonder meer aansloot bij het christelijke geloof; zowel voor christelijke als voor niet-christelijke psychiaters was de persoonlijkheid, de mens als
eenheid van lichaam en ziel (de niet-christenen gaven de voorkeur aan het woord psyche), centraal
komen te staan.1

Zijn oude wapenbroeders van de CVNG zullen met Bulhof hebben ingestemd. In het ‘In Memoriam’ dat in 1936 in het orgaan van de CVNG verscheen, stond in ieder geval te lezen dat het feit
dat sommigen zeiden dat er in zijn geschriften ‘weinig principieels’ werd gevonden, op een misvatting berustte. Bouman had immers het boek Genesis als fundament van de christelijke wetenschap betiteld en ‘het geloof aan den Schepper van ’t Heelal, die alles regeert en bestuurt’ altijd
nóg hoger geacht dan de natuurwetenschappen.2

De opening van de Psychiatrische en Neurologische Kliniek
Bij het gedenken van het 25-jarig bestaan van de VtCV, één jaar voordat de Psychiatrische en
Neurologische Kliniek zou worden opgeleverd, schetste Lindeboom nog eens het belang van de
leerstoel psychiatrie en de daarmee samenhangende kliniek. Hij begon met erop te wijzen dat de
VtCV van meet af aan niet alleen het verzorgen, maar ook het getuigen hoog in het vaandel had
staan. Daarvoor was de leerstoel van Bouman van groot belang. Zo immers kon de wetenschap
bij het werk worden betrokken, en meer eer worden betoond aan Jezus Christus, de psychiater
der psychiaters. En eerbetoon was hoognodig, zowel vanaf de katheder als vanuit wetenschappelijke geschriften, omdat velen ‘die als wetenschappelijk-psychologische en psychiatrische voormannen’ golden, niet in God geloofden en zelfs het bestaan van de psyche ontkenden. En dan
zweeg hij nog maar ‘van de vele adviezen en vonnissen die allerlei misdadigers ontoerekenbaar
verklaren’. En het ergste was nog dat zij veelal Christus zelf verlaagden tot patiënt, waarop Lindeboom voorbeelden gaf van geschriften waarin van Jezus werd gezegd dat hij een epilepticus
was, of dat hij manisch, een religieus fanaticus of een neuroticus zou zijn.
God geve onzen professor Bouman te Amsterdam, en weldra anderen nevens hem, met en als voorman van al onze Christen-artsen, tegen […] allen die […] den Zaligmaker ‘psychiatrisch’ lasteren, hoog
te houden het vaandel der Christelijke psychiatrie; die alle menschen als patienten aan Jezus’ voeten
roept, van Wien de geschriften getuigen; ‘En hij genas allen die kwalijk gesteld waren’; en die Hem als
Bulhof, a.w., p. 161-162; Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 164; Rümke, L. Bouman, p. V, X, XVI; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 185-186; Lit, De Valerius-kliniek, p. 36; Van Belzen, a.w., p. 48-49; De Waardt, Mending
minds, hfdst 2 (par: The Valeriuskliniek and the beginnings of a new generation).
2 Sap, In memoriam, p. 3-4.
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het Licht ook der psychiatrische wetenschap vereert en aanbidt. God geve hem, de beteekenis van ons
Gereformeerd belijden voor de wetenschap en voor de practijk der krankzinnigenverzorging in helder
licht te stellen, tot in lengte der jaren; ten zegen voor onze en al de andere Stichtingen die Krankzinnigen en Zenuwlijders willen verzorgen in den naam des Heeren, naar het onfeilbaar Woord!1

Lindeboom zei daarop uitgebreid dank aan eenieder die aan de opbouw van de VtCV had deelgenomen, maar tevens zei hij dank aan de aanwezige ‘afgevaardigden van de Directeuren der
Vrije Universiteit’. Dit omdat hij ‘in ’t bizonder’ de wens koesterde, ‘dat de Leerstoel en de Kliniek, die voor ons van zoo groot belang is, weldra moge uitgroeien tot een volle medische faculteit’. In de uitgeschreven versie van zijn rede ging hij hier in een voetnoot nog verder op in. Hij
schreef daarin te hopen dat ‘alle belijders van den Christus, met terzijde stelling van hun bezwaren, die immers geen beginsel raken, maar òf op misverstand berusten, òf bijzaken betreffen, van
nu voortaan met alle kracht der liefde des geloofs’ samen zouden werken ‘tot bereiking van dit
doel!’ De leerstoel was namelijk slechts een begin dat ‘luide om “voortvaren” roept’. Hij hoopte
dat de VU alles zou doen wat in haar macht lag om de sympathie opwekkende medische faculteit
tot groei en bloei te krijgen. Hij verwees daarbij naar de door de VtCV ‘in gang gezette actie tot
verkrijging van giften en jaarlijksche contributiën voor de Kliniek, waarvoor onze Vereeniging te
zorgen heeft’.2
Veel van de gelden die kort voor of na Boumans benoeming binnenkwamen, werden gedoneerd onder de strikte vermelding dat zij alleen voor de medische faculteit mochten worden gebruikt. De aparte boekhouding voor haar kwam dus goed van pas. Zoals gezegd kon bij de benoeming van Bouman een fonds worden gevormd van dertienduizend gulden, dat na zijn benoeming al snel tot zeventienduizend gulden opliep. Maar dit leverde voorlopig slechts een rente
op van iets meer dan vijfhonderd gulden. Dit betekende dat de VU nog ongeveer tweeduizend
gulden tekort kwam alleen al om haar aandeel in het salaris van Bouman te kunnen betalen. Daar
kwam de lening van f 75.000,- ten behoeve van de kliniek nog bij, alsmede vijfhonderd gulden aan
eventuele tekorten in haar exploitatie. Bovendien bleek na korte tijd dat het oorspronkelijk geleende bedrag tot honderdduizend gulden moest worden opgetrokken. De VtCV had al snel in de
gaten dat het oude bedrag niet voldoende zou zijn, omdat bleek dat de bouwkosten niet anderhalve maar twee en een halve ton zouden gaan bedragen. Zij had daarom voorgesteld niet een
maximum van f 75.000,- in het contract op te nemen, maar het bij het vagere ‘de helft van de kosten’ te houden. Dat dit een hoger bedrag zou inhouden was de directeuren echter maar al te duidelijk. Na afweging van enerzijds de financiële nadelen en anderzijds de van een medische facul1
2

Lindeboom, Gedachtenis van het 25-jarig bestaan, p. 69-71 (citaat: p. 70-71).
a.w., p. 71, 97 (noot 25).
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teit uitgaande, propagandistische voordelen, besloot men het toch op een concreet bedrag te
houden, maar het tot een ton te verhogen. Al dan niet schoorvoetend ging de VtCV hiermee akkoord.1
Daarmee was de bouw van de kliniek echter nog niet gered. Reeds in 1907, al vóór de inauguratie van Bouman, had baron Van Heemstra, de toenmalige penningmeester van de VtCV, laten
weten dat er eigenlijk helemaal geen geld was voor de bouw van de kliniek. Dit herhaalde hij begrijpelijkerwijs in 1908 toen het benodigde bedrag nog eens met een ton bleek te zijn gestegen en
hij weigerde dan ook zijn fiat aan de aanbesteding te geven. Hier kwam nog de vrees bij dat er
zich voor de kliniek geen klassenpatiënten zouden aanmelden, wat de begroting geen goed zou
doen. Ten einde raad werd aan elk der bestuursleden van de VtCV verzocht voor vijfduizend
gulden aan obligaties aan de man te brengen en werd er een nieuwe organisatie voor geldinzameling in het leven geroepen. Dit was blijkbaar succesvol genoeg. Ondanks alle moeilijkheden werd
namelijk in november 1908 de knoop doorgehakt en kon in 1909 de eerste steen aan het Valeriusplein worden gelegd, nadat eerst een aantal andere plekken was gekeurd en afgekeurd.2 De kliniek werd voorzien van een polikliniek aan de Lassusstraat, die door middel van een overdekte
gang met haar was verbonden. De polikliniek werd van groot belang geacht voor profylaxe en
nazorg en hield zodoende de band met de maatschappij levend. Mede daardoor werd de kliniek
gezien als een belangrijk onderdeel van de gereformeerde ziekenhuisorganisatie.3 Zij was één van
de nieuwe specialistische ziekenhuizen die rond de eeuwwisseling in Amsterdam het licht zagen.
Die waren weer mogelijk geworden doordat ten eerste het aantal artsen, na de terugval door de
medische wetten rond 1870, weer groeide, en ten tweede doordat de afstand tussen de diverse
groepen van de Nederlandse bevolking in zowel geografisch, cultureel als sociaal-economisch opzicht kleiner werd. Er waren hierdoor nauwelijks nog gebieden zonder eigen huisarts, waardoor
de aandacht op andere terreinen van de gezondheidszorg kon worden gericht.4
- De opening van de kliniek
Ter gelegenheid van de steenlegging schreef het christelijke blad De Spiegel dat het genezen van de
krankzinnigen en zenuwzieken in de kliniek aan het Valeriusplein niet het werk van mensen, maar
het werk van God zou zijn. Het was immers Christus geweest die ‘de oorzaak van de zonden’, en
Directeuren (notulen), 1907-III/44 (27 sept.), 1907-III/48 (14 dec).
Roelink, Blinkend spoor, p. 163; Jaarverslag VHO, jrg. 29 (1908), p. XVIII; Wieringa, Lotgevallen, p. 26.
3 Postma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 25; Bouman, Psychische aktiviteit, p. 45; Psychiatrische-Neurologische Kliniek, 1916, p.
178-179; Rullman, De VU, p. 172.
4 Te noemen zijn bijvoorbeeld het psychotherapeutisch instituut van Frederik van Eeden en A.W. van Renthergem
in 1887 en het Nederlandsch Kanker Instituut in 1915, dat onder de naam Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis
vermaard zou worden. Mooij, De polsslag, p. 313; De Blécourt e.a., De medische markt, p. 379.
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‘dus ook van alle ziekten’ had weggenomen. Bovendien werd niet alleen aangegeven hoe groot
het belang van een christelijke medische faculteit werd gevonden, maar vooral hoe groot het belang van christelijke psychiatrie was. ‘Als alles goed zou gaan’ zou in augustus 1910 de kliniek gereed zijn.
Dan zal de Vrije Universiteit met haar Medische Faculteit weder een stap gevorderd zijn, en aan Amsterdam een inrichting geschonken, waar vele genezing mogen vinden onder het betoon van Christelijke barmhartigheid, die vooral in zenuwlijden van zoo groote beteekenis is.1

Augustus werd niet gehaald, maar op 3 november 1910 was dan toch de dag gekomen waarnaar
sinds Boumans hoogleraarschap was uitgekeken: de Valeriuskliniek was klaar om te worden geopend. Nu werd volgens Lindeboom Boumans hoogleraarschap pas effectief.2 De kliniek voorzag
duidelijk in een behoefte en werd dan ook in ieder geval in klinisch opzicht een succes. Over gebrek aan patiënten hoefde de eerste jaren niet te worden geklaagd. Was het eerst de bedoeling
geweest het aantal patiënten per dag tot zestig te beperken, al snel lag het aantal gemiddeld rond
de honderd. Een kentering trad pas op met de economische crisis van de jaren twintig.3
Herman Bavinck en de ondeelbaarheid van wetenschap en barmhartigheid
In zijn openingsrede ging Bavinck in op het mooie verbond tussen wetenschap en barmhartigheid dat door de kliniek, door de samenwerking van VU en VtCV, was gesloten.
Soms schijnt het, dat tusschen beide een diepe klove gaapt maar toch hangen ze in den wortel samen.
Of is niet de gansche wetenschap een poging van den menschelijken geest om in velerlei nood van de
lijdende menschheid hulp en baat te brengen? En wendt niet de barmhartigheid de verworven kennis
praktisch aan, opdat ze lenige de menschelijke ellende? Voor ons Christenen althans bestaat de tegenstelling nooit.1

Dit thema - het samengaan van, nee: het ondeelbaar zijn van wetenschap en barmhartigheid - zou
Bavinck nog enkele keren aanroeren, bijvoorbeeld in 1912 toen hij op uitnodiging van Lindebooms VtCV zijn visie gaf op de oorzaken van krankzinnigheid. Die waren volgens hem vaak
van geestelijke aard en hingen grotendeels met ‘onzen cultuurtoestand’ samen. Dit betekende
voor gereformeerde medische wetenschap in het algemeen en voor de psychiatrie in het bijPostma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 11.
L. Lindeboom, Rede bij de opening, p. 104-105.
3 [Bouman], Kliniek, p. 73-74, 75-76; Gereformeerde stichtingen, p. 42-43; Wieringa, Lotgevallen, p. 39.
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zonder dat ‘zij den ganschen mensch naar ziel en lichaam tot voorwerp van haar onderzoek neme’, ‘dat zij dien mensch niet op zichzelf beschouwe, maar in verband met geheel zijne omgeving’, ‘dat zij in voorkomen nog meer dan in genezen haar kracht zoeke’ en dat zij ‘met de genezende kracht van het woord, bijzonder van het woord des Evangelies, rekening houde’. Want, zo
citeerde hij de Duitse geloofsgenoot C. Hilty: ‘Ein fester Glaube ist in Nervenkrankheiten die
grosse Hilfe neben den natürlichen Heilmitteln der Medizin.’ Diverse toehoorders, onder wie
dominee C. Lindeboom, zoon van Lucas en vader van Gerrit Arie Lindeboom, stelden vragen en
maakten opmerkingen bij Bavincks relaas. Zo ook Bouman, die van harte instemde met Bavincks
woorden, alsmede met het belang van geloof en schrift zowel tijdens de behandeling, als bij de
preventie van ziekte. Dat werd volgens hem zelfs door ‘de materialisten’ erkend, die eveneens inzagen dat voor ‘den godsdienstig aangelegde […], geloof een krachtige steun in het leven’ was,
‘hem hardend tegen ellende en nood’.2
Ook Lucas Lindeboom mengde zich in de discussie. Hij meende een tegenstelling te hebben
gehoord toen Bavinck had opgemerkt dat ziekte eerst aan demonen werd toegeschreven, maar
dat deze visie later door andere werd verdrongen. ‘Sluit het een het ander uit?’, zo vroeg hij zich
af. ‘Aan een storing van het organisme is toch de zonde de eerste oorzaak en van de zonde de
duivel. Zou er dan niet kunnen zijn een inwerking van demonen op het lichaam van den
mensch?’ In tegenstelling bijvoorbeeld tot Hermanides gaf Lindeboom hier dus aan (ook) een
rechtstreeks verband te zien tussen duivel en ziekte, en niet louter een afgeleid verband, waarbij
zonde het werk van de duivel was en ziekte de daarvoor noodzakelijke straf van God.
Bavinck ging expliciet op de opmerkingen van Lindeboom in, en het was een repliek die wederom duidelijk maakt waarom Bavinck als beïnvloeder en geestverwant van Bouman kan worden gezien. Zijn antwoord had Boumans antwoord kunnen zijn geweest. Zeker, zo zei Bavinck,
natuurlijk was er sprake van invloed van demonen op ziekte. Maar dat was een kwestie van geloof, en niet van medisch-wetenschappelijk onderzoek en hij had vanuit medischwetenschappelijk oogpunt gesproken. Al was daarmee niet ontkend dat er demonen werkzaam
waren, het zou toch wel ‘een hooge uitzondering blijven’ dat empirisch zou kunnen worden vastgesteld dat een ziekte inderdaad het werk van demonen was geweest.3
In de afsluiting van de discussie door voorzitter Lindeboom bleek hoe verschillend Bavinck
aan de ene, en Lindeboom aan de andere kant tegen deze materie aankeken. Lindeboom wees er
nogmaals op dat hij al meer dan kwart eeuw eerder had gepleit voor een medische faculteit op gereformeerde grondslag; een faculteit ‘waar de Medica zou worden voorgelicht door de Theologie’.
Bavinck, Rede bij de opening, p. 124; Postma, a.w., p. 13; Rullmann, a.w., p. 172.
Bavinck, Gereformeerde psychologie, p. 20-22.
3 a.w., p. 22, 25.
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Daaraan ontbrak nog veel, maar, vijf jaar na de benoeming van Bouman, was er ‘althans een begin’.1 Maar het denkbeeld van een geneeskunde door theologische inzichten overheerst en bepaald, was Bavinck, in navolging van Kuyper, een gruwel. Bavinck was daarmee een exponent
van degenen die probeerden barmhartigheid en wetenschap samen te laten gaan, in plaats van dat
het een boven het ander werd gesteld. Dit kwam zeer goed tot uiting in het afscheidswoord dat
hij eind 1915 als lid van het overkoepelende Centraal Comité van de Nederlandsche Ambulancen
voor Duitschland en Oostenrijk-Hongarije richtte tot de zussen Kuyper en hun medeambulanceleden. Hij stelde de ellende van de oorlog tegenover het teken van het Rode Kruis, dat
symbool stond voor de barmhartigheid. Die had voor de uitzending van de ambulances gezorgd.
Die vormde ‘het hart en de ziel’ ervan. Echter:
De barmhartigheid behoeft de wetenschap, de kennis. Geen schoner huwelijk tusschen barmhartigheid
en wetenschap dan in de medische wetenschap. Zij veraanschouwelijkt eenigermate de werkelijkheid
der bekende woorden, dat de kreupelen weer wandelen, de blinden weer ziende worden, de dooven
weer hooren, ja in zekeren zin de dooden weer opgewekt worden.2

Boumans openingsrede
Zoals gezegd zag ook Bouman wetenschap en barmhartigheid als ondeelbaar en dit samengaan
van beide was dan ook een thema dat ook hij in zijn rede bij de opening van de Psychiatrische en
Neurologische Kliniek zou oppakken. De discussie tussen wetenschap en/of barmhartigheid
speelde reeds jaren van tijd tot tijd op en hij had het dan ook niet vreemd gevonden dat in de
VtCV protest was gerezen tegen investering in de kliniek. Vooruitgang deed zich volgens de criticasters in de praktijk voor en het nut van duur wetenschappelijk onderzoek voor die praktijk was
niet altijd even duidelijk. Bovendien was het moeilijk om aan te tonen dat er vooruitgang in de
wetenschap zat, moeilijker althans dan bij de verpleging en verzorging. Toch waren er voortdurend praktische problemen die om een oplossing smeekten en daarvoor waren wetenschappelijk
onderzoek en een wetenschappelijke opleiding veelal onontbeerlijk. Hij herhaalde dan ook de bij
zijn inauguratie uitgesproken waardering voor de VtCV, die na de zorg voor de patiënt, nu ook
de wetenschap wilde ondersteunen.3
Bouman verwees in zijn rede tevens naar het VtCV-rapport van Van Dale uit 1900. Daarin
was voor het eerst op de noodzaak van een psychiatrische en neurologische kliniek gewezen en
het was voor de kliniek dan ook ‘een historisch document’. Vervolgens somde hij er enkele pun-

a.w., p. 25-27.
H.S.S. Kuyper, Hongarije in oorlogstijd, p. 24-25.
3 Bouman, Rede bij de opening van de Valeriuskliniek, p. 109, 111
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ten uit op ‘om daarmede tegelijk aan te toonen, hoe reeds jaren geleden door onzen oudsten Geneesheer-Directeur de behoefte aan de Kliniek gevoeld werd, en dat wel op gronden, die ook nu
nog in alle opzichten steekhoudend blijken te zijn. Wat meer zegt, wat hij toen voor de toekomst
formuleerde, is bijna tot in finesses in vervulling gekomen. Van deze plaats wil ik hem daarvoor
openlijk hulde brengen.’ Van Dale had ondermeer als eis gesteld dat de geneesheer-directeur behoorlijk tijd over zou houden voor studie en onderzoek. Ook die aanbeveling was nagevolgd.
Heb ik te veel gezegd, als ik hem den grondlegger mag noemen van onze kliniek en het is waarlijk geen
algemeene phrase, wanneer ik speciaal aan hem de kliniek in voortdurende belangstelling blijf aanbevelen.1

Het bijzondere van Van Dales eerste plan - Bouman repte overigens met geen woord over Van
Dales CVNG-plan - was geweest dat Van Dale had begrepen dat er een wanverhouding bestond
tussen de ‘vooruitgang in de krankzinnigenverpleging en den vooruitgang in de psychiatrische
wetenschap’. Vanwege het stempel dat op iemand werd gedrukt die in een psychiatrische inrichting terecht kwam, had hij, met recht volgens Bouman, gepleit voor opname in een kliniek
van acute gevallen, waar zij misschien snel zouden kunnen worden genezen. Alleen opname dus
van ‘beginnende psychosen en beginnende neurosen’. De zware, niet herstellende gevallen konden vervolgens naar een inrichting worden doorgestuurd. Dit zou inderdaad de praktijk aan het
Valeriusplein worden en Bouman zou daarom de kliniek als ‘een belangrijk stuk “hygiène mentale”’ gaan beschouwen. Zij was van grote profylactische waarde omdat er zich de lichtere zenuwpatiënten aanmeldden die door tijdige hulp ernstiger aandoeningen kon worden bespaard. Financieel dure en stigmatiserende opname in een inrichting kon dan vaak uitblijven.2 Bouman onderstreepte verder dat de kliniek nodig was om het aantal medici dat én psychiatrisch onderlegd én
levensbeschouwelijk met de vereniging op één lijn zat, op te krikken. Een specialistische opleiding was noodzakelijk, maar in de inrichtingen zelf was dit niet goed mogelijk. Daarvoor ontbrak
het de geneesheren aan tijd, gelegenheid en vaak ook kennis van de laatste stand der zaken op
wetenschappelijk gebied.3
Binnen de VtCV waren de meeste medici voorstander van het plan geweest, evenals enkele
theologen onder wie Lindeboom en Franssen. Maar Bouman had er al op gewezen dat niet iedereen er zo over dacht. Zo hadden sommigen zich afgevraagd of de artsen ter voorbereiding op
hun taak niet weer een tijd naar het buitenland konden worden gestuurd. Ofschoon Bouman zelf

a.w., p. 111-112 (citaat: p. 112).
a.w., p. 112, 121; Gereformeerde stichtingen, p. 43; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 183.
3 Bouman, a.w., p. 113-114.
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ook die weg had gevolgd, sprak hij er zijn afkeuring over uit. ‘Die zoo spraken, vergaten, dat we
gaarne een bijzondere opleiding hadden met het oog juist op onze Christelijke geneesheeren en
dit hier, evenmin als in het buitenland te vinden was.’ Bovendien waren er vragen omtrent de
band met de VU. Daar wilde Bouman ‘uit piëteitsoverwegingen’ echter niet nader op ingaan, wat
logisch is, omdat hijzelf ook dergelijke vragen had gesteld. Het was, aldus Bouman, aan Lindeboom te danken dat uiteindelijk de bezwaren overwonnen werden.1
Deze expliciete lof voor de voorzitter van de VtCV werd meteen gevolgd door impliciete kritiek. In de ogen van Bouman moest de kliniek een baken worden in de strijd tegen hen die een
niet-psychologische psychiatrie voorstonden. In de kliniek zou de opvatting worden gehuldigd
dat ‘God lichaam en ziel beide geschapen heeft en dat de mensch eene bijzondere plaats inneemt
door zijne onsterfelijke ziel’. Deze woorden liet hij echter volgen door de zin dat hieruit voortvloeide ‘dat we niet als psychiater de plaats mogen innemen van den theoloog, rechter of paedagoog, maar dat hun een taak toegewezen is, die de onze niet is en ook niet mag worden’. 2 Dat dit
dan ook andersom gold, was een conclusie voor de goede verstaander.3
Zoals bij de steenlegging was De Spiegel ook bij de opening weer present. De kliniek aan het Valeriusplein, zo stond erin geschreven, stond daar ‘als een getuigenis van de groote werken Gods
door Hem onder ons tot stand gebracht. Welk een gebouw, en hoe voortreffelijk werk, dat daar,
met de hulpe des Heeren, zal worden verricht!’ In navolging van Lindeboom, die in zijn openingsrede Christus weer ‘den volmaakten Medicijnmeester’ had genoemd, wees het blad op de directe relatie tussen zonde en ziekte. De tekst ‘En Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren, opdat
vervuld zou worden: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen’, was
dan ook volkomen terecht boven de poort van de kliniek aangebracht.4
Vijfentwintig jaar na de opening zou de geestelijk verzorger van de kliniek, D. Sikkel, zeggen
dat de opzet van de kliniek - een verbond van wetenschap en barmhartigheid, uitmondend in
waarlijk christelijke geneeskunde - geslaagd mocht worden genoemd. De kliniek was in al die jaa.w., p. 115-116.
a.w., p. 119.
3 Lindeboom zelf was kort voor Bouman aan het woord was geweest. Hij sprak de hoop uit dat Boumans collegezaal
vol zou lopen met studenten zodat het personeelstekort waar de inrichtingen mee kampten spoedig tot het verleden
zou behoren. Bovendien hoopte hij dat Bouman snel door één of nog meer medische hoogleraren zou worden gevolgd zodat de ‘medische wetenschap naar ons Gereformeerd belijden aan uwe Universiteit moge groeien en bloeien!’ Ook in zijn jaarverslag van de VTCV over 1910 zou Lindeboom het thema van het samengaan van wetenschap
en barmhartigheid, van theorie en praktijk, van VU en VtCV, oppakken. 1910 was een gezegend jaar geweest voor de
VtCV door de opening van de kliniek. Daardoor had de samenwerking met de VU handen en voeten gekregen en
het was deze samenwerking geweest die er de directe oorzaak van was geweest dat de kliniek volgens de laatste wetenschappelijke en praktische eisen was ingericht. En daardoor weer kon er in de kliniek worden gewerkt ter meerdere eer en glorie van ‘de Christelijke medische wetenschap en praktijk’. L. Lindeboom, Rede bij de opening, p. 104-105;
Lindeboom e.a., Al den lezers en lezeressen, 1910, p. 3-4.
4 Postma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 12-13.
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ren niet zozeer een plek geweest waar zieken werden verzorgd en ook niet een plek waar wetenschappelijke arbeid werd verricht. Dat was zij allebei ook, maar slechts in de tweede plaats. Op de
eerste plaats was de kliniek een monument geweest ‘ter eere van Jezus Christus, den barmhartigen
Heiland, den verlosser van menschenlevens naar lichaam en ziel’. Daarmee had zij in de traditie
van de VtCV gestaan omdat ‘echte deernis’ alleen daar kon bestaan waar geloofd werd in de verlossing door Christus, die door zijn vader was gezonden ‘om al onze krankheden op zich te nemen’, een idee dat we in navolging van Mattheus ook door Lindeboom hebben horen uitspreken.
Een dergelijke instelling was, zo vervolgde Sikkel, niet met wetenschap in strijd, omdat juist door
het geloof van de wetenschap resultaat kon worden verwacht.1
Maar al deze religieuze redenen mogen niet het zicht ontnemen op de simpele waarheid dat de
opening van de kliniek een met name praktisch doel diende, zoals ook toentertijd al in Het Werk
der Barmhartigheid van dominee J. Bootsma en H.B. Jonkvrouwe de la Bassecour Caan was te lezen. Het rekruteren van voldoende psychiaters die zowel medisch als religieus geschikt werden
geacht, was een moeilijke zaak. Dus was het van belang dat er uit de studenten geneeskunde een
voldoende aantal psychiaters werd opgeleid dat daarbij de gereformeerde zaak zou zijn toegedaan.
Dit nu kon het beste aan de VU en dus kwam de kliniek in Amsterdam te staan. Daar zouden
bovendien de meeste studenten rondlopen die voor een christelijke opleiding tot psychiater zouden warm lopen,1 een overweging die ze rechtstreeks uit het VtCV-plan van Van Dale zullen
hebben geplukt.
- De praktijk van de kliniek
De woorden van Sikkel, Bootsma en De la Bassecour Caan brengen ons op de praktijk van de
kliniek, ofschoon die strikt genomen niet tot ons onderwerp behoort. Toch zal kort iets moeten
worden gezegd over de mores die er heersten, omdat zij de praktische consequenties van de ideeen binnen de VtCV over geneeskunde, geneeskunst, christelijke verzorging en barmhartigheid
verduidelijken. Dat er voor iedere patiënt een bijbel en een psalmenboek gereed lagen is vanzelfsprekend. Ook had de kliniek een geestelijke verzorger in dienst. Overeenkomstig de verstrengeling van geestelijke en medische zorg was diens rol immers niet alleen maar het bijstaan van de
patiënt in zijn of haar nood; ook het herstel van de patiënt werd ermee beoogd. Hierbij was echter weer eens sprake van frictie tussen theorie en praktijk omdat een dergelijke rol interactie tussen de geestelijke en medische staf veronderstelde, terwijl in werkelijkheid de geestelijke verzorger
tot diep in de jaren twintig een eenzaam en geïsoleerd bestaan leidde. Tevens was de restrictie
1

Oranje, Psychiatrische-Neurologische Kliniek, p. 211-212, 214.
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enigszins vreemd dat er alleen geestelijke verzorgers voor de patiënten van buiten werden toegelaten als die uit de gereformeerde, Nederlands hervormde of lutherse gemeente afkomstig waren.
Daardoor werden immers patiënten van andere godsdiensten van ‘eigen’ bijstand uitgesloten.
Hierbij zal een rol hebben gespeeld dat voor de merendeels rechtlijnige bestuurders van de VtCV
Nederlands hervormde en lutherse opvattingen al op het randje van blasfemie balanceerden. Nog
wezensvreemdere doken daar duidelijk overheen en waren dus als oorzaak van krankzinnigheid
aan te duiden. Dat betekent dat de ziekte alleen maar zou verergeren als patiënten met een dergelijk vals geloof bijstand zouden krijgen van een geestelijke van de eigen geloofsrichting. Deze restrictie gaf echter zoveel moeilijkheden dat zij niet kon worden gehandhaafd. Zo dreigden in de
jaren twintig de rooms-katholieke herders van Amsterdam hun schapen op te roepen niet meer
naar de Valeriuskliniek te gaan. Dit was zeer wel voorstelbaar omdat het tot op dat moment regel
was dat als een roomse patiënt de paascommunie wenste te ontvangen hij gewoon voor enkele
dagen naar huis werd gestuurd zodat in ieder geval niet een roomse priester de drempel van de
kliniek over zou komen. Dit duidt op fikse weerzin tegen ‘de papen’. Dat er een vergelijk werd
gesloten is dan ook vooral het gevolg daarvan dat een roomse patiëntenstop een behoorlijke, financiële aderlating zou betekenen. De vanaf 1922 ontvangen overheidssubsidie van zesduizend
gulden, volgens Roelink verkregen omdat de overheid van mening was dat zelfs de minimale VUfaculteit een bijdrage aan de volksgezondheid leverde, woog namelijk niet op tegen de immer stijgende uitgaven, als gevolg van de aanschaf van modern materiaal en, vooral, de uitbreiding van
het personeel. Zo omvatte de wetenschappelijke afdeling eerst één hoogleraar en één assistent. In
1925 echter stonden bij haar reeds elf personen op de loonlijst.2
De arbeidsverhoudingen in de kliniek
Dat er sprake was van standsonderscheid, waarbij het kwaliteitsverschil in de zorg tussen de eerste, tweede en derde klasse zich ook tot de kwaliteit van de bedden en de matrassen uitbreidde, is
niet verwonderlijk. Zo’n onderscheid was toen normaal, al merkte Wieringa daar wel bij op dat de
Valeriuskliniek in het veranderen ervan zeer zeker niet voorop liep.3 Wel afwijkend echter waren
de arbeidsverhoudingen. Volgens het VtCV-bestuur was verpleging werk noch beroep in de normale betekenis van het woord, maar een betoon van barmhartigheid uit liefde voor Christus.
Hiermee werd de liefde jegens de zieke naaste tot uitdrukking gebracht die de christelijke verzorging traditioneel had gekenmerkt, maar die in de zakelijke twintigste eeuw verloren dreigde te
gaan. Hoe fraai dit ook klinkt, het had tot gevolg dat in de kliniek en de diverse inrichtingen verBootsma, De la Bassecour Caan, Het werk der barmhartigheid, p. 165; Postma, 75 Jaar Valeriuskliniek, p. 15.
Wieringa, Lotgevallen, p. 30-31, 41, 44-45; Roelink, Blinkend spoor, p. 102.
3 Wieringa, a.w., p. 27
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pleging een bezigheid zonder rechtspositie werd. Ook verpleegkundigen echter moeten leven en
daarvoor hebben ze loon nodig. En ook met liefde tot Christus en de zieke naaste is er sprake
van een werkrelatie tussen leidinggevenden en personeel. Deze frictie tussen theorie en praktijk
leidde tot arbeidsverhoudingen waarin de dienst geheel werd uitgemaakt door het bestuur en die
in 1960 volgens A.C. Lit wel heel mild door Wieringa met het woord ‘patriarchaal’ waren beoordeeld. Dat zij tot problemen leidden was onoverkomelijk.1
In de opgestelde huisorde was de regel opgenomen dat het verpleegkundig personeel het recht
had zich bij moeilijkheden tot het bestuur te wenden. Van dit recht is met regelmaat gebruik gemaakt. Het personeel moest zich in principe als broeders en zusters onder de leiding van de
VtCV stellen, maar het recht op een behoorlijk eigen levensonderhoud werd daarmee niet ontkend. Echter, aldus Wieringa, dit betekende ook weer niet dat men zich daarbij kon spiegelen aan
wat maatschappelijk gezien als ‘normaal’ werd verondersteld. Bovendien moest constant de plicht
voor ogen worden gehouden ‘dat ieder zich blijmoedig en gewillig behoorde te ontzeggen, al hetgeen op zichzelf zou mogen worden verlangd, indien de aard en de kracht der Vereeniging dit
nodig maakten’. Met andere woorden: als de penningmeester zei dat iets niet kon, ook al was de
vraag nog zo gerechtvaardigd, dan kon het ook niet en moest men zich daar met een glimlach op
het gelaat bij neerleggen. Op zich genomen was het begrijpelijk dat de VtCV bij tijd en wijle de
tering naar de nering moest zetten, maar dat nam de even begrijpelijke onvrede bij het personeel
over de werkomstandigheden en het gebrek aan inspraak niet weg. Dus probeerde het een vuist
te maken, waartoe het in 1918 de mogelijkheid werd geboden met de oprichting van de Nederlands Christelijke Bond van Verpleegpersoneel (NCBV). Lidmaatschap daarvan werd echter door
het bestuur verboden. Nog afgezien daarvan dat deze bond niet dezelfde gereformeerde grondslag had als de VtCV, werd aansluiting bij een vakbond enerzijds in strijd geacht met de aard van
de christelijke barmhartigheid en anderzijds met het karakter van de VtCV. Die mocht immers
niet worden gezien als een vereniging met winstoogmerk. Bovendien werd aansluiting van het
personeel bij een derde partij met als bedoeling een machtsfactor te vormen tegenover het bestuur, dat de verantwoordelijkheid had voor zowel personeel als patiënten, gezien als strijdig met
‘de liefde en het vertrouwen in degenen, die door de Heer over het personeel gesteld waren’.1
Het waren de medische uitwerkingen van ideeën die ook in de ARP toentertijd gemeengoed
waren, en zij zouden op de jaarvergadering van de VU in 1918 door de eerder genoemde theoloog Visscher worden uitgelegd. Een vakvereniging voor verpleegkundigen was strijdig met de
christelijke barmhartigheid omdat de klassenstrijd hun werk van de christelijke signatuur zou beroven. Ofschoon sommigen vreesden dat een dergelijk standpunt wel heel makkelijk tot beknot1

a.w., p. 32-33; Lit, De Valerius-kliniek, p. 31-32.
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ting van de rechten van het personeel zou kunnen leiden, werd daarop unaniem de vakbond de
deur gewezen. Toch was het de bestuurders van VU en VtCV duidelijk geworden dat niet meer
op de oude voet kon worden doorgegaan. Lindeboom zei daarom toe dat ‘een zekere organisatie
uit onze beginselen en met eigen menschen’ bespreekbaar was. De uitwerking was typerend. Er
mocht een organisatie komen van het personeel in de kliniek en de diverse stichtingen, maar het
bestuur van de VtCV hield ook daarbij de touwtjes in handen. Het ontwerp voor een dergelijk
overlegorgaan werd namelijk zonder overleg met het personeel opgesteld. Het werd daarop niet
aan de NCBV voorgelegd, maar aan Samenwerking, het toenmalige verbond van gereformeerde
verenigingen op het gebied van de ziekenverzorging, dat kort daarop zou overgaan in de Gereformeerde Bond van Stichtingen en Verenigingen van Barmhartigheid. De NCBV werd niet erkend.2
Zowel met de procedure als met de uitkomst was het personeel van de kliniek en de inrichtingen niet al te ingenomen. De wrijving dreigde op een botsing uit te lopen. Het personeel wees de
verplichte aansluiting bij Samenwerking af. Het eiste het recht op lidmaatschap van een christelijke organisatie van eigen keuze; de erkenning van het recht zelf een organisatie te beginnen, en
een vriendschappelijke houding tegenover de NCBV. Het bestuur kwam daarop op enkele punten aan het personeel tegemoet en kon zodoende toch het eigen corporatistische ontwerp in 1919
tot uitvoer brengen. Maar het was alleen het personeel van de inrichtingen dat akkoord was gegaan; dat van de kliniek bleef zich verzetten. Amsterdam, altijd lastig. Het bleek geen vertegenwoordigers in de VtCV-organisatie aan te willen wijzen, waarop de kliniekcommissie, het leidinggevend orgaan van de kliniek, de hulp van het centrale bestuur inriep. Dit betekent overigens dat,
doordat in deze commissie het VtCV-bestuur sterk was vertegenwoordigd, het in feite de eigen
hulp inriep. Lindeboom voerde daarop een deputatie aan die de kliniek bezocht en dit had het
voor de VtCV gewenste resultaat. De eigen organisatie van VtCV-personeel kwam er. ‘Wie zal
zich daarover verbazen’, schreef Wieringa. ‘Want er waren maar weinigen, die de dwingende invloed van Lindeboom konden weerstaan.’ Hij voegde er aan toe dat men niet te lichtvaardig over
Wieringa, a.w., p. 47-48.
a.w., p. 48-49; In 1913 gingen naast de VtCV de volgende verenigingen samenwerken in ‘Samenwerking’: Verbond
van Gereformeerde Vereenigingen op het terrein der Barmhartigheid tot Verpleging van Kranken en Lijdenden; De
Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Zenuwlijders in Nederland; de Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon
aan Tuberculose-lijders; de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland; de Vereeniging
tot Christelijke Verzorging van Idioten; de Vereeniging tot Gereformeerde Ziekenverpleging; de Vereeniging tot Bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging, en de Vereeniging Eudokia. De Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland werd gesticht omdat het toch geen betoog hoefde ‘dat allen, die God willen dienen naar Zijn Woord, zich ook voor hunne kranken niet tevreden mogen stellen met eene
verzorging en met verzorgers, die niet uitgaan van en geleid en bezield worden door het geloof en de liefde van den
heere Jezus Christus, onzen barmhartigen Hogepriester, door den vader gegeven tot verzoening onzer zonden en
troost en sterkte in al onze nooden en smarten. “Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen”, Jes. 53, en is in alles verzocht geweest als wij, doch zonder zonde, opdat Hij dengenen die verzocht worden,
zou kunnen te hulp komen met barmhartigheid en genade.’ Gereformeerde Stichtingen van Barmhartigheid, p. 6.
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de houding van het bestuur mag oordelen. Dat dacht namelijk echt dat christelijke ziekenverzorging meer was dan louter een beroep dat werd uitgeoefend. Echter: deze geestelijke visie op de
verpleging leidde er ook toe ‘dat de sociale rechten van het personeel niet die erkenning vonden,
die men juist in het milieu der Vereniging had mogen verwachten’.1 Het is onduidelijk waar Wieringa deze verwachting op baseerde.

Lindeboom versus Bouman
Als we de opvattingen van Bouman vergelijken met het wereldbeeld van Lucas Lindeboom - als
voorzitter van de VtCV, deels zijn baas -, kan ondanks alle gereformeerde overeenkomsten, niet
anders dan worden geconcludeerd dat stevige wrijvingen op de loer lagen. Het zou de tragiek van
de medische faculteit in de eerste decennia van haar bestaan zijn, dat de hoogleraar van mening
was dat onderwijs en wetenschap onmogelijk waren zonder gedegen onderzoek, terwijl hij afhankelijk was van de wensen van een man die ieder materialisme verfoeide, en zeker in de wetenschap. Tenzij een van de twee bakzeil zou halen, kon dit op den duur niet goed blijven gaan.
Voor iemand als Bouman, en fenomenologen zoals hij, was religie nauwelijks een factor bij de
verklaring van geestesziekte, omdat de werking van God, ofschoon zeer zeker aanwezig, wetenschappelijk niet aantoonbaar was. Voor iemand als Lindeboom sprak God echter wel nog steeds
als vanzelf en moest een wereld waarin dit niet zo was niet zozeer begrepen als wel overtuigd of
verworpen worden. Op frictie met fenomenologen als Bouman en Buytendijk kon dus worden
gewacht.1
Bouman had verder weliswaar kritiek op Freud en de zijnen, maar de Weense psychiater was
toch bovenal een aansporing voor hem geweest verder te werken aan zijn psychologische psychiatrie, zijn psychiatrie van de ziel. Ondanks alle kritiek overheerste daardoor toch de waardering en
die werd meer en meer gedeeld, alleen: vooral bij de hervormden en niet bij de gereformeerden,
en die waren het toch die aan de VU de scepter zwaaiden. Die vonden Freud toch een brug te
ver, met name vanwege diens aandacht voor de seksualiteit, en zeker omdat het veelal ook nog
eens om seksualiteit bij kinderen ging. Ondanks dat ook zij vanwege de erfzonde niet van smetten vrij waren, waren kinderen toch degenen die nog het dichtst bij de paradijselijke onschuld vertoefden. ‘Hoe kon een niet-christen aan het ontstaan van een gereformeerde psychiatrie bijdragen?’, zo luidde de retorische vraag. Het was hun alsof de materialistische Lucifer met behulp van
de seksuele Beëlzebub werd bestreden. Zeker toen tijdens de hoogtijdagen van de verzuiling in

1

Wieringa, a.w., p. 49.
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het Interbellum, direct volgend op de dood van Kuyper en ‘tevreden uitrustend over de doorstane strijd’, zoals Bulhof het uitdrukte, de gereformeerden zich steeds verder terugtrokken in hun
eigen, ondertussen fiks versterkte loopgraaf, werd de weerstand tegen medici zoals Bouman
steeds sterker. Medici die wel de positieve kanten van al dat moderne gedoe zagen.2
Bovendien zal bij de vraagtekens een rol hebben gespeeld dat voor het ontwikkelen van een
christelijke wetenschap, waarin immers de ziel centraal moest staan, de uiteenzettingen van Bouman over psychologie en psychiatrie weliswaar het belangrijkst waren, maar slechts een minderheid vormden in zijn werk. Dat bestond merendeels uit - meer natuurwetenschappelijk te benaderen - neurologische artikelen. Dit gegeven verandert niet door de wel eens gemaakte opmerking
dat de publicaties over de neurologie weliswaar het lichaam van zijn werk uitmaakten, maar de in
aantal geringere publicaties over psychiatrie het hart vormden. Daarbij moet namelijk weer worden opgemerkt dat, spijtig genoeg voor de VU, de meeste, typisch psychiatrische publicaties in
zijn Utrechtse periode verschenen. Hij had met andere woorden wel oog voor de psychologie en
volgde de ontwikkelingen op dat terrein nauwgezet, maar het eigen onderzoek en ook zijn eigen
patiëntenbehandeling was voornamelijk medisch-biologisch. Daarbij kwam dat de wetenschappelijkheid en vrijheid van geest van de Valeriuskring, die als opmaat voor de latere Utrechtse School
van Buytendijk kan gelden, één groot nadeel hadden: zij vergrootten de problemen alleen maar
die Bouman had om anderen van het gereformeerde karakter van zijn psychiatrische inzichten te
overtuigen.
Louter kritiek op de natuurwetenschap en het bepleiten van een ‘Psychologie mit Seele’ was de
criticasters niet genoeg. De VtCV vond dat er bij hem maar weinig te zien was van de opdracht
tot het ontwikkelen van een typisch christelijke psychiatrie. Voor het ontwikkelen daarvan was hij
immers ingehuurd. Er zou dan ook meer principieel christelijks in zijn geschriften naar voren
moeten komen. Maar Bouman verstond gewoon iets geheel anders onder christelijke psychiatrie
dan de gereformeerde achterban en zeker dan zijn opdrachtgevers van de VtCV, Lindeboom
voorop. Zijn kuyperiaanse verzoening tussen geloof en wetenschap was iets anders dan de verzoening die hen voor ogen stond, die niet zozeer een verzoening, als wel een overheersing van de
wetenschap door het geloof behelsde. Volgens hen moest er niet worden verzoend, moest er niet
worden gezocht naar een compromis, maar moest de wetenschap in het teken staan van de levensbeschouwelijke overtuiging. Bovendien was voor Bouman het opbouwen van een typisch ge-

Dat de fenomenologie ook na het vertrek van Bouman het denken aan de Valeriuskliniek blijven beheersen, zal
deels het gevolg zal zijn geweest van Lindebooms ondertussen gevorderde leeftijd en zijn dood enkele jaren na de
aanstelling van Van der Horst in 1928.
2 Bulhof, a.w., p. 280, 156; Van Faassen, De christelijke psychiatrie, p. 22; Romein, a.w., p,. 516; Overigens moest Rümke
toen hij werd aangesteld bij de Valeriuskliniek verhuizen. Hij woonde in hetzelfde huis als zijn verloofde en dat kon
toch echt niet. Int. Chr.L. Rümke, Amsterdam 18-3-2003.
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reformeerde psychiatrie een brug te ver geweest, terwijl eigenlijk alleen dan, in de ogen van de criticasters, van een echte verzoening zou kunnen worden gesproken. Dat het opzetten van een gereformeerde psychiatrie in feite onmogelijk was, omdat niet eens duidelijk was wat ‘gereformeerd’
precies inhield, was een inzicht waar de orthodoxeren geen rekening mee wensten te houden.
Lindeboom was zelfs van mening dat het principieel christelijke in álle geschriften van geneesheer-directeuren van de VtCV naar voren zou moeten komen, een standpunt dat door de overige
bestuursleden werd afgezwakt tot geschriften die zich voor een principiële uiteenzetting leenden.
Dit kon echter niet veranderen dat Lindeboom altijd bij zijn opvatting is gebleven. Hij was daarbij van mening dat het in ieder geval voor Bouman gold, omdat juist Bouman voor het opzetten
van principiële uiteenzettingen was aangesteld. Tijdgebrek was dus een argument dat voor hem
niet op kon gaan. Dat het er, in Lindebooms ogen, ook bij Bouman niet van kwam was daardoor
moeilijk te verkroppen. En als het er al van kwam, dan lag de beschouwing allesbehalve in de lijn
van wat door Lindeboom was verwacht en gehoopt. De verklaring daarvoor dat psychiatrische
patiënten vaak vloekten kon volgens Bouman bijvoorbeeld niet worden gevonden in de algemeen
geaccepteerde verklaring van de relatie tussen zonde en ziekte. En zoals gezegd speelde de bijbel
in het werk van Bouman geen rol van betekenis, terwijl Lindeboom toch had verklaard dat om
een ware christelijke psychiatrie op te kunnen bouwen de bijbel moest worden gelezen. En als
Bouman dan al eens op bijbelpassages wees dan werd dat tot Lindebooms afgrijzen steevast gevolgd door de opmerking dat ze, evenals beschrijvingen van dichters en kunstenaars, slechts ‘met
grote reserve voor de studie der psychologie’ waren te gebruiken.1
Tot overmaat van ramp zou Bouman een door de aanvaarding van de erfzonde, door en door
gereformeerde verklaring voor geestesziekte als erfelijkheid, meer en meer als een ondergeschikte
factor gaan beschouwen; onderhield hij contacten met onderzoekers uit andere faculteiten dan de
theologische, terwijl Lindeboom nadrukkelijk had gepleit voor een programma van nauwe samenwerking met de theologen, en had hij ook nog eens contact met wetenschappers van andere heidense - universiteiten. En dat in de tijd van opbouw en versterking van de gereformeerde zuil!
Het was dus niet voor niets dat Lindeboom in 1919 zou zeggen dat Bouman weliswaar een wetenschapper was van wiens faam de Valeriuskliniek profiteerde, maar dat hij geen ‘banierdrager
der gereformeerde beginselen in de psychiatrie’ was. Juist dat had hij echter wel moeten zijn.1
Het verwijt is kortom begrijpelijk dat Bouman geen gereformeerde psychiatrie ontwikkelde in
de zin die Lindeboom en de gereformeerde achterban in gedachten hadden. Maar dit was niet
daarvan het gevolg dat de relatie tussen geloof en wetenschap hem niet ter harte ging. Zijn zoeken naar de ziel had duidelijk religieuze motieven, alleen verrichtte hij het op wetenschappelijke
1
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wijze. En al is het puur psychische een minderheid in zijn overwegend neurologische werk en al
was zijn behandeling van patiënten medisch-biologisch van karakter, zonder de factor godsdienst,
gereformeerde godsdienst, kan zijn werk, zo stelt Van Belzen met recht, niet worden begrepen.
Bij Bouman vertaalde dit zich echter niet in een triomfantelijk weten en uitschreeuwen van de altijd en eeuwigdurende waarheid, maar in een zoeken en tasten naar wat de verhouding tussen geloof en wetenschap nu precies inhield, al stond ook bij hem vast dat er een verhouding bestond.
Niet voor niets omschreef Bulhof Boumans carrière als ‘één lange worsteling om de waarheid van
wetenschap en geloof met elkaar in overeenstemming te brengen’. Dat neemt echter niet weg dat,
als het ging om het tot stand brengen van een verbinding tussen christendom en psychiatrie, of
als het ging om de rol van de bijbel daarin, velen binnen de VtCV, en dan vooral in het bestuur
daarvan, in Bouman teleurgesteld raakten.1
- De eerste fricties
Lindeboom was er in ieder geval bij de opening van de kliniek al niet meer gerust op dat Bouman
de juiste man was om een waarlijk christelijke psychiatrie te ontwikkelen. Maar wellicht was dat
zelfs al het geval toen het contract met de VU werd ondertekend en dateerde de verwijdering tussen Lindeboom en Bouman al van voor de inauguratie. Toen al was het verschil namelijk duidelijk geworden tussen de dogmatisch-religieuzen van de VtCV, Lindeboom voorop, en de wetenschapper Bouman, al was het maar vanwege diens voorkeur voor een gewone universiteit, onder
meer vanwege de grotere onderzoeksmogelijkheden. Bovendien had Lindeboom, die er na hun
eerste ontmoeting nog voor had gepleit Bouman als geneesheer in dienst te nemen, al snel daarna
zijn leedwezen erover uitgesproken dat in Boumans dissertatie, zelfs niet in de stellingen, er ook
maar met één woord werd gerept over het belang van de gereformeerde uitgangspunten. Het was
daardoor niet alleen om financiële redenen dat Lindeboom de gang van zaken in de Valeriuskliniek van meet af aan scherp in de gaten hield. Door de dominantie van de natuurwetenschappen
wilde hij meer dan aan de pure inrichtingen, aan de gecombineerde opleiding in de kliniek een
oogje in het zeil houden.
De VtCV was beducht voor experimenten en stond argwanend tegenover de exact aandoende
resultaten van de inductieve methode. Lindeboom wilde daarom dat de VtCV een invloedrijke,
stevige vinger in de pap van de Valeriuskliniek zou hebben; invloedrijker en steviger dan bij de inrichtingen het geval was. Hij bedong daarom het recht op toezicht en daarmee het recht op het
toetsen van de principiële uitgangspunten van het werk van Bouman en de zijnen. Anders dan bij
1

a.w., p. 52-53.

236

de inrichtingen het geval was, kreeg de kliniek geen eigen bestuur. Zij werd, zo had Lindeboom
tijdens zijn rede bij de opening van de kliniek aangekondigd, direct onder het centrale bestuur van
de VtCV geplaatst, waarin elke stichting door een bestuurslid was vertegenwoordigd. Dit zou leiden tot ‘een gewenscht contact tusschen de Stichtingen en de Kliniek’. Het VtCV-bestuur stelde
voor de dagelijkse gang van zaken een toezichthoudende en bestuurlijke commissie in, de reeds
kort genoemde kliniekcommissie, waarvan Bouman als geneesheer-directeur natuurlijk wel deel
uitmaakte. De leden ervan werden door de VtCV benoemd. Ambtshalve voorzitter van de commissie was VU-directeur Krap. Die kon als penningmeester van de VtCV ‘het koord der beurs’ in
handen houden, wat hij tot 1931 ook heeft gedaan. Pas na 1945 zou de kliniek een eigen bestuur
krijgen.
Dat deze commissie ‘kliniekcommissie’ werd genoemd, was volgens Wieringa tekenend daarvoor dat het centrale bestuur de zeggenschap behield. ‘Ten aanzien van de kliniek - dit is wel duidelijk - wilde het Centrale Bestuur, en met name Lindeboom, geen bestuursbevoegdheden afstaan; het behield zich uitdrukkelijk de leiding voor.’ Maar niet alleen op het reilen en zeilen in de
kliniek hield de VtCV toezicht. Ook toetste het zoals gezien de principiële waarde van de wetenschappelijke arbeid van Bouman en zijn assistenten. Daar had zij ook het volste recht toe omdat
haar ‘bij de samensprekingen met de VU in 1907 was toegestaan de colleges van Bouman bij te
wonen, opdat kon worden beoordeeld of het onderwijs in overeenstemming met de taak en
grondslag der Vereeniging was’. Van dit recht, dat zelfs in het contract was vastgelegd, is met
name door de bestuurders van de VtCV met regelmaat gebruik gemaakt. En hun oordeel was
duidelijk: het onderwijs was níet in overeenstemming met taak en grondslag van de VtCV. Met de
eis dat alle wetenschappelijke arbeid gericht moest zijn op de ontwikkeling van een christelijke
psychiatrie, werd huns inziens de hand gelicht. In het onderwijs en de pennenvruchten van Bouman kwam te weinig de grondslag van de VtCV naar voren, en dat was toch de instructie geweest, zoals het de instructie aan de assistenten was dat zij zich in al hun arbeid moesten richten
naar het woord van God. Maar ook dat kwam, aldus de bestuurders van de VtCV, niet uit de
verf.2 En dat kon ook niet. De visie van Lindeboom en de visie van Bouman op de vraag hoe geloof en wetenschap samen moesten komen, verschilden gewoonweg te zeer van elkaar om een
voor beiden aanvaardbaar compromis mogelijk te maken.
- Enkele fundamentele verschillen

a.w., p. 50, 62; Bulhof, a.w., p. 151, 155.
L. Lindeboom, Rede bij de opening, p. 104; Bulhof, a.w., p. 154; Psychiatrische Neurologische kliniek, 1923, p. 188-189;
Wieringa, a.w., p. 27, 33-34; Van Belzen, a.w., p. 39, 53-54; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 183.
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Zoals gezegd was voor Lindeboom de bijbel weinig minder dan een antwoord op alle vragen, dus
ook op medische vragen en zeker op psychiatrisch-psychologische vragen. Zij bevatte noodzakelijke en nergens anders te vinden informatie over de ziel. Bouman wees er juist op dat bijvoorbeeld in experimenteel neurologisch en psychologisch onderzoek levensbeschouwing geen rol
speelde. Alleen op een hoger, meer theoretisch niveau, begonnen de waarden en normen van de
onderzoeker een rol te spelen en werd het verband tussen geloof en wetenschap van belang. Het
was ook alleen op dit niveau dat hij ervan overtuigd was dat de wetenschappelijke theorieën met
de gereformeerde geloofsbelijdenis in overeenstemming moesten zijn. De medische wetenschap
moest dan ook niet door artsen en theologen tezamen worden opgebouwd. Om met Van Belzen
te spreken: Bouman voelde meer voor een situatie waarin de theologen weliswaar de richting aangaven en de grenspalen uitzetten, maar daarna moest de wetenschap er op uit trekken ‘om het
landschap te verkennen en de witte plekken op de kaart in te vullen’. Hij moet hierdoor de instructies van de VtCV en het toezicht daarop als een dwangbuis hebben gevoeld.1
Vanwege de noodzaak van empirie was het volgens Bouman cruciaal dat ook een christelijke
wetenschapper op de hoogte bleef van wat zich op zijn vakgebied in de niet-christelijke wereld
afspeelde.2 Hij achtte derhalve iedere vorm van isolatie en afzijdigheid schadelijk en hij onderhield dan ook contacten met niet-gereformeerden, vooral in zijn door Lindeboom bekritiseerde
werk als hoogleraar en behandelend geneesheer, al was het maar om binnen zijn vakgebied serieus te blijven worden genomen. Verschillende niet-gereformeerden behoorden tot de staf van de
kliniek, zoals Buytendijk en Rümke; hij haalde niet-gereformeerde gastsprekers in huis en hield
bijvoorbeeld, evenals Bavinck, lezingen voor de NCSV. Ook die vereniging was niet uitsluitend
gereformeerd en had dus Lindebooms scherpe ballotage niet kunnen doorstaan. Met andere
woorden: dat Bouman met regelmaat in het gezelschap van niet-gereformeerden was te vinden
klopte. Hij zag dat echter als normaal en bestreed dat het laakbaar was. Volgens Rümke liep
Bouman bovendien nooit ‘kritiekloos met een richting mee’.
Als weinigen heeft hij beseft, dat niets geheel waar was. Alles, wat schematisch een zekerheid voortooverde, al het systematisch-verstarde, kon hij niet uitstaan. Alles bleef in gisting. De blaam van onzekerheid, desnoods verwardheid, was hem liever dan de schijnroem van den onderzoeker, die zijn kennis als onomstootelijk poneert.1

L. Lindeboom, Het standpunt der Vereeniging, p. 13; L. Lindeboom, Het standpunt der Vereeniging, (Jaarverslag VtCV
1919), p. 42; Van Belzen, a.w., p. 53, 66-67; Lit, De Valeriuskliniek, p. 31; Van Faassen, a.w., p. 22; Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 163-164; De Waardt, Mending minds, hfdst 2 (par.: The Valeriuskliniek and the beginnings of a
new generation).
2 Van Faassen, De verwijdering tussen Bouman & Lindeboom, p. 15.
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Lindeboom daarentegen wilde geen gezoek en geworstel. Hij wenste meteen een christelijke,
schriftuurlijke psychiatrie en achtte die ook alleszins mogelijk omdat alles wat een mens moest
weten in de beide testamenten was opgeschreven. Zowel de publicaties van Bouman als die van
zijn discipelen waren dan ook te ‘empirisch’ naar zijn zin.2 Deze afkeer van empirie bleek ook uit
zijn oordeel over enkele proefschriften van artsen van de Valeriuskliniek. Daaruit zou blijken dat
zij de gereformeerde beginselen niet genoeg onder de knie hadden, of althans niet voldoende naar
voren lieten komen, om hun de graad van doctor te verlenen. Tevens kreeg een van hen het verwijt dat diens proefschrift ‘te empirisch’ was om geslaagd te mogen worden genoemd.3
Het is dit laatste dat duidelijk maakt dat bij het verschil in inzicht zich verschillen in karakter,
stijl en herkomst voegden. Van Belzen concludeerde dan ook met recht dat Lindeboom en Bouman niet alleen tot ‘verschillende theologische en culturele kampen’ behoorden, maar ook heel
verschillende persoonlijkheden waren.4 De afgescheiden Lindeboom accepteerde alleen iets als
daarin naar de gereformeerde grondslag werd verwezen en was dus in feite een aanhanger van het
isolement van de volksgroep. Ondanks dat hij bijvoorbeeld wel een verbinding tussen theologie
en psychiatrie omarmde, was hij geen voorstander van het blad Predikant en Dokter omdat het
geen exclusief gereformeerd karakter had. Hij eiste dan ook van een der artsen van de VtCV, A.
Hutter, dat hij uit de redactie zou stappen. Doleant Bouman echter werd, ondanks zijn afwijzen
van de combinatie theologie-psychiatrie, wél lid van de redactie van het blad, dat overigens in
1931 in het leven werd geroepen, dus pas nadat hij al van de VU was verdwenen. Tekenend voor
de overheersende invloed van Lindeboom is dat na diens dood het bestuur van de VtCV niet
meer op de zaak-Hutter terug is gekomen.5
Als we de tweedeling in ‘vernieuwers’ en ‘behouders’ volgen die D.Th. Kuiper in zijn De
Voormannen aanbracht, dan moge al met al duidelijk zijn dat Bouman tot de eerste en Lindeboom
tot de tweede groep behoorde. Tekenend is dat Bouman zich reeds tijdens zijn inaugurale rede
expliciet tot J.H. Bavinck en de letterkundige R.H. Woltjer richtte als ‘zijn’ vertegenwoordigers
van de VU. Deze Bavinck was een neef van Herman Bavinck en nog meer dan zijn oom een theoloog die open stond voor inzichten buiten de dogmatiek. Dit gold nog meer voor Woltjer, die in
1926, evenals Bouman, de uittredende Geelkerken zou volgen. Van Belzen legde daarbij, en zoals
we nog zullen zien: met reden, een rechtstreekse lijn tussen hun conflict en het vertrek van Bouman eind 1925 naar Utrecht, een jaar nadat Buytendijk naar Groningen was vertrokken.

Rümke, L. Bouman, p. X; Van Belzen, a.w., p. 69, 319 (noot 12).
Van Faassen, a.w., p. 15.
3 Wieringa, a.w., p. 51.
4 Van Belzen, a.w., p. 70.
5 a.w., p. 63, 68, 77-78, 303 (incl. noot 20).
1
2

239

Het is een controverse over geloof en wetenschap, en uiteindelijk over hoe men gelovig-gereformeerd
dient te zijn, die Lindebooms ongenoegen met Bouman bepaalde en die Bouman naar Utrecht de wijk
deed nemen.1

Met het constant wakend oog van Lindeboom meekijkend over de schouder, was het Bouman
onmogelijk om aan de VU zijn wens tot wetenschappelijke samenwerking met niet-geestverwanten in vervulling te laten gaan, een wens die ook al tot uiting was gekomen in zijn oude
gedachte eigenlijk meer te zien in een bijzonder hoogleraarschap aan een gewone universiteit dan
in een hoogleraarschap aan de bijzondere VU. Deze scepsis werd bewaarheid.

F.J.J. Buytendijk en het Physiologisch Laboratorium
Maar al waren de fricties in het eerste decennium van het bestaan van de faculteit al zichtbaar,
een breuk veroorzaakten zij nog niet. Sterker: het ging de faculteit in die tijd aardig voor de wind.
Door de diverse financiële injecties en de oprichting van de VCAS kon na de bouw van de kliniek
gestadig aan verdere uitbouw worden gewerkt. Daarbij werd ook uitbreiding van het wetenschappelijke personeelsbestand niet vergeten. Zo werd in 1913 de veelbelovende, 26-jarige arts en bioloog Frederic Jacob Johan Buytendijk als assistent in het laboratorium van de kliniek benoemd.
Dat er veel van hem werd verwacht blijkt wel uit de woorden van Bouman dat Buytendijk de
aangewezen man was om later ‘als lector of hoogleraar op te treden’.2
Buytendijk werd geboren op 29 april 1887 te Breda, uit Nederlands hervormde ouders, die
hem geen streng protestantse opvoeding gaven. Ofschoon de biologie hem meer trok, studeerde
hij op aanraden van zijn vader geneeskunde aan de UvA, waar hij op 21 oktober 1909 zijn artsexamen haalde. Daarna begon zijn scholing in de fysiologie, tijdens welke hij een groot vertrouwen in de natuurwetenschappelijke benadering ontwikkelde. Na gewerkt te hebben in fysiologische laboratoria te Utrecht en Groningen en in het zoölogisch laboratorium van Napels, werd hij
benoemd tot wetenschappelijk assistent van Bouman, ten behoeve van de biologie. Naast zijn laboratoriumwerk en zijn colleges algemene biologie, die hij van Bouman had overgenomen, nam
hij tevens deel aan psychiatrische en neurologische patiëntenbesprekingen en raakte hij ingeleid in
de klinische neurologie en psychiatrie. Hierdoor is het te verklaren dat hij, ondanks zijn fysiologische opleiding en biologische aanstelling, tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd werd
als officier van gezondheid in psychiatrische dienst. Met het oog op het belang van de universiteit
in het algemeen, de faculteit in het bijzonder en het in aanbouw zijnde Physiologisch Labo1
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ratorium zeer in het bijzonder, hoopte Bouman echter dat Buytendijk spoedig zou mogen afzwaaien. Pas als Buytendijk ‘van den druk der mobilisatie’ was ontlast zou hij zich ‘geheel kunnen
geven aan zijn arbeid’.1
Buytendijk maakte de verwachtingen die over hem werden gekoesterd, blijkbaar snel waar,
want reeds één jaar na zijn aanstelling tot assistent, mocht hij zich lector noemen. Van een leien
dakje ging die benoeming echter niet. Eraan voorafgaand werd bijvoorbeeld de al jaren in dienst
zijnde amanuensis J. van Oversteeg bij de directeuren geroepen, in het kader van een evaluatie
van het onderwijs en onderzoek van Bouman. Als man van de praktijk werd hij geacht zijn oordeel te geven over het nut van het wetenschappelijke werk van de hoogleraar. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dit buiten Bouman om en in ieder geval is het welhaast zeker dat hij van
het oordeel van Van Oversteeg niet op de hoogte is gesteld. Op de vraag hoeveel studenten
Bouman had, antwoordde hij ‘één’, en gaf daarbij te kennen dat ‘de studenten [sic!] er voor hun
practisch werk niets aan hebben’. Dit oordeel werd later door Roelink enerzijds als ‘bekrompen’
en ‘bot’ beoordeeld, maar anderzijds - en enigszins raadselachtig - ook als ‘stellig goed bedoeld’.2
Dat er een connectie was met de aanstaande benoeming van Buytendijk blijkt daaruit dat na
Van Oversteeg Bouman zelf werd gehoord - die overigens aangaf dat zijn colleges psychiatrie en
algemene biologie door drie of vier studenten werden gevolgd. Bouman moest expliciet op de
verdiensten van zijn ondergeschikte ingaan. Op de vraag van directeur Th. Ruys of het Buytendijk mocht worden vergund ‘op eigen houtje voordrachten of colleges te geven’ antwoordde de
psychiater ‘dat het goed is den heer Buitendijk [sic] voorloopig af te remmen, hij wil wat hoog
vliegen’.3 Ook kwamen vanzelfsprekend de geloofsbrieven van de van geboorte nietgereformeerde Buytendijk ter sprake. Na onderzoek lieten de curatoren echter weten dat er geen
probleem was. Aan de wetenschappelijke kwaliteiten van Buytendijk kon niet worden getwijfeld,
‘terwijl er in den laatsten tijd stellig ook sterke neiging zou te bespeuren zijn tot de gereformeerde
leer’.4
Buytendijk zou drie uur college per week gaan geven, gelijkelijk verdeeld tussen algemene biologie, fysiologie en natuurfilosofie. Dat waren er twee minder dan Bouman die drie uur psychiatrie en neurologie gaf, één uur forensische psychiatrie en één uur algemeen college voor artsen.
Bouman, Psychische aktiviteit, p. 46; Dekkers, Het bezielde lichaam, p. 17-19; Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 228;
Dekkers, Struyker Boudier, Leven en werk, p. 23-24; Niet alleen het gemis van Buytendijk als gevolg van de oorlog
stoorde Bouman, ook zijn amanuensis was onder de wapenen. Op verzoek van Bouman waren diverse pogingen ondernomen om hem ‘vrij’ te krijgen, aangezien door zijn afwezigheid ‘groote stoornissen’ in het wetenschappelijk werk
optraden. Zonder resultaat. Directeuren (notulen), 1917-III/1 (24 nov.).
2 Directeuren (notulen), 1913-III/205 (12 nov.); Roelink, a.w., p. 164. Dat Bouman van Oversteegs opmerkingen
waarschijnlijk niet heeft geweten, komt naar voren in zijn uitgebreide loftuiting aan diens adres bij zijn rectorale
overdrachtsrede van 1925. Die zou hij dan denkelijk achterwege hebben gelaten. Jaarboek VU, 1926, p. 92.
3 Directeuren (notulen), 1913-III/206 (12 nov.).
4 Senaat (notulen), 1914-VI/72 (13 febr.) par. 14.
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Rond 1920 bedroeg het aantal toehoorders bij psychiatrie en neurologie ongeveer veertig, de overige colleges werden bezocht door tien tot twintig personen. Hiermee stak de studie geneeskunde
wat opkomst betreft niet ongunstig af tegenover de rest, zeker als men bedenkt dat er in die tijd
maar elf studenten waren ingeschreven. Zo werden de colleges Nederlands en Gotisch van J. Wille door slechts vier mensen gevolgd, iets wat ook gold voor het Latijn en Grieks van Woltjer. De
geschiedeniscolleges van A. Goslinga werden bezocht door vijf of zes historisch geïnteresseerden
en het college rechtsfilosofie van C. Zevenbergen mocht zich in de belangstelling van zeven studenten verheugen. Alleen theologie kende een hogere opkomst, maar niet eens een veel hogere
en dat met 154 studenten. Enkele jaren eerder was, bij veertien ingeschreven studenten, de gemiddelde opkomst zelfs nog hoger geweest. De op dat moment vijf verschillende colleges trokken toen maar liefst dertig tot veertig studenten en andere belangstellenden.1 De meeste van hen
kwamen van de UvA, als gevolg van de terugkeer in 1915 van psychiater Winkler naar Utrecht.
Omdat die vacature lange tijd niet werd opgevuld, waren de UvA-studenten de colleges van
Bouman gaan volgen. Maar ook nadat K.H. Bouman hoogleraar was geworden, bleef het grote
aantal studenten gehandhaafd. ‘Absoluut onverplicht’ dus en ‘alleen uit belangstelling’, zo schreef
Bouman eind 1918 in een brief aan een lid van het College van Toezicht op het Bijzonder Hoger
Onderwijs.2 Dat G.A. Lindeboom en Van Lieburg aangaven dat de colleges van Bouman en Buytendijk slechts door een handvol studenten werden bezocht - onder wie overigens op de zaterdagmiddagen diezelfde Lindeboom -,3 is dus een oordeel dat moet worden genuanceerd. Het waren er inderdaad niet veel, maar zeker ook niet weinig vergeleken met wat toentertijd normaal was
aan de VU.
Het zal dus niet aan de opkomst hebben gelegen dat ook de benoeming in 1919 van Buytendijk tot hoogleraar in de fysiologie, nadat hij in 1918 te Utrecht was gepromoveerd op Proeven over
Gewoontevorming bij Dieren, niet geheel zonder haken en ogen verliep. Volgens sommigen had de
eerder bespeurde neiging richting reformatie namelijk niet, of in ieder geval niet in voldoende mate, doorgezet. Ofschoon Bouman over Buytendijk verklaarde dat hij ‘met hart en ziel de Gereformeerde beginselen’ was toegedaan, waren de curatoren terughoudend. Zij betwijfelden of zijn
beginselen ‘scherp genoeg omlijnd’ waren, en daarom hadden zij ‘ernstige bezwaren’ tegen een
hoogleraarsbenoeming.4 Maar tenslotte gaf Boumans verzekering de doorslag, al was het dan pas
na een gesprek met onder andere VU-coryfeeën als J. Woltjer, Fabius en de hoogleraar Nieuw
Testament, F.W. Grosheide. Geconcludeerd werd dat Buytendijk zich door de aanvaarding van

Jaarverslag VHO, jrg. 41 (1920), p. XLVIII; Jaarverslag VHO, jrg. 44 (1923), p. XLII-XLIX.
Curatoren (corr.), 31-12-1918 (1).
3 Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 183-184.
4 Roelink, a.w., p. 163.
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het lectoraat al aan de grondslag had gecommitteerd en dat hij zich eerder richting artikel twee
begaf, dan er vandaan.1
- Het Physiologisch Laboratorium
Al enkele jaren voor Buytendijks benoeming tot hoogleraar hadden hij en Bouman zich aan het
werk gezet om de faculteit te laten meegroeien in de vaart der volkeren. Onderdeel van hun plannen was het kort genoemde Physiologisch Laboratorium. Omdat de Valeriuskliniek te klein was
om alleen een hele faculteit te huisvesten, kwamen zij begin 1915 met een omvangrijk plan tot
wetenschappelijke en onderwijskundige uitbreiding van de medische faculteit inclusief natuurwetenschappelijke vakken. Die uitbreiding op zich zou al bijna twee ton kosten en daar zou dan nog
eens jaarlijks ongeveer zeventigduizend gulden bijkomen vanwege de aan te stellen zes of zeven
hoogleraren. In eerste instantie werd daar door de directeuren niet onwelwillend tegenaan gekeken en volgens Bouman zelf stonden ook de andere hoogleraren er niet onsympathiek tegenover,
maar tijdens een gezamenlijke vergadering van directeuren en curatoren kwamen er bezwaren
naar boven. De financiële onderbouwing en het aantal van veertig door Bouman verwachte studenten werden aan de optimistische kant gevonden. Desondanks werd besloten een terrein naast
de Valeriuskliniek in pacht te nemen. Dit verplichtte immers niet tot uitbreiding van de medische
faculteit, iets dat met de nodige voorzichtigheid moest worden bekeken.
De steun die Bouman naar eigen zeggen van zijn collega’s kreeg, werd hem echter door het
VU-bestuur onthouden. Volledige inwilliging van de medische eisen kon er toe leiden dat al het
geld van de VCAS zou worden verbruikt, wat weer tot scheve ogen zou leiden bij de overige faculteiten, die ook nog wel een lijstje met wensen tot uitbreiding en verbetering in de la hadden
liggen. Van de andere kant echter dreigde het gevaar dat, als niet tot aankoop van het terrein zou
worden overgegaan, Bouman en Buytendijk het wel eens voor gezien zouden kunnen houden.
Dit moest worden voorkomen. Hierbij kwam dat de VtCV kritiek begon te leveren op de afwachtende houding van de universiteit. Het Physiologisch Laboratorium moest komen omdat de medische faculteit nog niet voor uitbreiding van het aantal gereformeerde medici had kunnen zorgen. Waarschijnlijk gaf deze kritiek in maart 1916 de doorslag. Toen werd geconcludeerd dat het
gespaarde kapitaal van de VU - een kleine tachtigduizend gulden - in combinatie met de jaarlijkse
bijdrage van de VCAS van f 24.000,- voldoende moest zijn. De bouw kon beginnen.2

Senaat (notulen), 1919-VII/278 (14 maart).
Curatoren (corr.), 1-4-1915 (5); Directeuren (notulen), 1915-III/250-251 (30 maart), 1915-III/267 (9 nov.), 1915III/275-278 (13 dec.); Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 56-57.
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Met Buytendijks rede ‘Instincten en Leven’ werd op 22 januari 1918 het Physiologisch Laboratorium in gebruik genomen. Het werd met veel klaroengeschal ingeluid en van de aarzelingen
werd die dag weinig vernomen. Het was immers het eerste gebouw van de universiteit dat voor
een specifieke taak was opgezet. Kuypers ideaal van een volledige en goede universiteit werd als
het ware vaste vorm gegeven. In combinatie met de belendende Valeriuskliniek en al het moois
dat nog kon worden gebouwd op het achter de kliniek braakliggende terrein, leek een volwaardige
medische faculteit in het verschiet te liggen. Maar dat de aarzelingen niet werden gehoord, betekent nog niet dat ze weg waren. Al snel werd de angst van de directeuren voorafgaand aan de
bouw van het Physiologisch Laboratorium bewaarheid. Het zorgde voor een enorme kostenpost
op de rekening van de VU. Zoals al was gevreesd toen in 1915 Bouman en Buytendijk de bouw
voorstelden, had dit jaloerse blikken tot gevolg van Buytendijks toch al sceptische collega’s aan de
theologische, letteren-, en rechtenfaculteit. Daar was immers al decennia schraalhans koning. Al
was de openbare en officieel door allen gedeelde reactie natuurlijk juichend, menigeen keek
enigszins afgunstig naar de riante mogelijkheden die de kleine en jonge faculteit met dit van ruime
collegezalen voorziene laboratorium verkreeg. De overige faculteiten moesten het immers nog
steeds doen ‘met een omgebouwd heerenhuis, waarvan nog het grootste deel door het Hospitium
in beslag werd genomen’, aldus J.C. Rullmann in diens uit 1930 stammende geschiedenis van de
VU. Wellicht was het daarom dat Buytendijk niet alle curatoren en directeuren ervan wist te overtuigen dat hij, in ieder geval volgens hemzelf, het laboratorium uitermate zuinig bestierde. Reeds
in hetzelfde jaar als waarin het Physiologisch Laboratorium kon worden betrokken, 1918 dus,
schreef de rector aan de directeuren dat Buytendijk weigerde zijn uitgaven te verantwoorden. Bij
andere faculteiten werden belangrijke uitgaven alleen gedaan nadat de senaat daarover was gehoord, maar bij de medische faculteit gebeurde dit niet. Enerzijds, zo zei Grosheide, omdat men
Bouman vertrouwde en anderzijds vanwege het verband met de VtCV. ‘Dr. Buytendijk evenwel
voelt zich nogal en treedt nogal op. Op financieel gebied is de indruk, dat men remmend te werk
moet gaan.’ Deze klacht werd weliswaar door de directeuren afgewezen, maar zij zette toch
kwaad bloed bij Buytendijk. Hij interpreteerde de opgelegde beperkingen niet als noodzakelijke
zuinigheid, maar als benepenheid.1 De uitweg die de VCAS voorstelde maakte weinig kans. Zij
wenste dat de VU de exploitatie van het laboratorium over zou nemen zodat de gelden van de
stichting aan andere zaken konden worden gespendeerd. Maar daar had de universiteit eenvoudigweg de middelen niet voor.1
Deze financiële vraagtekens namen niet weg dat strikt wetenschappelijk gezien Buytendijk een
grote aanwinst was. Hij was de jonge hond naast de al wat oudere Bouman. Hij wilde nieuwe pa1

Directeuren (notulen), 1917-III/354-355 (11 dec.); Roelink, a.w., p. 164; Rullmann, a.w., p. 173.
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den ophollen maar tevens in de voetsporen van zijn collega treden. Evenals Bouman hamerde
Buytendijk bijvoorbeeld op het belang van eigen onderzoek en experiment. Alleen zo kon tot de
kern van de zaak, het wezen van de mens, doorgedrongen worden, beter in ieder geval dan door
louter kennis te nemen van andermans werk. Zijn afdeling in de kliniek en later het Physiologisch
Laboratorium werden broedplaatsen van wetenschappelijke activiteit, waar ook onderzoekers van
buiten met grote regelmaat werden gezien. Voor zijn onderzoek kreeg hij, tezamen met Bouman,
in 1922 zelfs overheidssubsidie en naar verluid heeft het maar weinig gescheeld of Buytendijk had
voor al zijn onderzoek in 1932 de Nobelprijs verworven.2
- Buytendijks gedachtegoed
Buytendijks werk in de eerste jaren van zijn aanstelling aan de Valeriuskliniek, zoals zijn De Energetische Beschouwing der Levensverschijnselen, moet volgens W.J.M. Dekkers uitdrukkelijk worden gezien als een ‘exponent van het godsdienstige en wetenschappelijke klimaat, dat destijds aan de
Vrije Universiteit […] heerste’. Dit werd voornamelijk door twee problemen bepaald, ‘te weten
de strijd tegen een materialistische mens- en wereldbeschouwing en de verhouding tussen geloof
en wetenschap’.
De natuur achtte men enerzijds door de natuurwetten, anderzijds door de predestinatie door God gedetermineerd. Hierop berust de opvatting van een comptabiliteit van geloof (Calvinisme) en wetenschap. Ook bij Buytendijk is deze achtergrond van belang.3

Dualistisch zoals Buytendijk toentertijd redeneerde - waarin de ziel tegenover het lichaam stond,
de geest tegenover de stof, maar waarbij gaandeweg wel meer en meer de opvatting doordrong
dat louter aandacht voor de natuurwetenschap tekort schoot bij het kennen van de mens - kon hij
ook de evolutiehypothese omarmen zonder daarin een breuk met de gereformeerde levensbeschouwing te zien. Zij had immers alleen betrekking op het stoffelijke, terwijl de geest het domein
van het geloof was, de ziel het domein van God.1
Evenals Bouman zou Buytendijk zich ontwikkelen tot een aanhanger van de fenomenologie
en werd hij een pleitbezorger van de in de jaren twintig opgekomen antropologische geneeskunde. Deze zette zich enerzijds af tegen de natuurwetenschappelijke overheersing van de geneeskunde en kreeg anderzijds impulsen vanuit het ook buiten de geneeskunde opkomende antropo-

Bornebroek, a.w., p. 59.
Roelink, a.w., p. 163; Dekkers, a.w., p. 68; Knoop, Een nieuw beginstuk, p. 3.
3 Dekkers, a.w., p. 47.
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logische denken. Een van de bekendste vertegenwoordigers is Viktor von Weiszäcker, die later
door G.A. Lindeboom vaak zou worden geciteerd, met name bij diens kritiek op de nazigeneeskunde als uiterste consequentie van het materialistische denken in de medische wetenschap. Natuurlijk kenden de aanhangers hun individuele verschillen, maar de gemeenschappelijke
noemer was dat zij de geneeskunde een bredere basis wensten te geven dan alleen een natuurwetenschappelijke. Zij zagen een band tussen de ziekte van de mens en zaken als zijn leefomstandigheden of zijn karakter. Met andere woorden: ziekte kon niet enkel worden begrepen en verklaard uit zaken als bacillen en virussen, maar op zijn minst óók uit het hele bestaan van de patient, zijn wezen en omgeving. Om de ziekte te kennen, moest men de zieke kennen. Zij spraken
dan ook bij voorkeur over een zieke mens, in plaats van over de ziekte van een mens. Niet de
ziekte, maar de zieke moest de belangstelling van de arts hebben; niet het niet naar wens functionerende onderdeel, maar de mens in zijn geheel. Er zijn dan ook grote overeenkomsten tussen
deze holistische visie - die in de eerste helft van de twintigste eeuw ook buiten religieuze kring
aan aanhang won - en bijvoorbeeld de psychosomatiek of de sociale geneeskunde, richtingen in
de geneeskunde die dan ook al snel aan de VU op grote belangstelling konden rekenen.2
Het uitgangspunt van de antropologische geneeskunde verschilde met andere woorden van die
van de niet-antropologische geneeskunde. Dekkers schreef hierover:
De werkelijkheid van ziekte, leed, pijn en sterven [heeft] in de context van de arts-patiënt-verhouding
een existentiële symboolwaarde. Ziekte, pijn, lijden en sterven van de patiënt zijn voor de antropologisch georiënteerde arts niet louter symptomen van een beschadigd of bedreigd organisme, dat wil zeggen niet geheel en al natuurwetenschappelijk verklaarbaar, maar uitdrukking van een wijze van zijn die
hij in zijn algemeenheid ook als de zijne herkent.1

De materialistische menswetenschappen gaven slechts een inventarisatie van de mens, maar raakten hem niet als functionele eenheid, en gaven daarom een weliswaar juist en geldig gezichtspunt,
maar wel slechts één der gezichtspunten. Andere gezichtspunten konden echter eveneens juist en
geldig zijn en bij elkaar genomen gaven zij zicht op de gehele waarheid. Zoals ook Bouman telkens op de waarde van de natuurwetenschappelijke benadering hamerde, zo keerde de antropologische geneeskunde zich dus niet tegen de natuurwetenschap, maar zij benadrukte wel dat die niet
de mens en de mensheid in al hun facetten kon kennen.
- Buytendijk en de grenzen van de VU-wetenschap
1
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Ofschoon er geen reden is aan de toenmalige, gereformeerde overtuiging van Buytendijk te twijfelen, waren er dus vragen bij het orthodoxe, rechtlijnige karakter ervan. En vanuit het oogpunt
van de VU, niet geheel zonder reden. Of hij zich nou wel of niet richting artikel twee bewoog, en
of hij nou wel of niet de gereformeerde beginselen was toegedaan, zeker is namelijk dat Buytendijk met regelmaat - en plezier - de grenzen van die weinig omlijnde beginselen aftastte. Zeker:
‘strikt wetenschappelijk’ was hij een aanwinst, maar nog afgezien daarvan dat de daardoor bereikte bekendheid buiten gereformeerde kring hem alleen maar verdachter maakte in de ogen van
mensen als Lindeboom, bleek al snel dat Buytendijk in het laboratorium proeven uitvoerde waarvan de directeuren en curatoren van de VU enigszins begrijpelijk moeite hadden het gereformeerde karakter te zien. Had Bouman met zijn uiteenzettingen over de ‘psychologie mét psyche’
hun hart met regelmaat weten te raken, het onderzoek van Buytendijk naar de trilhaarbewegingen
in de kieuwen van de mossel of naar het elektrisch orgaan van de sidderaal, deed de wenkbrauwen tot boven het hoofd uitstijgen. Buytendijk hield zich verder onledig met het uitermate aardse
onderzoek naar stof- en gaswisseling, waarbij hij zich concentreerde op de overeenkomsten en
verschillen tussen de rassen, en op de invloed van sport, met name roeien. En was dit onderzoek
op zich al weinig levensbeschouwelijk verheffend te noemen, het gebeurde ook nog eens om de
eveneens weinig levensbeschouwelijk verheffende reden dat ‘in het universitaire leven van ons
vaderland juist op dit gebied nergens onderzoekingen werden gedaan en wij dus een aanvulling
konden vormen, van de verschillende onderzoeksrichtingen, welke aan de andere universiteiten
worden gevolgd’.2 Niet dus het levensbeschouwelijk corrigéren van het onderzoek aan de nietchristelijke universiteiten, maar gewoon het áánvullen van dat onderzoek was de drijfveer.
Dit komt bijvoorbeeld naar voren in zijn redacteurschap van de Archives Néerlandais de Physiologie de l’Homme et des Animaux. De redactie hiervan werd gevormd door de verzamelde Nederlandse hoogleraren fysiologie, onder wie mensen als Zwaardemaker en G.A. van Rijnberk, die
enkele dagen nadat Buytendijk er zijn artsexamen had gehaald, aan de UvA was benoemd. Dit
tijdschrift kan nauwelijks de gereformeerde kritiek van Lindeboom hebben doorstaan, wat ook
gold voor het redactioneel breed samengestelde De Reformatie, waarvan Buytendijk eveneens redacteur was. Zoals Buytendijk namelijk een bijzondere plaats in zou nemen aan de VU, zo nam
hij ook in de redactie van de Archives Néerlandais een bijzondere plaats in. Werd hij aan de VU wel
eens als een wel erg vrijgevochten ziel beschouwd, veel collega-fysiologen zagen hem juist, met
name naar aanleiding van zijn meer theoretische stukken, weer als wel zeer zweverig. Zo verweet
a.w., p. 33.
Buytendijk, Iets over den arbeid, p. 10; Jaarverslag VHO, jrg. 37 (1916), p. XXVI; Rullmann, De VU, p. 172; Knoop,
Een nieuw beginstuk, p. 2.
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Van Rijnberk Buytendijk eens dat hij te pas en te onpas zijn godsdienstige overtuiging gebruikte
om lacunes in zijn verklaringsmodellen te vullen als de wetenschap te kort bleek te schieten. Als
Buytendijk het even niet meer wist, werd God tot verklarende factor uitgeroepen. De grenzen
tussen natuurwetenschap en theologie vervaagden daardoor bij hem op een, aldus Van Rijnberk,
ontoelaatbare wijze. Voor die argwaan was ook wel reden. Want hoezeer hij ook een vreemde
eend in de van staatsinmenging vrije bijt was, Buytendijk werd wel degelijk beïnvloed door de
streng protestantse - en van zijn opvoeding zo vreemde - omgeving waarin hij zich sinds 1913
bevond.1
Evenals Bouman is Buytendijk dan ook als een middenfiguur te zien, een man die een brug
sloeg tussen de overheersende, natuurwetenschappelijke mores van zijn tijd en de religie van zijn
plaats. Maar ook voor middenfiguren bleef het VU-bestuur op zijn qui vive. Dit bleek bijvoorbeeld een jaar na Buytendijks benoeming tot hoogleraar. Curator Schermers berichtte toen de curatoren onder meer over een na een college van Buytendijk in het Physiologisch Laboratorium
gehouden voordracht. Die stond niet op zichzelf maar maakte deel uit van een reeks. Afgaande
op de daaropvolgende discussie trok echter niet de mededeling de meeste aandacht dat die activiteit getuigde van de goede wetenschappelijke naam die het laboratorium aan het opbouwen was,
maar dat de voordracht was gegeven door een rooms-katholieke bioloog. Schermers kreeg de opdracht Buytendijk te vertellen dat deze overleg moest plegen met de president-curator alvorens
geleerden van buiten de universiteit uit te nodigen.2
Op het praktische vlak waren er dus al vraagtekens, maar ook bij de overdenking van de resultaten van het onderzoek ging het in de ogen van veel VU-collega’s vaak mis. Als Buytendijk het
dan eens had over zaken die direct met de gereformeerde beginselen samenhingen, zoals de evolutietheorie, dan bleek hij er denkbeelden op na te houden die de spankracht van de beginselen te
boven dreigden te gaan.3 Dat hij op het gebied van de grondslag wel eens problemen zou kunnen
gaan opleveren bleek al snel, namelijk bij de aanvaarding van zijn lectoraat in 1914. De openingszin van zijn openbare les, ‘De Energetische Beschouwing der Levensverschijnselen’, luidde namelijk naar Plato: ‘Drang tot wetenschap is de verwondering.’4 Aan het begin van de twintigste eeuw
had aan de VU de verwondering echter zo zijn grenzen en zeker bij Buytendijks broodheren van
de VtCV. Maar niet alleen bij hen. Niet voor niets staat in 1916 in de notulen van de vergaderingen der directeuren te lezen dat zij op de hoogte moesten blijven van al het werk van de hoogleraren, maar toch wel speciaal wensten te worden ingelicht over het werk van Buytendijk.5
Dekkers, a.w., p. 20-21; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 99.
Directeuren (notulen), 1920-III/50 (26 febr.).
3 Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 11.
4 Buytendijk, De energetische beschouwing, p. 3.
5 Directeuren 1878-1940 (notulen), 1916-III/279 (16 jan.).
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De evolutietheorie
Ook zijn bijdrage aan de jaarvergadering van 12 juli 1922 te Leeuwarden, op de wetenschappelijke bijeenkomst onder leiding van Bouman, zal niet bij iedereen in de smaak zijn gevallen. Het onderwerp was namelijk een ‘bijdrage tot een onderzoek naar het wezensverschil van
mensch en dier’.1 Ofschoon hij de conclusie trok dat er een verschil was, was in de ogen van de
rechtzinnigen het onderzoek zelf al onnodig. Het was iets dat helemaal niet onderzocht hoefde te
worden, want het verschil stond vast. Maar het best zou zijn bij tijd en wijle wat afwijkende mening blijken bij zijn beschouwingen over de evolutietheorie, al omarmde ook hij de opvatting dat
bepaalde stappen in de wordingsgeschiedenis van mens en natuur alleen door goddelijk ingrijpen
vielen te verklaren. Maar ook al wees Buytendijk de theorie dan af en hoeveel daar ook volgens
hem van gereformeerde zijde tegenin te brengen was, aandacht voor haar was een goede zaak, zo
schreef hij in het voorwoord van een in 1922 erover verschenen boekje. Zij probeerde immers
een antwoord te formuleren op de meest prangende vraag in de wetenschap en dat was niet de
vraag naar het ‘zijn’, maar de vraag naar het ‘worden’.2
In zijn inaugurale rede, afgestoken op 9 mei 1919 en handelend over ‘Oude Problemen in de
Moderne Biologie’, was Buytendijk al op Darwins theorieën ingegaan. De opening zal het publiek
nog met instemmend hoofdgeknik hebben aanhoord. Wetenschappers door de eeuwen heen wisten dat hun wetenschap pas wijsheid werd, ‘een gave van God, eene welbewuste daad ter zijner
Eere, een troost voor de lijdende menschheid’, als zij ‘het Woord, dat de Waarheid is’, hadden
gehoord. De wetenschap was er met andere woorden voor de mens, maar haar einddoel was
God.3 Het hoofdgeknik zal echter zijn afgenomen toen Buytendijk kwam te spreken op een vijftal
oude problemen in de moderne biologie, waaronder het probleem ‘evolutie versus creatie’. Dit
geschilpunt moest worden bekeken vanuit de opvatting dat de christelijke zienswijze preformatie
moest prediken. Voorbij echter waren de tijden dat, zoals toen Kuyper het evolutievraagstuk behandelde, de evolutie puur bekeken werd als een ‘mechanistisch gekleurde afstammingsleer’. De
Jaarverslag VHO, jrg. 43 (1922), p. XXIII.
Van der Vaart Smit, De evolutie theorie, p. 1-2. Dat nam, zo vervolgde Buytendijk, niet weg dat het voor ieder
Christen onverteerbaar was dat iets ‘hogers’, zoals de mens, zich zomaar als vanzelf uit iets ‘lagers’ zou hebben
ontwikkeld. Toch hoefde die evolutie op zich niet met de religieuze overtuiging in strijd te zijn. Immers: ‘Indien bij
de wording van den mensch in het zijnde iets optreedt, wat voorheen niet was, zoo moet dit toch, krachtens ons
oorzakelijk denken, verondersteld worden ergens vandaan te komen. Dit voert met onafwijsbare zekerheid tot het
aannemen van een Schepper. Een gelijksoortige redenering geldt voor het ontstaan van het leven op aarde. Zoo
worden uit de zienlijke dingen de onzienlijke herkend.’ De schrijver van het boek De Evolutie Theorie, H.W. Van der
Vaart Smit, was overigens in 1910 als student door H.H. Kuyper, toch niet Buytendijks grootste aanhanger, aan de
VU geïntroduceerd en bleef met hem bevriend. Hij werd behalve theoloog, directeur van het Nederlands Christelijk
Persbureau. Werd Buytendijk een van de eerste bestrijders van het fascisme, Van der Vaart Smit ‘ontwikkelde’ zich
tot een overtuigd nationaal-socialist. Zondergeld, Geen duimbreed, p. 66; Dekkers, Struyker Boudier, Leven en werk, p.
26.
3 Buytendijk, Oude problemen, p. 6.
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moderne biologie leerde juist dat de evolutie een theorie is, en geen wetenschap in zoverre ‘dat
wij omtrent het ontstaan der soorten niets zekers weten’. Dit nam weliswaar niet weg dat de oude
tegenstelling nog wel degelijk bestond en dat ook een onbewezen theorie het denken en doen van
een wetenschapper kon bepalen, maar het betekende wel dat de tegenstelling niet meer volledig
was. Het oude denkbeeld dat alles op aarde door toevallig optredende krachten vanuit een of ander oermechanisme was ontstaan, was verdwenen. Er was ruimte gekomen voor invloeden van
buiten het organisme zelf, en daarmee voor preformatie: het idee dat een bepaalde ontwikkeling
al van tevoren was vastgelegd. Het was daardoor zeer eenvoudig om uit al de door die nieuwe
theorieën ontstane meningen en gegevens het een en ander bijeen te sprokkelen vanuit een theïstisch standpunt en zo de evolutie in overeenstemming te brengen met het verhaal van de schepping. Een dergelijke handelwijze achtte Buytendijk echter ‘beneden de waardigheid van de wetenschap’.
De feiten der Schrift en de feiten der natuur zijn beide even waar. Vrede of bemiddeling moet alleen
verkregen worden tusschen elkaar vijandige elementen. Ons Geloof en onze wetenschap zijn elkander
niet vijandig, maar zijn harmonisch vereenigd en verwezenlijkt in onze eigen persoonlijkheid. Dit is de
ideeële toestand, waarvan de werkelijkheid helaas slechts een zwakke afschaduwing kan zijn. In de interpretatie van de feiten der Schrift en der natuur dwalen wij maar al te vaak en zien dan ook maar al te
spoedig conflicten en al te spoedig overeenstemmingen.1

Hiermee deelde Buytendijk een nauwelijks verhulde stoot uit aan de wetenschapsopvattingen van
mensen als Keuchenius, Lindeboom of Hermanides. De vaak naar voren gebrachte strijd tussen
creatie en evolutie was dan ook bijna even vaak maar schijn, in de ogen van Buytendijk. Ofschoon er nog veel onbekend was, was het toch welhaast zeker ‘dat dieren en planten uit van hen
afwijkende voorouders zijn ontstaan’. Maar zomin als het juist was om vanuit datgene wat bekend
was de theïstische wereldopvatting te verwerpen, zomin was het terecht om in datgene wat nog
onbekend was ‘de juistheid van de scheppings-theorie’ bewezen te achten. Wat overbleef was dat
de moderne bioloog er meer en meer toe kwam ‘het gepraeformeerde in het leven te erkennen en
dit gepraeformeerde immaterieel op te vatten’.2
Het kwam echter nog goed. Buytendijk vervolgde namelijk met de opmerking dat met name
de oude, materialistische evolutieleer in het gedrang kwam, waar het het ontstaan van levende
materie uit dode materie betrof, wat toch minimaal éénmaal zal moeten zijn voorgekomen. Er
was, naast ‘zeer onwijsgeerig de eeuwigheid van het leven te proclameeren’, voor de moderne
1
2

a.w., p. 9, 23-25 (citaat: p. 25).
a.w., p. 25-26.
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evolutionair geen andere uitweg mogelijk dan aan te nemen ‘dat bij het ontwaken van het eerste
leven een nieuw beginsel van ontzagwekkende gecompliceerdheid de doode materie tot leven
wekte’. En in dit oerorganisme lag de latere ontwikkeling besloten. ‘Als ergens, dan is het toch
wel hier aangewezen, van een wonder te spreken, in ieder geval van een verschijnsel, dat niet als
natuurwet is te begrijpen.’ En zo was de wetenschap ‘in haar logische verdieping teruggekeerd tot
de diepzinnige wereld- en wordingsconceptie, die in eenvoudigen schematischen vorm de Schrift
ons leert’. Dit echter met de kanttekening dat in ieder geval volgens de schrift het hogere ingrijpen nog minimaal éénmaal vaker moet zijn voorgekomen, namelijk bij het ontstaan van de mens.
En ook volgens Buytendijk was het verschil tussen mens en dier zo groot, dat een natuurlijke
verklaring voor het ontstaan van de mens niet te geven was.
Misschien nog wonderbaarlijker dan de Scheppingsleer, is de hypothese van de evolutie-theorie, die om
de continuïteit dier-mensch te handhaven zich genoodzaakt ziet, in de oer-organismen behalve de hun
eigene levensbeginselen ook die van alle latere soorten en van den mensch met zijn rijkdom van geestelijke eigenschappen als sluimerend te veronderstellen.1

Een jaar later kwam Buytendijk op de evolutietheorie terug tijdens een vergadering van de
CVNG. Hij verdedigde daarin een achttal op haar betrekking hebbende stellingen. Weliswaar
bleef hij bij zijn overtuiging dat ‘de theorieën van Darwin en Lamarck zeker onjuist’ waren,2 maar
hij stond positief tegenover het idee van een of andere vorm van evolutionaire ontwikkeling. Zo
luidde de eerste zin van de eerste stelling: ‘De evolutiehypothese heeft eene groote mate van
waarschijnlijkheid.’ De vraag was alleen hoe deze hypothese met het scheppingsverhaal in overeenstemming was te brengen. Buytendijk zelf zag daar, zoals gezegd, geen enkel probleem, zoals
hij ook geen strijdpunt zag met de evolutierede van Kuyper uit 1900. Die had zich immers tegen
de evolutieleer zónder goddelijke inbreng gericht. Een dergelijke leer kon nog steeds niet op welke instemming van welke Christen dan ook rekenen. Maar de ‘moderne evolutiehypothese’ had
God zijn plek teruggegeven bij de stap van dood naar levend en van dier naar mens. Er was zijns
inziens alleen een probleem tussen evolutie en schepping als men vast wilde houden aan een naief-realistische interpretatie van het scheppingsverhaal, maar dat was een achterhaalde opvatting.3
Verschillen tussen Bouman en Buytendijk

a.w., p. 27-28 (citaat: p. 28).
Buytendijk, Stellingen bij een lezing, p. 83.
3 a.w., p. 84-87.
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Deze laatste opmerking maakt duidelijk dat, hoezeer Buytendijk ook zijn best deed evolutie en
schepping met elkaar in overeenstemming te brengen, hij meer orthodox ingestelde gereformeerden met regelmaat tot wanhoop dreef. Hem viel zelden algehele instemming ten deel, ook niet
binnen de CVNG. Hadden sommige leden daarvan eerder al veel kritiek gehad op zijn Het Oorzakelijk Verband in de Natuur,1 ook nu weer was eerder ont- dan instemming zijn deel. Opvallend
hierbij is dat met name Bouman zich roerde, wat echter wel weer tekenend is voor diens open instelling en voor de open opstelling van de CVNG als geheel. Buytendijk ging hier verder dan ooit
iemand aan de VU was gegaan, zo zei Bouman. Hoe men het ook wendde of keerde, Buytendijk
hield de mogelijkheid open dat de mens uit een hoger soort aap was voortgekomen, al was het
dan met behulp van goddelijk ingrijpen. Bouman zou zo’n stap nooit willen nemen waarbij het
grote bezwaar ‘de centrale plaats van den mensch in de Heilige Schrift’ was.2
Hieruit blijkt dat, hoeveel waardering ze ook voor elkaar hadden, Bouman en Buytendijk wetenschappelijk gezien zeker niet op één lijn stonden. Niet alleen aan de VU en bij de Archives Néerlandais, ook bij de CVNG was Buytendijk een buitenbeentje. Hij stelde bijvoorbeeld vraagtekens
bij het vitalisme, de leer dat er een niet-chemisch of -fysisch levensbeginsel bestaat, waarvan de
meeste CVNG’ers, inclusief Bouman, aanhanger waren. Volgens Buytendijk gaf die leer onvoldoende verklaring voor allerlei wetenschappelijk waargenomen feiten. Hij stelde zich daarom op
een meer mechanistisch standpunt, zij het dualistisch en niet monistisch van aard.3 Niet voor
niets schreef Schermers in 1922 in zijn stuk over 25 jaar CVNG dat de bijdragen van Buytendijk
altijd ‘tot zeer levendige discussie aanleiding’ gaven. Maar zoals bij Bouman leidde dat ook bij de
CVNG niet tot ostracisme, maar tot belangstelling. ‘Wij verwachten, dat de verschillen, die soms
nog voor den dag treden, op den duur zullen verdwijnen en spreken den wensch uit, dat de band
met Prof. Buytendijk steeds hechter moge worden.’1
Buytendijk en Lindeboom
Dit neemt echter niet weg dat diverse leden van de CVNG, onder wie dus Bouman, problemen
hadden met de ideeën van Buytendijk. En als zíj al problemen hadden, hoe zal dat dan wel niet bij
Lindeboom zijn geweest? Een directe reactie op Buytendijks evolutiedenkbeelden is niet bekend,
al valt die natuurlijk wel uit de algemene ideeën van Lindeboom af te leiden. Dit afgeleide oordeel
zal op zijn minst even hard zijn geweest als het oordeel dat Van Lieburg in 1984 velde. Van de
opbouw van wat algemeen als een christelijke algemene biologie zou worden herkend en erkend,
was volgens hem bij Buytendijk niets terechtgekomen en hij noemde Buytendijks aanstelling
zie: Orgaan van de CVNG, 1913-1914, p. 1-34, 47-71, 139-161.
Buytendijk, a.w., p. 85-86.
3 Schermers, De eerste kwart eeuw, p. 15-16.
1
2

252

daarom ‘één grote teleurstelling’. Hij had de twijfels die bij zijn aanstelling bestonden, niet kunnen
wegnemen. Met zijn dierpsychologische studies en zijn fysiologisch onderzoek naar gas- en stofwisselingsprocessen had Buytendijk niets geleverd dat enigszins als ‘gereformeerde wetenschap’
herkenbaar was geweest. En zijn uiteenzettingen ‘leverden met hun diepzinnige nuanceringen van
het evolutiebegrip eerder wrevel en verzet’.2
De eerste vraag die bij zo’n oordeel moet worden gesteld is natuurlijk of het terecht is geveld.
Buytendijk ging evenals mensen als Bouman en Bavinck uit van een theïstisch wereldbeeld met
een dualistische wisselwerking tussen lichaam en ziel. Zijn onderzoek mondde uit in een bevestiging en niet in een ontkenning van het wezenlijke - en door God gecreëerde - verschil tussen
mens en dier. Hij bestudeerde weliswaar het menselijk lichaam als machine, maar probeerde de
resultaten van zijn experimenten steeds ‘in te passen in en te begrijpen vanuit zinvolle functies en
gedragingen van het levende organisme als geheel in relatie met zijn omgeving’, zoals Langevoort
het formuleerde. Hij ging daarbij uit van een dubbele wisselwerking - niet alleen tussen lichaam
en geest, maar ook tussen mens en omgeving. Door dit alles kon hij meer nog dan Bouman en
zeker veel meer dan Lindeboom, als een voorloper worden beschouwd van de psychosomatische
en psychosociale opvattingen over geneeskunde, die in de tweede helft van de twintigste eeuw zo
in zwang zouden zijn.3 En was het niet juist die wisselwerking tussen lichaam en geest, die ‘psychosomatische’ tendens in het denken van Lindeboom, die ten zeerste als christelijk werd gewaardeerd? De vraag is echter ook of onderzoek dat er werkelijk toe doet, onderzoek dat waarlijk
vernieuwend is, niet juist ‘wrevel en verzet’ móet opleveren, zeker bij mensen die denken de
waarheid reeds te kennen. De vraag is dan ook eerder of deze geschiedenis Buytendijks ‘mislukking’ aantoont of juist de onmogelijkheid wetenschap te bedrijven als de uitkomsten daarvan
worden beoordeeld door mensen die niet de vraag in de wetenschap vooropstellen, maar het
antwoord; niet de twijfel, maar de bevestiging. De vraag is of de ‘mislukking’ van Buytendijk niet
eerder aantoont dat ieder min of meer wetenschappelijk ingesteld onderzoeker, altijd teleurstelling of zelfs woede bij schriftuurlijk ingestelden op zal roepen, of dat nu bijbel, koran of kapitaal
is. Maar bovendien is het de vraag of dergelijk onderzoek wel kan gedijen als de ‘wrevel en verzet’
het sterkst zijn juist op de plek waar het onderzoek plaatsheeft. Dit laatste ging Buytendijk zich
ook steeds meer afvragen en in combinatie met de financiële problemen nam hij daarom eind
1924 de wijk naar Groningen, waar hij een andere hoogleraarspost aanvaardde.

a.w., p. 9-10 (citaat: p. 10)
Van Lieburg, Reformatorische traditie, p. 70; Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 11.
3 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 85-86; Langevoort, Geschiedenis, doelstelling en ontwikkeling, p. 6-7.
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In de jaren na de oorlog zou Buytendijk nog uitgroeien tot de exponent van de zogenaamde
Utrechtse School. In feite zou zelfs kunnen worden gezegd dat zij ontstond toen hij in 1946 in
Utrecht tot hoogleraar werd benoemd. In de daaropvolgende jaren werden namelijk de psychiatrische observatiekliniek en de Van der Hoevenkliniek gesticht. Daar werd samengewerkt door
juristen, psychiaters en psychologen, wat tekenend was voor de interdisciplinaire samenwerking
van de Utrechtse school. Kenmerkend voor hen was hun gedeelde fenomenologische inslag. Zij
wensten een niet-positivistische vorm van wetenschap te ontwikkelen die geloof en wetenschap
zou verenigen. Zoals gezegd werd hiermee in feite de kring voortgezet die Bouman in de Valeriuskliniek was begonnen. Met mensen als Buytendijk en Rümke bestond de Utrechtse School ook
deels nog uit dezelfde personen als die kring drie decennia eerder. Verschil was echter dat de Valeriuskring jonge, aanstormende talenten herbergde die de fenomenologie op de psychiatrische
kaart wilden zetten. De Utrechtse School werd gevormd door mensen in de nadagen van hun wetenschappelijke carrière, die een methode propageerden die over haar hoogtepunt heen was. 1
Buytendijk stierf in 1974 op zeer gevorderde leeftijd.2

Weijers, De binnenhuisarchitecten, p. 198-199; De Waardt, Mending minds, hfdst. 3 (par.: Change, but then?).
In de nadagen van zijn leven kreeg Buytendijk nog te maken met een smet op zijn wetenschappelijk blazoen. In zijn
commercieel succesvolle, in 1951 uitgekomen boek De Vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan werd volgens
sommigen de helft van de mensheid op één lijn gezet met plantaardig leven. Zo was het uitgangspunt van de studie
van Buytendijk ‘dat de vrouw een mens is’. (p. 7) Ook de vrouw had ‘een gewone mensenziel’. (p. 9) De kritiek zal
zich voornamelijk hebben toegespitst op de paragrafen waarin Buytendijk de planten- en dierenwereld erbij haalde
om de mens, en dan met name de vrouw, te verklaren. Dit leidde tot conclusies als ‘de vrouw is afwachtend’ en ‘man
is actief’. De wereld van de vrouw was die van het zorgen, de wereld van de man die van het arbeiden. De schoonheid van de vrouw was die van een bloem, bedoeld om bevruchters aan te trekken. Wellicht weinig wetenschappelijk,
maar voor de tijd waarin het werd geschreven nauwelijks schokkend, wat de verkoopcijfers van het werk ook bewijzen. Belangrijker was dat hij twee jaar later ook van het plagiëren van zijn Duitse fenomenologische collega Philip
Lersch werd beschuldigd. Hij had zonder bronvermelding ideeën en formuleringen overgenomen uit diens Vom
Wesen der Geschlechter. Overigens zag ook Lersch het wezen van het verschil in de geslachten in de planten- en dierenwereld bevestigd. Blijkbaar was Buytendijk niet de enige fenomenoloog met een ‘natuurlijke opvatting’ over het
vrouwelijk geslacht. Zijn ideeën zullen bijvoorbeeld de latere sociaal-geneeskundige van de VU, A.C. Drogendijk,
nauwelijks hebben verbaasd, gezien de opvattingen die hij twee jaar eerder in zijn Onze Roeping in het Onderscheid der
geslachten naar voren had gebracht. Buytendijk, De Vrouw, bv. p. 7, 9, 66, 208, 269; Lersch, Vom Wesen, met name p.
104-105; Drogendijk, Onze roeping, p. 10-12; Van Kolfschooten, Valse vooruitgang, p. 38-41.
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6 De medische faculteit in de problemen
Al waren er dan al enkele fricties zichtbaar - tussen Bouman en Lindeboom of tussen Buytendijk
en het VU-bestuur -, door de bank genomen waren de jaren tien van de vorige eeuw niet de
slechtste jaren voor de medische faculteit. Er werd gestadig uitgebreid en men was er zeker van
dat zij zou uitgroeien tot de vierde, juridisch volwaardige faculteit. Rond 1920 veranderde dit echter en brak de derde periode van de eerste fase in de geschiedenis van de faculteit aan: de periode
van neergang en onvervulde verwachtingen; de periode ook waarin ideologie een (ogenschijnlijke)
overwinning behaalde op de wetenschap. De universiteit kwam in zwaar weer te zitten, enerzijds
door de nijpende financiële mogelijkheden - ook bij de faculteit ondanks de giften uit den lande
en de steun van de VCAS -, anderzijds door de ideologische richtingenstrijd die zich begon af te
tekenen en waarbij de medewerkers van de faculteit over het algemeen in een ander - vrijzinniger
- kamp zaten dan de bestuurders van VU en VtCV. De frictie tussen Bouman en Lindeboom, een
frictie tussen - met alle mitsen en maren - wetenschap en geloof, verhevigde en kwam in 1921 tot
explosie.
Dit wijst er al op dat het niet juist is - zoals wel is gedaan - om het feit dat in 1930 de natuurwetenschappelijke en niet de medische, de wettelijk verplichte, volwaardige vierde faculteit van de
VU werd, te wijten aan een gebrek aan harde valuta, zoals omgekeerd het opstarten van de medische faculteit en het aanstellen van psychiater Bouman niet een puur ideologische verklaring had.
De VU had altijd financiële problemen gekend, maar dat had een investering die echt noodzakelijk werd geacht zelden tegengehouden. In 1913 werd bijvoorbeeld bij het openblijven van een
vacature gezegd dat dit niets met ontbrekende gelden te maken had. Nog nooit, zo werd er expliciet bij vermeld, was dat het geval geweest. Het openblijven van vacatures was het gevolg daarvan
dat voor de betreffende post nog geen goede - lees: een zowel wetenschappelijk, als principieel
volwaardige - kandidaat was gevonden. Bovendien hoeft maar op de oprichting van de eveneens
allesbehalve goedkope wis- en natuurkundige faculteit te worden gewezen. Als de medische faculteit niet kon worden uitgebreid uit financiële overwegingen dan is het toch wel vreemd dat de
natuurwetenschappelijke faculteit in diezelfde, economisch weinig voorspoedige tijd werd opgericht. Ook toen echter had de penningmeester niet het laatste woord en werd een viertal hoogleraren benoemd. Het belang van de VU vroeg daar nu eenmaal om.1 Dit neemt niet weg dat als
het legaat van maar liefst honderdduizend gulden van VHO-lid E.L. Sijtsma iets eerder was gekomen, de geschiedenis misschien anders was gelopen. Een kwart van dit geld moest namelijk
1

Roelink, Blinkend spoor, p. 87.
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worden geïnvesteerd in de medische faculteit. Daarover was echter juist kort daarvoor besloten
dat zij pas op de plaats moest maken ten gunste van de wis- en natuurkundige faculteit.1

Géén academisch ziekenhuis
Ondanks wat financiële wrevel betreffende het Physiologisch Laboratorium was begin jaren twintig de stemming optimistisch met betrekking tot de medische faculteit en de mogelijke uitbouw
ervan. Dat de medische faculteit de vierde, volwaardige faculteit zou worden werd niet of nauwelijks betwijfeld. In principe hoefde voor 1930 aan kliniek en laboratorium nog slechts één hoogleraar te worden toegevoegd, om aan de wettelijke eisen te voldoen.2 Een poging hiertoe werd in
1919 en 1920 ondernomen.
Op 6 december 1919 hadden de curatoren de aandacht gevestigd ‘op de wenschelijkheid eerlang te komen tot de stichting van een Medische Faculteit’. Hiermee werd een aan de wettelijke
eisen tegemoet komende medische faculteit bedoeld omdat het voorstel werd gedaan met het oog
op de bepalingen van het civiel effect. Zij stelden daarom voor J. Hekman, geneesheer-directeur
van het Gemeente Ziekenhuis Rotterdam en lid van het plaatselijke VU-comité, tot hoogleraar in
de inwendige geneeskunde te benoemen. Dit zou echter alleen kunnen als deze de beschikking
zou krijgen over een academisch ziekenhuis. In navolging van een idee van Schermers opperden
zij daarom de mogelijkheid, zoals ook bij de kliniek op het Valeriusplein was gebeurd met de
VtCV, samenwerking te zoeken met een vereniging, bijvoorbeeld met de Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging aan de Ter Haarstraat, waarmee immers al eerder was samengewerkt. Wellicht was die vereniging bereid aan het Valeriusplein een nieuw ziekenhuis te bouwen,
voor interne patiënten. De VHO zou dan in de kosten kunnen bijdragen. Tijdens de discussie
hierover bracht VtCV-penningmeester Krap onder meer naar voren dat de betreffende vereniging toch aan een nieuw ziekenhuis toe was en dat een goed ingericht ziekenhuis in een grote stad
zichzelf kon bedruipen.3
In september 1920 werd hierover door de directeuren verder gediscussieerd, tezamen met enkele afgevaardigden van het bestuur van de Gereformeerde Ziekenverpleging. Een van hen, de in
1921 tot burgemeester benoemde De Vlugt, merkte op dat, ofschoon Bouman de zaak al meerdere malen ter sprake had gebracht, het bestuur van de Gereformeerde Ziekenverpleging nooit
voor iets dergelijks het initiatief had willen nemen, omdat het daarvoor benodigde geld niet uit

a.w., p. 98.
Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 25.
3 Curatoren (corr.), 6-12-1919 (90); a.w. (notulen), 1919-III/43 (15 nov.), Directeuren (notulen), 1919-IV/94 (9 dec.).
Overigens was de Gereformeerde Ziekenverpleging niet de enige optie. Er werd tevens aan de eerder genoemde ver1
2
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particuliere middelen zou zijn op te brengen. ‘Indien er echter sprake van uitbreiding is, wil de
ziekenverpleging, hoewel nog slechts zeer in beginsel, gaarne medewerken.’ Maar zelfs in zo’n geval sprak men toch al snel over enkele miljoenen. Hierop wees de voorzitter van de directeuren,
Ruys, erop dat met de in 1918 aan het bewind gekomen regering-Ruys de Beerenbrouck er meer
dan ooit kans was op verstrekking van het bouwkapitaal. Dat kabinet bestond immers onder
meer uit prominente ARP’ers en VU’ers als Th. Heemskerk en A.W.F. Idenburg. Het had bovendien de CHU’er J.Th. de Visser op onderwijs,1 al was dat dan dezelfde die zestien jaren eerder
als enige confessioneel tegen Kuypers Hoger Onderwijswet had gestemd.
Ook op de volgende vergadering waren de afgevaardigden van de Gereformeerde Ziekenverpleging aanwezig, evenals Bouman. Een andere aanwezige was arts-curator en CVNG-lid Schermers, die door het college van curatoren was verzocht aan de onderhandelingen tussen de directeuren en de Gereformeerde Ziekenverpleging deel te nemen. De Vlugt kwam met de weinig
hoopvolle boodschap dat bij de regering de voorziening in ziekenhuisbedden op het platteland
van groter belang werd geacht dan een nieuw ziekenhuis in Amsterdam. Desondanks was hem
aangeraden voort te gaan met de plannenmakerij en een voorstel in te dienen. Ook was het nog
niet goed mogelijk geweest om een voorlopige begroting op te stellen omdat niet duidelijk was
wat de bijdragen van het Rijk en van de VU zouden zijn. De Vlugt zegde toe zo spoedig mogelijk
een begroting aan de directeuren en de regeringsvertegenwoordiger toe te zenden waarbij duidelijk zou worden gemaakt in welke orde van grootte deze beide bijdragen zouden moeten liggen.2
Die begroting kwam enkele maanden later. De Vlugt en Bouman kwamen uit op een kleine
zeven ton, uitgaand van een ingericht gebouw ter waarde van anderhalf miljoen gulden. Van die
kosten zou ongeveer vierhonderdduizend gulden door inkomsten kunnen worden gedekt. Bleef
over f 270.000,-. Hiervan moesten vanwege het onderwijs f 35.500,- ten koste van de VU komen.
Voor de overige kosten zou dan subsidie aan het Rijk moeten worden gevraagd en het restant
zou dan weer door de VU moeten worden opgebracht. Directeur De Waal Malefijt nam het op
zich bij de minister te informeren of een dergelijke subsidie tot de mogelijkheden zou behoren.
Besloten werd tevens de begroting ook aan de curatoren toe te zenden ‘met de vraag of zij niet
met ons van oordeel zijn, dat de tijd gekomen is, om aan de Regeering subsidie te vragen, speciaal
met het oog op de Medische Faculteit, waar wij toch door de wet verplicht werden om de Medische Faculteit op te richten’.3 Dit was echter niet geheel waar. De wet verplichtte op zich tot
niets, alleen zou er voor het behoud van het civiel effect in 1930 een vierde faculteit moeten zijn.
eniging Samenwerking gedacht, waarvan de naam natuurlijk enig vertrouwen op een goede afloop had moeten inboezemen. Juist van deze optie werd echter niets meer vernomen. Curatoren (notulen), 1919-III/43 (15 nov.).
1 Directeuren (notulen), 1920-IV/123 (14 sept.).
2 a.w., 1920-IV/128-130 (12 oct.)
3 a.w., 1921-IV/149-150 (8 febr.); Curatoren (corr.), 1921/103: Voorlopige begroting nieuw ziekenhuis.
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Nergens stond dat het civiel effect een verplichting was voor een universiteit, en bovendien stond
nergens dat de vierde faculteit een medische faculteit moest zijn. Maar veel maakte het niet uit,
want twee maanden later waren alle plannen voor uitbreiding van de faculteit en opbouw van een
academisch ziekenhuis alweer van de baan. De curatoren lieten weten de zaak ‘voorloopig te laten
rusten, aangezien de wet die het Ministerie van Arbeid zou machtigen tot het toekennen van subsidie nog niet is aangenomen, en voorts […] de kans op Rijkssubsidie voor de VU onzeker is’.1
En daarmee was een academisch ziekenhuis, zonder welke een eigenlijk noodzakelijk geachte
hoogleraar interne geneeskunde een utopie zou zijn, vooralsnog van de baan.

Het conflict Lindeboom-Bouman wordt concreet
Maar het mislukken van de onderhandelingen met de Gereformeerde Ziekenverpleging was niet
het enige, noch het ernstigste probleem voor de faculteit. De onvrede die al lange tijd tussen
Bouman en Lindeboom heerste, kwam in het begin van de jaren twintig in alle hevigheid aan de
oppervlakte, de tijd dus waarin er volgens Bulhof door het verscheiden van Bavinck en Kuyper
een ‘intellectueel vacuüm’ aan de VU was ontstaan waar, gesteund door de traditioneler ingestelde
achterban, mensen als Lindeboom in konden springen.2 Het was een conflict dat door Van Belzen niet een conflict tussen Lindeboom en Bouman, maar tussen Lindeboom ‘en de artsen gerepresenteerd in Bouman’ werd genoemd. Dit omdat Lindeboom met betrekking tot de ontwikkeling van de christelijke psychiatrie in feite in alle artsen was teleurgesteld, maar juist van Bouman
als hoogleraar extra inspanning en meer resultaat had verwacht.3 Zeker is dat met de hoogleraar
psychiatrie ook de overige medici van in ieder geval de kliniek door Lindeboom vermanend werden toegesproken. Het was dus Bouman die persoonlijk werd aangesproken, maar het verwijt
geen werk te maken van de ‘concentratie van alle gereformeerde krachten inzake de studie van
psychiatrie en psychologie’ gold allen.4 Het conflict tussen Bouman en Lindeboom is daarmee in
feite een uiting van de frictie tussen ideologische leidinggevenden en de mensen op de werkvloer,
die op zijn minst moeite hadden de ideologische richtlijnen een praktische vertaling te geven, als
ze dat al niet gewoonweg onmogelijk achtten.
- Het conflict

Directeuren (notulen), 1921-IV/161 (12 april); Curatoren (notulen), 1921-III/66 (19 maart).
Bulhof, Freud en Nederland, p. 162.
3 Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 83 (incl. noot 1).
4 Lit, De Valerius-kliniek, p. 32.
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Op 28 april 1921 werden op de vergadering van het Centraal Bestuur van de kliniek, een VtCVinstelling, de notulen van het interne kliniekbestuur van maart besproken. Daarin stond onder
meer dat Bouman toestemming had gekregen in het klinieklaboratorium ‘werkzaamheden te doen
verrichten in verband met de beroepskeuze’. De organisatie hiervan lag bij de nieuwe, op initiatief
van de protestantse schoolwereld tot stand gekomen Christelijke Psychologische Centrale voor
School en Beroep die onder voorzitterschap stond van Bouman. De bedoeling was dat vanuit deze centrale het wetenschappelijke onderzoek op de terreinen van onderwijs en beroepskeuze zou
worden gestimuleerd. ‘Dit was het begin van wat moeilijk anders dan een rel genoemd kan worden’, zo schreef Wieringa in 1960. Lindeboom liet namelijk weten onoverkomelijke bezwaren te
hebben ‘tegen de vestiging van de Psychologische Centrale in de Kliniek’.
De vergadering, waarin dat instituut is opgericht, onder praesidium van prof. L. Bouman, heeft geweigerd te treden in een voorstel de Gereformeerde grondslag te aanvaarden, en de voorzitter c.s. evenzeer. De Kliniek is opgericht om Gereformeerde Psychiatrie (en Psychologie) en psychiaters te kweken.
Daarvoor getroost onze Vereeniging zich zware kosten. Afwijken van dat doel is een bedreiging des levens voor de Kliniek en de Vereeniging. De Algemene Vergadering in 1919 heeft […] onvoorwaardelijk hartelijke instemming betuigd met mijn voordracht over ‘Het Standpunt der vereeniging’, waarin ik
ook heb gewaarschuwd tegen afwijking en aangedrongen op diepere studie van de Gereformeerde beginselen en haar betekenis voor onze Stichtingen en andere. […] En nu zullen we een institueering van
een, de Gereformeerde grondslag afwijzende, corporatie met onzen Geneesheer-Directeur van de Kliniek en Hoogleeraar aan de Geref. Vrije Universiteit, als voorzitter sanctioneren en daarvoor de kliniek
voor opleiding van Geref. artsen ten dienste stellen? Bij eenig nadenken stemt gij mij allen toe: neen,
dit kan niet, dit mag niet! Waar gaan we heen als Geref. voormannen van Geref. Stichtingen zulk een
houding tegenover de Geref. actie gaan aannemen?1

Boumans verweer dat het door hem in dit kader verrichte, experimentele onderzoek in de neutrale zone lag, werd door Lindeboom verworpen. De psychologie kende immers geen neutrale
zone. Op 1 juli kruisten de heren de degens. Bouman legde uit dat de Centrale niet uitsluitend gereformeerd was omdat men de medewerking wilde krijgen ‘van zooveel mogelijk alle Christenmensen ook buiten onze kring’. Maar Lindeboom wees er op dat Bouman er niet zomaar lid van
was. Hij was de voorzitter. En dat zonder te vragen of dat goed was! Het was bovendien niet de
enige keer dat niet-gereformeerden de vergaderzalen van de Valeriuskliniek hadden betreden.
Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie (NVPN) was al eens op bezoek
geweest. Lindeboom was teleurgesteld dat Bouman kennelijk ‘juist telkens aan die zijde wordt ge1

Wieringa, Lotgevallen, p. 50; Van Belzen, a.w., p. 54.
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vonden, terwijl hij de banierdrager van onze Gereformeerde standpunten moet zijn’. Bouman zei
de bezwaren te begrijpen en in het algemeen de opvattingen van Lindeboom te delen. Hij beloofde, als er conflicten in of met de Centrale zouden ontstaan, zijn lidmaatschap op te zeggen en
een vereniging op gereformeerde grondslag in het leven te roepen. Hij dankte de voorzitter voor
zijn woorden; zei erdoor gesterkt te zijn en verliet de vergadering.1
Lindeboom echter nam hier geen genoegen mee en bleef op de zaak terugkomen, waarop
Bouman wederom probeerde uit te leggen dat het werk voor de Psychologische Centrale niets te
maken had, noch in strijd was met de principiële uitgangspunten van de vereniging. Hij zag het
werk van de Centrale louter als psychologische experimenten in een psychologisch laboratorium,
vergelijkbaar met chemische experimenten in een chemisch laboratorium. Bovendien bestond in
de VtCV consensus daarover dat een lid van die vereniging voorzitter van een neutrale organisatie mocht zijn. Zo was hij al jaren zonder protest voorzitter van de neutrale NVPN, waarvan bovendien ook alle artsen van de inrichtingen van de vereniging lid waren. Maar Lindeboom was
onvermurwbaar. Bouman had hoe men het ook wendde of keerde zonder medeweten van de
vereniging over de kliniek beschikt en onder zijn voorzitterschap was voor de Psychologische
Centrale het gereformeerde standpunt afgewezen. En dat was een repeterend patroon. Bouman
was telkens te vinden bij niet-gereformeerde organisaties, maar bijvoorbeeld bij de oprichting van
de Gereformeerde Jeugd-Centrale, waarvoor hij was uitgenodigd, had hij weer eens uitgeblonken
door afwezigheid. Hij stelde dan ook voor te besluiten dat Bouman alle arbeid voor de Centrale
moest staken.1
De overige bestuursleden trachtten olie op de golven en water op het vuur te gooien, maar een
oplossing werd die dag, noch de volgende gevonden. Op een kort daarop plaatshebbende vergadering was Lindeboom wegens ziekte afwezig en juist toen werd een notitie van Van Dale besproken waarin Bouman in bescherming werd genomen. Van Dale schreef zelfs dat het als een
eer moest worden beschouwd dat Bouman voorzitter van een dergelijke vereniging was, zoals
ook diens voorzitterschap van de NVPN als een eer moest worden gezien. Deze notitie werd
aanvaard en de zaak werd voor beëindigd verklaard. Dat echter was te vroeg gejuicht en buiten
waard Lindeboom gerekend. Die schreef meteen nadat het besluit hem ter ore was gekomen een
lange brief op hoge poten, in de overtuiging dat de overige bestuursleden zijn voornaamste bezwaar niet hadden begrepen: de oprichting onder Boumans voorzitterschap van een weliswaar
christelijke, maar niet gereformeerde psychologische organisatie.
Dit was typisch Lindeboom. Gereformeerden die het niet met hem eens waren, hadden of niet
goed nagedacht, of hadden het niet begrepen, of waren simpelweg hooguit in naam gerefor1

Van Belzen, a.w., p. 55-56.

260

meerd. Het feit dat Bouman ook voorzitter was van de NVPN en dat al de artsen van de VtCV
daar lid van waren, was geen argument om deze actie goed te keuren. Ook niet om haar af te keuren overigens, al betreurde Lindeboom de band van de verenigingsartsen met de NVPN zeer zeker. Ook zij was namelijk geen christelijke, laat staan een gereformeerde, maar een neutrale vereniging en dus moest deelname eraan worden afgekeurd. Hieruit blijkt weer dat in de ogen van
Lindeboom iedere vereniging in feite verdacht en afkeurenswaardig was, als die niet consequent
het gereformeerde karakter van haar denken en handelen benadrukte. Iedere afwijking van de
consequente lijn - zíjn consequente lijn - werd door hem gezien als een aanslag op de wortels van
de enig juiste levensovertuiging. Maar evenals de CVNG bestond de NVPN al jaren. Zij was niet
opgericht door gereformeerden en stamde bovendien uit een tijd toen er van specifiek gereformeerde actie op dit punt nog geen sprake was, laat staan van een gereformeerde medische faculteit, een gereformeerde hoogleraar en een gereformeerde kliniek. Dat nu was ten tijde van de oprichting van de Psychologische Centrale wel het geval en dus had men van deelneming daaraan
moeten afzien.2
Het Gereformeerde standpunt onzer Vereeniging, waarmede prof. Bouman en al onze geneesheeren
vrijwillig instemming hebben betuigd, onder verbintenis, in al hun arbeid, ook in hun geschriften, het
kenmerkende van dit standpunt te doen uitkomen, had prof. Bouman e.a. juist reeds lang moeten dringen tot concentratie van de Gereformeerde artsen en psychiaters en het stichten van een Vereeniging,
waarin het Gereformeerde belijden de eenheidsband vormt, waarin de gereformeerde beginselen ongehinderd tot uiting en ontwikkeling kunnen komen en hun beteekenis voor de medische en psychiatrische wetenschap en practijk met vereende krachten wordt nagespeurd. In geen geval kan of mag het
lidmaatschap van een neutrale of algemeen Christelijke Vereeniging tot motief of excuus dienen voor
oprichting van nog meer niet-Gereformeerde Vereenigingen. Op die weg zou het nooit komen tot ontplooiing van de Gereformeerde Banier.3

Bovendien bracht Bouman met zijn actie ‘de goede naam, de kracht en vrucht’ van de gereformeerde universiteit en de gereformeerde medische faculteit waaraan hij doceerde, in gevaar.
Is de Kliniek niet opgericht juist om, in verband met die faculteit der Vrije Universiteit, Gereformeerde
artsen te helpen kweeken? Om een medische school en laboratorium te hebben, waarin tegenover de
neutrale en de algemeen christelijke inrichtingen de heerlijkheid en nuttigheid van ons Gereformeerde
belijden en leven op dit terrein tot openbaring komen zou? Tot eer van God en Zijnen Christus en

Idem.
Wieringa, Lotgevallen, p. 50; Van Belzen, a.w., p. 57, 304.
3 a.w., p. 57-58.
1
2

261

Zijn onfeilbaar Woord, der Gereformeerde broederschap tot wegwijzing en troost in hun krankheden
van lichaam en geest, en al ons volk tot zegen?1

Kortom: Lindeboom bleef bij zijn advies Bouman, ‘wiens groote gaven en werkkracht wij zeer
waardeeren’ met ‘broederlijken drang’ uit te nodigen voorop te gaan ‘als de aangewezen banierdrager van de Gereformeerde beginselen, waaruit onze Vereeniging met hare Stichtingen en de
Kliniek leeft, evenals de Vrije Universiteit en hare medische faculteit’. Alleen dan zou ‘de studie
van waarlijk Gereformeerde Psychologie en Psychiatrie’ kunnen worden bevorderd. Alleen dan
zou de VtCV ‘in haar arbeid worden gesterkt en bezield’. Alleen dan zou ‘onzen geneesheren de
weg tot vermeerdering hunner kennis en tot beoefening van het kenmerkend Gereformeerde op
hun terrein worden verduidelijkt en de kweeking van Gereformeerde geneesheeren worden bevorderd’. En alleen dan zou worden gewerkt ‘overeenkomstig het doel van de stichting der Gereformeerde Psychiatrische en Neurologische Kliniek’.2
- Eerste tekenen van wetenschappelijk verzet
Besloten werd op 22 april 1922 een speciale vergadering aan de zaak te wijden. Triest genoeg
voor Lindeboom bleken alle artsen achter Bouman te staan. Een van hen, P. Wierenga van Dennenoord, merkte op dat volgens hem Lindeboom een veel te rooskleurig idee had van gereformeerde psychiatrie en psychologie. Zijns inziens kon er nog niet eens van een typisch christelijke,
laat staan van een typisch gereformeerde psychiatrie en psychologie worden gesproken. Dus was
het ook niet verwonderlijk dat de Centrale een algemeen christelijk en niet een specifiek gereformeerd standpunt had ingenomen. Niet voor de eerste, noch voor de laatste maal stuitte de ideologische hardheid van het VtCV-bestuur op weerstand bij de werkers op de praktijkvloer. Maar
nieuw was wel, vergeleken met pakweg het jaar 1900, dat iemand openlijk uitsprak het oneens te
zijn met de officiële VtCV-koers van Lindeboom en uitsprak niet meer te streven naar een typisch gereformeerde medische wetenschap. Dit maakte het voor Lindeboom echter alleen maar erger. Dat er nog niet van een gereformeerde psychiatrie en/of psychologie kon worden gesproken
wilde niet zeggen dat zoiets blijkbaar onmogelijk was, maar dat de noodzaak daar naar te blijven
streven was gegroeid. En dus was het oprichten en steunen van niet-gereformeerde verenigingen
alleen maar nog kwalijker. Het was toch triest dat, terwijl de VtCV reeds veertig jaar bestond, er
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nog steeds niet kon worden gesproken van een ‘concentratie van gereformeerde krachten i.z. de
studie van psychiatrie en psychologie’?1
Lindebooms macht bleek onveranderd. Ongeacht namelijk dat niemand het met hem eens was
geweest, kwam het toch tot een compromis. Bouman, die wederom zei het voor het grootste deel
met Lindeboom eens te zijn, maar wel van mening was dat die de zaak te zeer vanuit een theologisch en niet vanuit een medisch oogpunt beschouwde, bleef voorzitter van de Centrale. De contacten daarmee bleven dan ook bestaan, maar wel werd er een Gereformeerde Psychologische
Studievereeniging opgericht, waarbij Bouman ‘zich gaarne’ zou aansluiten.2 Omdat de verwachte
overheidssubsidie voor de Centrale uitbleef, werden de contacten toch weer wat intensiever dan
gedacht. Daardoor namelijk moest Bouman de helpende hand toesteken. Hij verzocht zijn assistent Grünbaum het voorbereidende werk te verrichten. In ruil voor een kleine toelage bracht deze vervolgens vier jaar lang adviezen over beroepskeuze uit aan leden van de Amsterdamse christelijke jeugdcentrale. Toen Grünbaum werd ontslagen - waarover later -, nam Lambertus van der
Horst het werk over. Toen die in 1928 de opvolger van Bouman als hoogleraar psychiatrie werd,
schoof het werk door naar het één jaar eerder opgerichte psychotechnisch laboratorium van Waterink.1

 - De Gereformeerde Psychologische Studievereeniging

 Bouman werd niet alleen lid, maar zelfs voorzitter van de uit de strijd geboren Gereformeerde
Psychologische Studievereeniging. Die had tot doel de psychiatrie en psychologie te bestuderen
‘zowel wijsgerig als experimenteel, op de basis van de Heilige Schrift’. Tezamen met bijvoorbeeld
Van Dale bereidde hij de oprichting voor. Voor het lidmaatschap nodigde hij onder meer ‘de
hoogleraren van de Medische Faculteit der Vrije Universiteit’ uit, hijzelf dus en Buytendijk, en
voorts alle geneesheren en geestelijk verzorgers van de VtCV en gelijksoortige christelijke verenigingen; de bestuursleden en gevolmachtigden van die verenigingen; de hoogleraren in de psychologie en rechten van de VU; de hoogleraren van Kampen, alsmede nog enkele individuen die
buiten de genoemde categorieën vielen. Het Centraal Bestuur van de kliniek gaf de stoot tot de
oprichting, maar de studievereniging zou afgezien van een kleine subsidie van de VtCV, geheel
op zichzelf moeten staan.


Over de vraag hoe actief de studievereniging is geweest verschillen de meningen. Wierin-

ga schreef in 1960 dat zij ‘stellig als een concentratiepunt beschouwd kon worden, zoals Linde1
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boom voor ogen had gestaan’, en dat zij ‘hoewel niet altijd springlevend’ door de jaren heen ‘toch
levensvatbaar’ was gebleken en met name na 1945 ‘een nieuwe ontplooiing van activiteiten ten
toon’ had gespreid. Van Belzen echter was een kleine dertig jaar later minder welwillend. Volgens
hem was de waarschijnlijk enige activiteit van de vereniging het uitschrijven van ‘lezingen met navolgend discussie’ geweest. Wel gaven de titels daarvan niet bepaald het idee dat er uitsluitend
psychiatrische onderwerpen vanuit een dogmatisch-gereformeerde invalshoek werden besproken.
Hij kenschetste daarbij de discussies, waarbij het thema ‘geloof en wetenschap’ met regelmaat
werd aangesneden, als openhartig. Het karakter van de studievereniging zal dan ook eerder met
die van de CVNG dan met die van de VtCV zijn overeengekomen. Het is dan ook de vraag, aldus Van Belzen, of Lindeboom met de uitwerking van het compromis wel tevreden zal zijn geweest, zoals Wieringa toch laat doorschemeren. Het was eerder zo ‘dat hij met zijn programma:
“uitgaan van de Heilige Schrift naar de lezing der gereformeerde leer om een psychologie en psychiatrie op te bouwen” steeds meer alleen kwam te staan. Artsen, maar ook bestuursleden en theologen begonnen in toenemende mate te twijfelen aan de mogelijkheid en wenselijkheid van een
dergelijk programma.’2 Het lijkt er dan ook sterk op dat op het persoonlijke vlak het conflict met
het latere vertrek van Bouman weliswaar in Lindebooms voordeel werd beslecht, maar dat op het
theoretische vlak en op de wat langere termijn, het toch Bouman en de zijnen zijn geweest die
aan het langste eind hebben getrokken.


Financiële problematiek en de medische faculteit
In zijn boek Helpende Handen, over de Vrouwen VU-hulp, schrijft De Bruijn dat het met name
was toe te schrijven aan de toenmalige president-directeur Colijn dat in 1927 werd besloten dat
de medische opleiding wel onderdeel van het curriculum zou blijven, maar in dezelfde minimale
vorm als bij de geboorte in 1907. Weliswaar was een wis- en natuurkundige faculteit ook niet
goedkoop, maar de extra lasten die zij met zich mee zou brengen, wogen niet op tegen die van
een medische faculteit. Met name het al in 1920 geconstateerde vooruitzicht dat er dan ook een
academisch ziekenhuis zou moeten komen woog volgens De Bruijn zwaar.3
De Bruijn heeft zeker deels gelijk. Financieel was het de VU niet voor de wind gegaan en de
medische faculteit was daar zeker mede debet aan. Zij kon niet volledig uit de gewone middelen
van de VU worden gefinancierd en werd in stand gehouden door gelden van de VCAS. De gewenste en noodzakelijke uitbreiding van de universiteit rustte daardoor op zwakke financiële funEisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, p. 164-165.
Wieringa, a.w., p. 51-52; Van Belzen, a.w., p. 83-85, 303.
3 De Bruijn, Helpende handen, p. 13.
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damenten. Een oplossing voor dit probleem werd niet gevonden, wat in het begin van de jaren
twintig aan de oppervlakte kwam. Bezuinigingen waren onoverkomelijk, maar tegelijkertijd groeide het studentental met als gevolg dat er nieuwe hoogleraren moesten worden aangesteld en de
behuizing moest worden verbeterd. De voltooiing van een medische faculteit begon daardoor
nog zwaarder op het budget te drukken dan het toch al had gedaan.1 Dat één der curatoren bovendien expliciet de schuld voor de penibele financiële situatie geheel bij de medische faculteit
legde, en dan met name bij Buytendijks laboratorium, maakte haar toekomstverwachting niet
rooskleuriger. En zeker niet als die curator dit oordeel liet volgen door de opvatting dat de medisch-financiële aanslag des te spijtiger was omdat ‘de principieele arbeid voornamelijk in de andere faculteiten’ werd verricht.2
De desbetreffende curator had in ieder geval in zoverre gelijk dat het met veel gejuich geopende Physiologisch Laboratorium inderdaad een molensteen om de nek van de universiteit
bleek. Bovendien was er nog een chemisch laboratorium in de kliniek aan toegevoegd, wat gepaard ging met een uitbreiding van het personeelsbestand. In 1919 moest voor het eerst worden
geconstateerd dat de inkomsten voor de faculteit niet meer tegen de kosten opwogen. De roep
om overheidssteun kwam op. Die moest zaken die van algemeen nut waren en niet ideologisch
bepaald - ‘bouwkosten, onderhoud, instrumenten enz.’ - voor haar rekening gaan nemen.3
- Niet alleen het geld, ook de ideologie moet het beleid bepalen
Twee jaar later was de situatie nog penibeler. Directeur H. Bijleveld wees er zelfs op dat wanneer
de VU een bedrijf was geweest, faillissement onafwendbaar was. En al leden ook de overige faculteiten verlies, de medische faculteit spande met een tekort van f 62.000,- zeer zeker de kroon.
Dit leidde voor het eerst tot de vraag of die faculteit inderdaad verder moest worden uitgebreid.
Dan zouden immers de kosten alleen nog maar verder stijgen. Overheidssteun zou daarvoor natuurlijk een uitkomst kunnen bieden, maar, zo vroeg Bijleveld, zouden daar geen onaanvaardbare
voorwaarden aan vast zitten voor een universiteit vrij van staat?1 Het waren woorden waar de jurist G.H.A. Grosheide zich bij aansloot. Zeker, de verliezen waren groot, maar toch wees hij de
directeuren op artikel 3 van de statuten van de VHO waarin stond dat het verboden was ‘gelden
aan te nemen met belemmerende voorwaarden voor de Vereeniging en het onderwijs’. Hij hoefde
niet bevreesd te zijn. President-directeur De Waal Malefijt bestreed het doemdenken dat voortkwam uit het louter kijken naar cijfertjes. Ideologisch was de medische faculteit van groot belang
Harinck, Colijn en de VU, p. 156.
Curatoren, (notulen), 1921-III/68-69 (7 mei).
3 Jaarverslag VHO, jrg. 40 (1919), p. XXII.
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voor de universiteit en ook hij verwierp iedere vorm van verdere verhoging van de overheidssteun, die op dat moment luttele vierduizend gulden jaarlijks betrof. ‘Het zijn maar kluisters’. 2
Wel moest nadrukkelijk het aan den einder opdoemende jaartal 1930 in de gaten worden gehouden. Er moest worden bedacht dat zo spoedig mogelijk ‘tot benoeming van een derden hoogleeraar in deze faculteit’ moest worden overgegaan. ‘Inspanning van alle krachten, ook voor deze faculteit, zal dus in de toekomst noodig blijven.’3
Het jaar erop werd de discussie over de relatie tussen de faculteit en de financiële problemen
van de VU voortgezet. Tijdens een vergadering van de directeuren op 13 juni 1922 vestigde de
voorzitter der curatoren, Van Schelven, de aandacht op ‘de Medische en Natuurkundige faculteiten,
waarmede wij in een impasse geraken’. Langzaam maar zeker werd het algemene gevoelen bij de
directeuren dat zij ‘nooit de kosten eener volledige Med. Fac. zullen kunnen opbrengen, terwijl
ook de menschen om die faculteit te bezetten er niet zijn’. De grote vraag bleef daarbij in welke
richting de ontwikkeling van de medische en eventueel de natuurwetenschappelijke faculteit zou
moeten geschieden? In verband hiermee wilde een maand later De Waal Malefijt van de hoogleraren horen hoe er aan de medische faculteit kon worden bezuinigd. Dit met het oog op haar
enorme kosten, die uitbreiding van de overige faculteiten in de weg stonden.
Bouman en Buytendijk hadden twee plannen voor uitbreiding ontwikkeld, waarvan het eerste
een miljoen en het tweede twee ton zou kosten. Beide waren echter, vanwege de afwezigheid van
staatssubsidie en het gebrek aan mensen, gedoemd te falen. En dus kwam De Waal Malefijt met
een voorstel dat vreemd genoeg in de discussie die in de jaren daarop zou volgen, geen enkele rol
meer zou spelen. Als, zo zei hij, de exacte wetenschappen zouden worden losgelaten, zou de instelling van een - relatief goedkope - economische faculteit zijn te overwegen. Bovendien zouden
dan leerstoelen in de pedagogiek en natuurfilosofie kunnen worden ingesteld. Hier zou de hulp
van Bouman en Buytendijk bij kunnen worden ingeroepen. Het zou verder het voordeel hebben
dat de sympathie van de achterban behouden bleef. Grosheide stelde bovendien voor dat de medische faculteit zijn richting moest wijzigen: weg van het praktische, richting de theorie, waarmee
de aloude voorkeur voor geschiedenis en encyclopedie weer op kwam zetten. Hier sloot curator
S. de Vries zich bij aan. Een complete medische faculteit was onmogelijk en bovendien zou een
specialisering in de meer geestelijke vakken minder duur zijn dan een laboratorium.4
Grosheide en De Vries stonden niet alleen. Naar aanleiding van Boumans plan een faculteit
op te zetten die het volledige kandidaatsprogramma behelsde, merkte in die dagen ook directeur
a.w., jrg. 42 (1921), p. XXV.
a.w., jrg. 42 (1921), p. XXV-XXVI; zie ook: a.w., p. XXI, XXVII-XXVII; Jaarboek VU, 1929, p. 51.
3 Jaarverslag VHO, jrg. 43 (1922), p. XXI.
4 Directeuren (notulen) 1922-IV/231-232 (13 juni); 1922-IV/236-237 (8 juli); Blauwendraat, Worsteling naar waarheid,
p. 77.
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Schermers op dat dan naast vakken als experimentele psychologie en sociale gezondheidsleer,
ook de geschiedenis der geneeskunde op het curriculum zou moeten staan. Woltjer herhaalde
daarop het argument van De Waal Malefijt. Een dergelijke keuze zou wellicht wel kunnen en
moeten worden gemaakt, maar dan niet om louter financiële redenen. Er moest zijns inziens
vooral niet te veel tegen de kosten worden opgezien. Als de nood hoog was, zo herhaalde hij een
oude opvatting, zou de VU niet beschaamd worden. Toch was de financiële crisis nijpend. Subsidie viel niet te verwachten - als zij al werd gewenst - en bovendien zat de conjunctuur tegen. Verder moest er dringend een nieuw gebouw komen want de overige faculteiten zaten in feite in
krotten. De medische faculteit moest er nog een hoogleraar bij krijgen, maar verder dan dat
moest niet worden gegaan. Hiermee stemde de voorzitter in. Een dergelijke benoeming zou volgens hem zelfs ‘geen probleem’ zijn.1
Onder aanbeveling van onder meer Colijn brachten de financiële problemen de directeuren ertoe de achterban om een extra financiële injectie te vragen. Bovendien werd overwogen niet verder naar uitbreiding, maar juist naar inkrimping van de medische faculteit te streven, naast bijvoorbeeld het vergemakkelijken van toetreding tot de VU voor Nederlands hervormden of het
toch maar aanvragen van rijkssubsidie. In verband met al deze vragen werd op zaterdag 8 juli
1922 door de directeuren en de senaat vergaderd over de toekomst van de universiteit. Door het
succes van de oproep tot financiële steun kon de eerste nood in met name de faculteiten rechten
en letteren worden gelenigd. Maar het besef was duidelijk aanwezig dat dit weliswaar uitstel, maar
geen afstel van de problemen was. Ook nu echter kon niet tot overeenstemming over een echte
oplossing worden gekomen.2
- Het plan-Colijn 1922: een ideologisch én financieel gezonde universiteit
1922 was tevens het jaar waarin Colijn zich voor het eerst met zaken bemoeide die de medische
faculteit betroffen, en wel op de jaarvergadering van 13 juli te Leeuwarden in zijn maidenspeech in
de contreien van de VU. Het was dezelfde vergadering als waarin de in hoog aanzien staande
oud-militair, oud-zakenman en succesvol politicus tot directeur werd gekozen. Zijn redevoering,
‘De toekomst van het vrije hoger onderwijs’, stond geheel in het teken van de dure medische faculteit. Volgens hem waren er twee zaken fundamenteel voor het eigen karakter van de VU.
Daarvan was de eerste de band met een christelijke levensovertuiging, die echter, zo gooide hij
even in de groep, te enghartig werd geïnterpreteerd. Door haar geschiedenis was het weliswaar
Directeuren (notulen) 1922-IV/231-232 (13 juni); Curatoren (notulen), 1922-III/96 (4 nov.); Blauwendraat, a.w., p.
77.
2 Harinck, Colijn en de VU, p. 157
1
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begrijpelijk dat de VU met name gedragen werd door de kuyperiaans gereformeerden, maar dat
was een beperking die volgens Colijn, zelf afkomstig uit een afgescheiden nest, eigenlijk wezensvreemd was. Het gereformeerde element vormde weliswaar de kern van de VU, maar het stond
voor hem als een paal boven water dat, wilde de VU een toekomst hebben, ook studenten en docenten uit enigszins anders denkende kringen zouden moeten worden aangetrokken, waarmee hij
zich op zijn beurt een enigszins wezensvreemd afgescheidene betoonde. Het tweede kenmerk van
de VU lag besloten in de band tussen de wetenschap en het gereformeerde volk. Die bestond ook
bij de afgescheidenen omdat die vanwege de vervolging door de staat in de eerste jaren na de
splitsing, een wantrouwen tegen de staat hadden ontwikkeld, en daardoor op zoveel mogelijk terrein - religieus, politiek, maatschappelijk - zelfstandig wensten op te treden.1
Op het moment dat Colijn het woord voerde, was hij de held der gereformeerden. De enkele
maanden voor de vergadering gehouden landelijke verkiezingen hadden de ARP flinke verkiezingswinst opgeleverd. Dat de vergadering drukker werd bezocht dan normaal, werd dan ook geheel aan zijn komst toegeschreven. Hij werd met nagenoeg algemene stemmen tot directeur van
de VU verkozen, wat niet geheel vrij was van eigenbelang. Expliciet werd erop gewezen dat Colijn voor de ARP maar liefst één miljoen gulden had weten binnen te halen en men vertrouwde er
op dat hij ‘dan ook wel zijn krachtige schouders [zou] willen zetten onder het werk der Vrije Universiteit’, iets wat Colijn onder uitbundig gejuich ook meteen toezegde.2 Wellicht echter dat hij
door dit in gereformeerde kring alom gedeelde enthousiasme rond zijn persoon, ook de
(over)moed had opgevat om, bij zijn eerste optreden voor dit gehoor, meteen met een uitdagend
toekomstplan op de proppen te komen, waarbij bovengeschetste financiële crisis het uitgangspunt vormde. Zoals het een waar leider en groot staatsman betaamt, schetste hij een voor de levensvatbaarheid van de VU onontbeerlijk en scherp omlijnd doel, waarvoor ingrijpende maatregelen onafwendbaar waren.3


Volgens Realpolitiker Colijn was de crisis nog groter dan algemeen werd gedacht. De fi-

nanciële berekeningen van de directeuren waren niet reëel. Zo waren er voor de groei van de VU
niet vier ton nodig, zoals de directeuren dachten, maar liefst vijf ton, en dat terwijl de VHO op
dat moment slechts anderhalve ton had te besteden. Die vier ton waren namelijk buiten de medische faculteit gerekend en die moest met het oog op 1930 toch echt verder worden uitgebreid.
Ter bereiking van het ideaal van 1880 en het noodzakelijke toekomstbeeld van 1955 - vijf volwaardige faculteiten - zou zelfs anderhalf miljoen gulden noodzakelijk zijn, een vertienvoudiging

Harinck, a.w., p. 158-160.
Jaarverslag VHO, jrg. 43 (1922), p. XXVII.
3 Harinck, a.w., p. 162-163.
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dus van de toenmalige uitgaven. De benodigde vijf ton zou al niet enkel en alleen door de achterban kunnen worden opgebracht, laat staan het drievoudige daarvan.


De oplossing hiervoor zocht Colijn echter niet in het aanvragen van rijkssubsidie. Hij wil-

de geen ‘smeekend oog’ op Den Haag richten. Ten eerste schreeuwde de landelijke financiële situatie eerder om bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs dan om verhoging van de uitgaven. Hij hoopte dan ook dat er in de komende jaren ‘een grimmige waakhond bij de Schatkist van
het Rijk’ aanwezig zou zijn. (Korte tijd later werd hij zelf tot minister van financiën benoemd.)
Maar bovendien en bovenal achtte Colijn het beginsel van gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs niet van toepassing op en niet in het belang van het hoger onderwijs. Dus wees
hij, ook als de schatkist het wel zou hebben toegelaten, fikse staatssubsidie voor de VU af. Haar
restte dus niets anders dan in de toekomst niet meer zelfstandig, maar in samenwerking met andere universiteiten naar een vijf faculteiten omvattende universiteit te streven. Met name de medische en natuurwetenschappelijke faculteiten - die toentertijd als de meest waarschijnlijke faculteiten nummer vier en vijf werden gezien - gingen de financiële draagkracht van de VU ver te boven. Zeker voor hen zou dus samenwerking moeten worden gezocht.


Hierbij speelde tevens mee dat het al moeilijk genoeg was om de leerstoelen aan de diver-

se universiteiten fatsoenlijk bezet te krijgen, een probleem dat met een toename van het aantal grote - universiteiten alleen maar zou toenemen. Wat echter wel zou kunnen was dat ‘alle materieele hulpmiddelen voor het natuurkundig en medisch onderwijs’ werden samengebracht ‘in
een afzonderlijke Staatsinstelling ten behoeve van het academisch onderwijs’. Als dit zou kunnen
worden gerealiseerd dan was volgens Colijn ‘het voornaamste struikelblok voor de ontwikkeling
van het Vrije Hooger Onderwijs opgeheven’.1
Meteen bij zijn eerste optreden als lid van het college van directeuren had Colijn klare wijn geschonken. Dat taal zo duidelijk, zo hard en soms zo strijdig met de traditie werd gesproken, was
men aan de VU niet gewend, aldus G. Harinck in zijn ‘Colijn en de Vrije Universiteit’. Maar het
was wel de vraag of Colijn, die tot op dat moment weinig met het onderwijs in aanraking was gekomen, met zijn voorstellen betreffende samenwerking met openbare universiteiten, niet gewoon
te véél afweek van wat als normaal en wenselijk werd gezien om enige kans op succes te hebben.
Dit sloeg niet alleen op wat aan de VU als normaal en wenselijk werd gezien. Die nam immers
toen niet alleen een bijzondere, maar ook een zeer bescheiden en geïsoleerde positie in Neerlands
universitaire wereld in. Met andere woorden: zelfs als de VU samenwerking zou willen, dan nog
was het zeer de vraag of die wens zou worden ingewilligd door de andere universiteiten, die er
waarschijnlijk geen traan om zouden laten als de VU gewoon zou verdwijnen. Bovendien echter
1

Jaarverslag VHO, jrg. 43 (1922), p. XXVII-XXIX; Harinck, a.w., p. 163.
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stond Colijns voorstel op gespannen voet met de in de VHO heersende mening over het beoefenen van zelfstandige wetenschap in alle geledingen. Samenwerking zou met andere woorden het
‘vrije’ in gevaar brengen.
Zijn visie, en zeker dit aspect ervan, kon dan ook nauwelijks op instemming rekenen. Dominee J.E. Vonkenberg fulmineerde in het Gereformeerd Jongelingsblad dat het hem schokte dat de toekomst van de VU blijkbaar een pure geldkwestie was geworden. Zo had Kuyper, die over een ‘geloofsstuk’ had gesproken, het toch niet geleerd. Ook Grosheide bekritiseerde Colijn. Die dacht
blijkbaar dat voor sommige vakken christelijke docenten minder noodzakelijk waren; dat een
spuit door een liberaal arts niet anders werd gezet dan door een christenarts. Maar dat was fout
gedacht. ‘De neutrale zône is juist bij het hooger onderwijs zóó klein, dat ze feitelijk niet te vinden is. Dat geldt zelfs voor de laboratoria.’ Er moest dan ook aan het idee van een volledige, gereformeerde universiteit worden vastgehouden. ‘En als het ideaal niet te bereiken is, dan toch
nooit een plan maken, iets doen, waardoor het ideaal voorgoed onbereikbaar is geworden.’ Colijns kritiek werd dan ook, zoals Harinck het uitdrukte, meer ‘als voortvarend dan als weloverwogen’ beschouwd.1
Verlies van civiel effect of samenwerking: dat is de keuze
Colijn liet het er niet bij zitten. In het najaar publiceerde hij zes artikelen in De Standaard waarin
hij probeerde met name Grosheide van repliek te dienen, maar hij deed dat wel door behoorlijk
wat water in de wijn te doen. Hij stelde onomwonden het gereformeerde karakter van de VU te
willen bewaren, maar bleef bij zijn overtuiging dat de keuze in feite was: of uitbouw van de drie
bestaande faculteiten, waarbij het verlies van het civiel effect dan maar op de koop toe moest
worden genomen, of op een of andere wijze komen tot vijf faculteiten voor december 1955, maar
dat zou de VHO niet zelfstandig kunnen. Hij kwam deels tegemoet aan de kritiek door te stellen
dat dit ideaal desondanks niet als een onmogelijkheid moest worden gezien en dat moest worden
geprobeerd het te bereiken op een wijze die zo dicht mogelijk tegen de wensen van de stichters
aan lag. Bovendien corrigeerde hij zijn visie over het onderscheid tussen principiële en nietprincipiële vakken. Natuurlijk moest de VU als dat kon voor ieder vak eigen, bekwame docenten
aanstellen, maar gezien de huidige situatie moest er gewoon onderscheid worden gemaakt. Vakken waarin het gereformeerde element minder naar voren kwam, moesten zolang maar een docent velen die het gereformeerde woord wat minder sprak.1
In een drietal gesprekken met hoogleraren en curatoren, rond de jaarwisseling 1922-1923, zette Colijn nogmaals zijn ideeën uiteen. Hierin kwam wederom naar voren dat hij voor de natuur1

Harinck, a.w., p. 165, 167.
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wetenschappelijke en medische faculteit teruggreep op het aloude idee van bijzondere leerstoelen
aan de rijksuniversiteiten, om van daaruit ‘geleidelijk parallelfaculteiten in het leven te roepen, te
beginnen met de meer principieele vakken’. De afgescheiden Colijn trad dus meer in de voetsporen van de CVNG dan van de VtCV, terwijl toch die laatste de medische faculteit in zijn toenmalige vorm mogelijk had gemaakt. De parallelfaculteiten zouden een stichting van de VHO moeten
zijn en deel van de VU moeten uitmaken. De band met de openbare universiteiten moest louter
administratief zijn. De ratio achter de parallelfaculteiten was dat volgens Colijn door een medische faculteit, de andere drie faculteiten van de VU noodlijdend zouden zijn en blijven, en zeker
als daar nog een natuurwetenschappelijke faculteit aan werd toegevoegd. Hoeveel geld er ook
voor de meer natuurwetenschappelijke faculteiten zou binnenkomen, zij zouden roofbouw op
het totale budget blijven plegen. Dus zouden in ieder geval voor die faculteiten de materiële middelen door het rijk beschikbaar moeten worden gesteld. De financiële middelen echter niet. Dat
zou een te groot gevaar voor de vrijheid vormen. Bovendien was het voordeel van de parallelfaculteiten dat ‘als men Bouman en Buytendyk by de Ryksuniversiteit incorporeerde’, dan ‘konden
zy al die jongelingen onder hun invloed brengen’. Zij zouden dus van groot belang kunnen zijn
bij de vorming van ‘principieële medici’.1
Het oude idee van bijzondere hoogleraren werd nu aan de VU zelf van stal gehaald. Maar niet
omdat dat beter zou zijn voor de gereformeerde wetenschap, maar omdat het de enige manier
zou zijn om zowel ideologisch als financieel een gezond beleid te kunnen voeren. Ideologisch gezien moest subsidie worden afgewezen, en dus moest er financieel gezien wel voor samenwerking
met andere universiteiten worden gekozen, in de vorm van bijzondere hoogleraren, om alsnog uit
te kunnen groeien tot een vijf faculteiten omvattende universiteit.
Maar de tegenstand op de vergadering waarin Colijn deze plannen naar buiten bracht, 22 december 1922, was niet gering. Woltjer wenste de samenwerking met de rijksuniversiteiten niet te
aanvaarden. Dat was niet het ideaal en bovendien, zo zei hij met enig recht, gaf het geen oplossing voor het probleem dat er geen geschikte kandidaten konden worden gevonden. Dominee
Van Schelven bracht in herinnering dat de medische faculteit er alleen maar was gekomen vanwege ‘de aandrang van de Vereeniging tot Chr. Verzorging van Krankzinnigen’. Persoonlijk had
hij liever de natuurwetenschappelijke als vierde gezien. De vraag was echter niet wat hij wilde,
maar wat God wilde. ‘Hij moet ons de mannen schenken, die bij hun onderwys staan op den
grondslag van art. 2 der Statuten’. Dat gebeurde echter maar niet en dus was hij slechts op puur
financiële gronden tegen opheffing van de medische faculteit. Prijsgeven van de medische faculteit was niet verstandig, zowel met het oog op de VCAS als met het oog op de contribuanten die
1

a.w., p. 167-168.
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alleen voor die faculteit gaven. Maar historicus A.A. van Schelven wilde van dergelijke overwegingen niets weten. Hij wenste een concentratie op de bestaande drie faculteiten en ‘dus liquidatie
der Medische Faculteit’.2 Hoe verschillend van inhoud hun kritiek ook was, van het plan van Colijn moesten zij alledrie niets hebben. Dit lag anders bij de medici onder het gezelschap.
Een nieuw, maar teleurgesteld elan
Volgens Schermers was het niet nodig een volledige medische faculteit te bezitten. Hij stelde
daarom voor de medische faculteit van de VU te beperken tot vakken die van principieel belang
waren: ‘de algemeene pathologie, de sociale hygiene, de empirische psychologie en de historie van
de medicijnen’. Wat hem aansprak in het plan van Colijn was het instituut van bijzondere hoogleraarschappen aan andere universiteiten. Dat bevorderde het contact met ‘andere wetenschappelyke mannen’. Buytendijk ging hierin mee. Hij stelde voor de medische faculteit te ontwikkelen in
de richting van een natuurfilosofische faculteit. Dan zou concentratie plaats kunnen hebben op
de principiële vakken. De daarvoor aan te trekken hoogleraren zouden tevens bijzonder hoogleraar aan een andere universiteit kunnen worden.3
Duidelijk moed gevat door de opmerkingen van Colijn, stelden Bouman, Buytendijk en
Schermers een toekomstplan voor de medische faculteit op. Het was de bedoeling dat laboratorium en kliniek behouden bleven voor de VU. Een volwaardige medische faculteit was echter om
praktische redenen uitgesloten, omdat daarvoor volgens hen minstens tien hoogleraren nodig waren. Dus stonden zij een ontwikkeling van de faculteit in de richting van een volledig kandidaatsprogramma voor - let wel: de VtCV, de eigenaar van de Valeriuskliniek, wilde een doctoraalopleiding in de psychiatrie. Na hun kandidaats konden de studenten aan de UvA of eventueel de
RU Utrecht verder studeren. Daar zou de VU dan bijzondere leerstoelen kunnen oprichten. De
overeenkomsten met het voorstel-Colijn zijn duidelijk en dat in ieder geval Bouman er voor geporteerd was is niet verwonderlijk, omdat in feite zijn oude voorkeur voor bijzondere hoogleraren er nieuw leven mee werd ingeblazen. Probleem was alleen dat om het kandidaatsexamen van
de ene universiteit ook voor de andere geldig te laten zijn, een wetswijziging noodzakelijk was.
Ten behoeve van de volgende vergadering goten zij dit plan in enkele stellingen ‘in aansluiting
aan het plan-Colijn’.

Curatoren (corr.), 1922/88: Vergadering van directeuren, met curatoren en hoogleraren 23-12-1922.
Idem.
3 Idem.
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1) Het is niet te verwachten, dat binnen afzienbaren tyd aan de VU een volledige medische faculteit
met jus promovendi zal tot stand komen, omdat daarvoor zoowel de mannen als de middelen ontbreken.
2) Het is wenschelijk, het aantal Katheders in de medische faculteit langzamerhand uit te breiden,
vooral in de meer principieele vakken […].
3) By de benoeming van nieuwe hoogleeraren in de medische faculteit moesten deze voor zoover
noodig terstond de beschikking krygen over een eigen laboratorium of Kliniek, zoodat zy in staat zyn
de wetenschap zelfstandig te beoefenen.
4) Het is gewenscht door het instituut der byzondere leerstoelen althans voor de medische hoogleeraren met het oog op examens en promoties contact te zoeken met andere Universiteiten.1

In maart 1923 werd tijdens een vergadering van curatoren, professoren en directeuren de discussie voortgezet. Hierbij bleek al snel dat de stellingen van de drie medici op dezelfde argwaan stuitten als de plannen van Colijn. In feite maakten zij geen schijn van kans, al bleek tevens dat de
wens tot uitbouw van de medische faculteit tot een voor behoud van het civiel effect afdoende
grootte, voorop bleef staan.
Insteek van de vergadering was dat de uitbreiding van de medische faculteit vooraleerst zou
worden gezocht in de opleiding voor het kandidaatsexamen. Als de omstandigheden het toelieten
zou daarop ook het doctoraalexamen in het vizier komen, met een concentratie op datgene
‘waarmede gewichtige directe belangen van het Gereformeerde leven verbonden zyn (“medische
ethiek”, ziekenhuizen, opleiding-verpleegsters enz.)’. Bij het inrichten van de kandidaatsopleiding
zou er bovendien op worden gelet dat er vakken kwamen die tevens voor de wis- en natuurkundige faculteit van belang zouden zijn.


Dat Colijn bij het vormen van zijn plannen vooral geïnteresseerd was geweest in het

oordeel van de twee hoogleraren geneeskunde en van arts-curator Schermers, was dus niet
verwonderlijk. Zij zaten het meest op zijn lijn. Maar principiële bezwaren zouden de uitkomst van
de discussies op een voor Bouman en Buytendijk negatieve wijze beïnvloeden, ook al stond al
snel vast dat het niet bij drie faculteiten mocht blijven. Historicus Van Schelven nam met die
opvatting een geïsoleerde positie in.2 De curatoren hielden echter vast aan de wens om een
volledige opleiding geneeskunde binnen de VU zelf te realiseren. Weliswaar was samenwerking
met andere universiteiten mogelijk, maar als dit in een zo vergaande vorm zou geschieden als de
drie artsen voorstelden, dan kon dat niet anders dan het einde van een eigen medische faculteit,
het einde van een waarlijk christelijke faculteit betekenen. Tegenvaller voor de medici was dat

1
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Colijn het hier mee eens was. Ook hij achtte het plan van Bouman en de zijnen een brug te ver.
Al was ook hij voorstander van samenwerking met andere universiteiten, hij zag dit toch meer als
een overbruggingsperiode. Samenwerking was verdedigbaar, maar alleen als middel om
uiteindelijk de eigen medische opleiding te realiseren.1
Namens de medici voerde Buytendijk het woord. Hij erkende de bezwaren tegen de verregaande samenwerking die zij voorstonden, maar dacht dat die op termijn zouden kunnen worden
overwonnen. Hij beval daarom aan ‘om voorloopig de universiteits-idee te beperken tot drie faculteiten, en voor de andere faculteiten het systeem der bijzondere hoogleeraren tijdelijk te accepteeren, met de kans om later tot grootere plannen te komen’. Eigenlijk, zo dacht Buytendijk,
was hun plan het enig mogelijke wilde er contact met studenten mogelijk worden. 2 Maar na veel
gedelibereer was de conclusie dat het niet wenselijk was ‘thans reeds een definitieve beslissing te
nemen omtrent de vraag of aan de VU wat de medische faculteit betreft eerst de studie voor het
candidaats of die voor het doctoraal zal worden geregeld’. Het was echter wel noodzakelijk ‘zoo
spoedig mogelyk over te gaan tot de vorming van een medische faculteit aan de VU door de
stichting van een nieuwen katheder en de benoeming van een derden hoogleeraar. Het stelsel der
byzondere leerstoelen blijkt èn om theoretische èn om practische redenen voor de VU niet aan te
bevelen te zyn.’3
Man van de daad Colijn begon intussen te vrezen dat al dit gepraat geen enkele concrete beleidsverandering tot gevolg zou hebben. Hij drong daarom nogmaals op duidelijkheid aan. Hij
vroeg zich af hoe de VU tot een kandidaatsopleiding aan een medische faculteit zou kunnen komen en of er nog wel op de oude voet moest worden doorgegaan. ‘Als het uitzicht er niet is dat
we ons doel bereiken’, zo stemde hij alsnog met Van Schelven in, ‘dan moeten we het onze menschen zeggen en ons beperken tot 3 faculteiten.’ Het was dus tegen Colijns zin in dat de vergadering besloot toch zo spoedig mogelijk met het vormen van een medische faculteit te beginnen. 4
Ook de derde mogelijkheid, het stichten van een faculteit voor wis- en natuurkunde met meteen
drie hoogleraren, had namelijk weinig sympathie. Het was zonneklaar dat Nederland christenartsen nodig had, maar de relatie tussen ‘bijbel en reageerbuisjes’, tussen gereformeerde beginselen
en wis-, natuur- en scheikundige formules, was toch hooguit een zeer zijdelingse. Christenartsen
hadden met andere woorden een hogere prioriteit dan christenmathematici of christenchemici.
De voorkeur ging derhalve uit naar de verdere uitbouw van de medische faculteit tot een volwaardige vierde faculteit. Als dit niet voor 1930 zou lukken dan moest de regering ‘maar water in
Directeuren (notulen) 1922-IV/227 (9 mei), Harinck, Colijn en de VU, p. 170.
Harinck, a.w., p. 170.
3 Curatoren (corr.), 1923/17: Aanteekeningen betreffende de vergadering van curatoren, professoren en directeuren,
24-3-1923.
4 Harinck, a.w., p. 170-171.
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de wijn doen en de termijn verlengen’.1 Dit betekent dat luttele jaren voordat anders werd beslist
en wél het belang van de wis- en natuurkundige faculteit voor de gereformeerde achterban zou
gaan worden benadrukt, de VU als geheel nog steeds brood zag in uitbreiding van de medische
faculteit tot een voor het civiel effect voldoende omvang. Maar ja, toen waren Bouman en Buytendijk nog aanwezig en hoefde er nog maar één hoogleraar bij te worden gezocht.
Colijn schudde misnoegd het hoofd. ‘Voortscharrelen’ om in december 1930 aan de wettelijke
eis van een vierde faculteit met drie hoogleraren te voldoen, noemde hij ‘morsen met een houtje
in de goot’. Schuldig aan het echec was niet de principiële kritiek die natuurlijk op zijn ideeën
mogelijk was, maar de voortvarendheid waarmee hij te werk was gegaan. De Nederlander in zijn
algemeenheid en dus ook de gemiddelde gereformeerde, was nu eenmaal conservatief, ‘tot dezulken behoor ik echter niet’. Zijn poging enig leven in de VU-brouwerij te brengen was mislukt.
Het had veel discussie opgeleverd, maar uiteindelijk bleef alles bij het oude.2 Toen nog wel.3
Een volledige medische faculteit onbereikbaar?
Op de jaarvergadering van 28 juni 1923 werd er vanzelfsprekend teruggekomen op de rede van
Colijn van het jaar daarvoor, waarbij diens woorden werden samengevat met de stelling: ‘De Vrije
Universiteit kan nog wel groeien, maar volledige Medische en Natuurkundige faculteiten zijn niet
bereikbaar.’ In de openingsrede, uitgesproken door curator en minister Heemskerk, werd gerefereerd aan een door de directeuren verspreid boekje waarin was gezegd dat voor groei, bijvoorbeeld ter aanvulling van het aantal hoogleraren, ongeveer f 260.000,- nodig was. De spreker zei
Roelink, Vijfenzeventig jaar VU, p. 148.
Harinck, a.w., p. 171.
3 De plannen van Buytendijk en Bouman waren niet het enige agendapunt in maart. Ook werd er gesproken over de
vraag of er gestreefd moest worden naar ‘de verkryging van een behoorlyke subsidieering, zonder welke vrye ontplooiing en ontwikkeling van het Byzondere H.O. niet wel mogelyk schijnt. Conditio sine qua non ware daarby dat in
geen geval nog andere de vryheid beperkende voorwaarden gesteld worden, dan thans reeds gelden voor de verkrijging van den effectus civilis.’ Dat dit ter sprake kwam hing daarmee samen dat bij de behandeling van zijn begroting
in juli 1922 minister van onderwijs De Visser had toegezegd een commissie in te stellen die de mogelijkheid moest
onderzoeken van overheidssteun aan het hoger bijzonder onderwijs. Meer concreet: de commissie moest nagaan of
bezuiniging met behoud van kwaliteit mogelijk was - sommige zaken zijn blijkbaar van alle tijden. Die commissie was
zojuist in het leven geroepen en Colijn was gevraagd voorzitter te worden. Mede daarom had hij expliciet op de vergaderingen een antwoord gevraagd op de vraag of het aan de VU bij drie faculteiten moest blijven of dat het er vijf
moesten worden. Toen De Visser de commissie installeerde, zei hij dat onmogelijk kon worden doorgegaan op de
weg van verdergaande differentiëring van vakken, met name op het gebied der exacte wetenschappen. Dat zou zelfs
in normale, financieel gezonde tijden niet te doen zijn, laat staan in tijden van financiële schaarste. Desondanks kwam
de commissie tot de voor de medische faculteit van de VU hoopvolle slotsom dat met betrekking tot de medische
opleidingen, geen der bestaande opleidingen kon worden gesloten, mede omdat dat ‘noodzakelijkerwijs’ zou leiden
tot uitbreiding van de medische opleiding aan andere universiteiten. De commissie was zelfs van mening dat op
grond van hun onderwijstaak en de ontwikkelingen in de medische wetenschap de bestaande medische faculteiten
eerder uitgebreid dan ingeperkt moesten worden. Dit neemt overigens niet weg dat volgens een aantal commentatoren, onder wie Van Rijnberk, in verband met het toegenomen aantal studenten de uitgaven aan het medisch onderwijs te gering waren om het niveau op peil te houden. Colijn moest overigens na een tijd zijn zetel in deze commissie
vanwege zijn ministerschap opgeven. De lege plek werd ingenomen door Bouman. Curatoren (corr.), 1923/17: Aanteekeningen betreffende de vergadering van curatoren, professoren en directeuren, 24-3-1923; Harinck, a.w., p. 168169 Goudsmit, Anderhalve eeuw dokteren, p. 63-64; Jaarverslag VHO, jrg. 44 (1923), p. XX.
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hierover dat, wat de uitbreiding van het aantal hoogleraren betrof, ‘[wij] met name voor de literarische en medische faculteit […] daarop reeds lang het oog gevestigd’ hielden. Hij achtte het onwaarschijnlijk dat de directeuren bij de kosten voor uitbreiding van het aantal hoogleraren ook
hoogleraren aan een natuurwetenschappelijke faculteit bedoelden, omdat die nog niet bestond.
Wat niet bestond kon ook niet groeien. Door hem werd het financiële probleem ook in 1923 lang
zo somber niet ingezien als Colijn dat had gedaan en deed, ook al was het financieel niet zo’n
gunstig jaar geweest voor de VU en was er al een tijd geen sprake meer van de aanvankelijke,
constante stijging van het voor de medische faculteit bestemde potje. Integendeel zelfs. Haar
schuld was opgelopen tot meer dan f 4500,-. Maar toch bleef het adagium: ‘De mannen moeten er
zijn en het geld. Als de mannen gevonden zijn, heeft het geld nog nooit ontbroken.’
Ook ging Heemskerk in op wat er het jaar daarvoor was ondernomen als gevolg van Colijns
rede. Directeuren, curatoren en senaat hadden als gevolg daarvan het gevoel gehad dat er een
‘gemeenschappelijk onderzoek door den universitairen kring vereischt was’. Daarom hadden zij
rond de jaarwisseling de drie bovengenoemde discussies met Colijn gehouden.
Hierbij gaf men zich rekenschap, dat inderdaad een zoo volledige uitbreiding der medische faculteit
aan onze Universiteit, dat zij alles aan de studenten kan bieden, niet binnen den kring van het bereikbare ligt. Moet men daarom van uitbreiding afzien en b.v. aandringen op een terugnemen van den
eisch in Art. 177 H.O.-wet, dat er vier, en later vijf faculteiten moeten komen? In beginsel, neen, wèl
tot weglating van de daar gestelde termijnen. Die termijnen knellen.1

Het was volgens Heemskerk niet nodig om deze eis wettelijk te stellen, en wel ‘omdat het Universitaire begrip, dat er vijf faculteiten zijn, ons niet minder eigen is, dan aan de openbare Universiteiten’. Door het aloude beginsel van een volledige universiteit was dat begrip aan de VU zelfs
sterker aanwezig. Men bleef dus vasthouden aan het verder uitbreiden van de medische faculteit
en aan het stichten van een wis- en natuurkundige faculteit. Maar ten aanzien van de medische faculteit doemde het gevaar van het verlies van het civiel effect aan de horizon op, en het was vervelend dat juist de medische faculteit daarvoor moest worden uitgebreid.
Van haar uitbreiding tot 3 of 4 professoren zien wij niet af. Wij kunnen zoodoende een faculteit, die
aan den huidigen eisch der wet voldoet, verkrijgen. En het is van groot belang, dat zij ook het recht
verkrijge te examineeren en den doctorsgraad te verleenen. Aan onze Universiteit in de medicijnen studeeren, moet een werkelijkheid worden. Maar bij de medische studie is de studie in een aantal speciale
vakken, met vaak kostbare apparaten, een vereischte, en het zal de vraag zijn, of onze medische facul1

Jaarverslag VHO, jrg. 44 (1923), p. XVII-XVIII, XXII-XXV (citaat: p. XXV)
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teit zich bij examens ten aanzien van sommige onderdeelen niet zal moeten tevreden stellen met een
bewijs, dat de student over die vakken van voldoende kennis heeft doen blijken voor hoogleeraren of
faculteiten van openbare Universiteiten, in zoover niet in laboratoria van openbare Universiteiten ten
nutte van het onderwijs aan onze studenten kunnen worden aangewend. Hier komen wij op het gebied, door den heer Colijn betreden en dat in de Staatscommissie wordt onderzocht.1

Met andere woorden: een uitbreiding om te kunnen voldoen aan de eisen van de onderwijswet
van 1905, bleef het streven, maar men moest niet denken dan een ook wetenschappelijk gezien
volwaardige medische opleiding in huis te hebben. Samenwerking met andere universiteiten bleef
ook daarna onoverkomelijk. Echter:
Eén ding is hierbij in acht te nemen, n.l. dat de oplossing niet worde gezocht in de richting van bijzondere leerstoelen voor onze professoren aan een openbare Universiteit. Zal het bijzonder H.O. zich
naar zijn aard kunnen ontwikkelen (formule uit de opdracht aan de Staatscommissie), dan moet niet
gezocht worden in bijzondere stoelen geënt op de openbare Universiteiten. Dat is een expediënt, door
de Wet niet buitengesloten voor wie het begeeren mochten, maar het is niet overeenkomstig het beginsel onzer Universiteit, dat eischt faculteiten, gedragen door één beginsel, dat in zichzelf is een universitair goed.1

Weer werd, na de vergadering van maart, de medische faculteit op zich dus omarmd, maar de gedachte van Bouman en Buytendijk om haar op een financieel gezonde - en wetenschappelijk voor
hen interessante - wijze te versterken door bijzondere hoogleraarschappen aan openbare universiteiten, werd resoluut van tafel geveegd. Zij konden niet anders dan hun verlies slikken, maar het
pad dat leidde naar hun afscheid enkele jaren later, was weer van nieuwe stenen voorzien.

De kwestie-Geelkerken
Maar het gehele verhaal over het toenmalige lot van de medische faculteit van de VU is nog niet
verteld met het uitblijven van een eigen ziekenhuis; het conflict tussen Lindeboom en Bouman;
de financiële perikelen van de VU in het algemeen en de medische faculteit in het bijzonder, en
de daar nauw mee samenhangende discussie over de uit de Hoger Onderwijswet voortkomende
plicht tot het instellen van een vierde faculteit. Ook theologische disputen droegen daar een steen
aan bij. Zo was er de interne discussie over de inaugurele rede van de filosoof H.J. Pos, waarin,
zo luidde de kritiek, iedere verwijzing naar God en godsdienst ontbrak. Directeur Idenburg stelde
1

a.w., p. XXV-XXVI
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met spijt in het hart vast dat enkele toch al kritisch over de universiteit denkende hoogleraren,
onder wie wederom Bouman en Buytendijk, zich geheel achter Pos hadden opgesteld. Met name
Buytendijk had een goede en intensieve relatie met Pos, die degene was die hem met de werken
van Dostojevski in contact had gebracht.
Verder voerden in maart 1924 de VU-studenten een, in de ogen van veel VU-bestuurders en
in de ogen van de achterban, veel te wereldse toneelvoorstelling op. Het stuk behandelde de geschiedenis van Saul en David en sprong wat losjes met de bijbelse waarheid om. Dit was ook niet
verwonderlijk omdat het verhaal was bewerkt door de ongelovige, zelfs joodse en socialistische
romanschrijver Israel Querido. Volgens de leden van de VHO had de senaat van de universiteit
daartegen te weinig stelling genomen. De wereldse omgeving van Amsterdam had blijkbaar een
duivelse uitwerking en dus was het wellicht beter dat de mannenbroeders hun zonen niet meer
naar de Keizersgracht zouden sturen. In tegenstelling tot een conflict over een drie jaar eerder
opgevoerd theaterstuk werd deze kwestie een publieke zaak. Zij zou veel gereformeerden in den
lande bezighouden die zich inderdaad gingen afvragen of hun zonen nog wel naar zo’n vrijpostig
oord moesten worden gestuurd, gelegen in een stad die toch al argwaan wekte? Dit kwam onder
meer door de opstelling van Buytendijk. Hij koos in het rumoer dat dit alles tot gevolg had volledig de zijde van de studenten. Bovendien ontstond er ‘een onverkwikkelijk debat’ tussen Hepp
ter rechterzijde, in het blad De Reformatie, en Geelkerken ter linkerzijde, in De Overtoomsche Kerkbode. Het was voor Buytendijk reden de redactie van De Reformatie te verlaten.2
Hiermee is meteen de stap gezet naar de kwestie die toen al helemaal de gereformeerde gemoederen bezig hield: de kwestie-Geelkerken, het hoogtepunt van de kerkstrijd in de jaren twintig. Ook hierbij zou Buytendijk een openbare rol spelen, al was dat dan pas na zijn vertrek. In
verband ermee bracht namelijk in oktober 1925 De Groene Amsterdammer enkele standpunten van
Buytendijk naar voren. Hij had geschreven dat het gezien de leeftijd van mens en aarde - die aantoonbaar ouder waren dan uit het bijbelverhaal op te maken was - noodzakelijk was ‘om van de
traditioneele opvatting van het Scheppingsverhaal in Genesis af te wijken’.
Bij zijne moeilijkheid om deze en soortgelijke meeningen in overeenstemming te brengen met de leer
van zijn kerkgenootschap, klopte hij herhaaldelijk bij hoogleraren in de theologie aan, zonder ooit een
bevredigend antwoord te krijgen, maar ook zonder ooit van eenige afwijking van het Gereformeerd standpunt te
worden beticht.

1
2

a.w., p. XXVI.
Harinck, a.w., p. 171-172; Roelink, 75 jaar VU, p. 140-141; Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, p. 183.
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Dit laatste bewees volgens de schrijver van het artikel, de hoogleraar geschiedenis G.W. Kernkamp, dat ook en zelfs de theologen van de VU niet meer in alle omstandigheden de letterlijke interpretatie van de bijbel onderschreven.1
Dit wijst er al op dat de klacht van Lindeboom dat er in Boumans publicaties maar weinig terug te zien was van de gereformeerde beginselen, in een tijd kwam dat er van de nodige gereformeerde beroering sprake was. Het oude wantrouwen tegen de boze, in menig gereformeerd oog
zondige buitenwereld had de kop weer opgestoken en kwam bijvoorbeeld tot uiting in acties tot
behoud van de zondagsrust, waarvan conservatieve confessionelen in 1929 een zeer strikte, fietsreparatieloze interpretatie per wet wilden zien vastgelegd.2 Maar het grote voorbeeld hiervan was
natuurlijk de genoemde kwestie-Geelkerken - draaiend om de vraag of wel of niet letterlijk moest
worden vastgehouden aan de tekst van de bijbel en meer specifiek het scheppingsverhaal. Deze
zou uiteindelijk, na de voor Geelkerken negatief uitgevallen synode te Assen van 1926, tot een
splitsing in de Gereformeerde Kerken leiden. Én zij leidde tot een splitsing in de VU. Eén lector
en drie hoogleraren, onder wie Pos, bleven zich verzetten tegen de uitspraak van een universitaire
commissie dat onvoorwaardelijk schriftgezag het uitgangspunt van onderzoek en onderwijs aan
de VU moest zijn. Die uitspraak werd echter eind jaren twintig unaniem door curatoren, directeuren en senaat aanvaard.3
De Geelkerken-strijd - die vanzelfsprekend ook in de jaren voor Assen al tot een scheiding der
geesten had geleid - is in feite de strijd tussen Bouman en Lindeboom in het groot. De tweespalt
tussen rekkelijk en strikt, tussen open en gesloten werd erin manifest. Er tekende zich een scheiding af tussen de leidende, conservatieve theologen aan de ene kant, zoals H.H. Kuyper en Hepp,
en mensen die meer natuurwetenschappelijk of medisch waren opgeleid en mede daardoor enigszins kritisch stonden tegenover de door deze theologen verkondigde waarheden. Deze laatsten,
onder wie natuurlijk Bouman en Buytendijk, werden in feite monddood gemaakt en mochten de
vragen die zij hadden op historisch, biologisch en politiek terrein - zoals het bij hen alleszins bespreekbare, inmiddels ingevoerde, maar in AR-kringen nog steeds omstreden stemrecht van de
vrouw - niet eens stellen, laat staan dat de theologen er een hun bevredigend antwoord op formuleerden. Tekenend is dat tijdens de synode een voorstel om geen overijlde beslissingen te nemen,
teniet werd gedaan door toedoen van steile theologen als H.H. Kuyper. Dit voorstel was ondertekend door bijna 160 mensen. Onder hen 23 artsen, maar slechts 11 predikanten.
De rekkelijken delfden dus het onderspit en dit heeft een directe invloed gehad op de discussie
over welke faculteit in 1930 de vierde volwaardige moest worden. Tijdens een gecombineerde
Kernkamp, Kerkleer en wetenschap, p. 1.
Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 165; Bulhof, a.w., p. 280.
3 Roelink, Blinkend spoor, p. 34-35.
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vergadering van curatoren en directeuren op 9 november 1925 merkte R.H. Woltjer op dat de
keus voor een medische dan wel een natuurwetenschappelijke faculteit deels zou samenhangen
met de uitkomst van de kwestie-Geelkerken. Juist in natuurwetenschappelijke richting was de
aanhang van Geelkerken immers groot. De senaat liet echter weten van dit argument niet onder
de indruk te zijn. Men moest vooral niet ‘alle wis- en natuurkundigen in den Geelkerken-hoek
duwen’.1 Dit duidt erop dat de relatie tussen geloof en wetenschap door de Asser-synode in een
(nog) strenger daglicht was komen te staan. Volgens een senaatscommissie betekende de uitspraak namelijk dat ook voor de natuurwetenschappen gold dat ‘al wat de Heilige Schrift ons
meedeelt of leert, onvoorwaardelijk’ moest worden aanvaard. Dit sloot een ‘willekeurig handelen
met de Heilige Schrift of met haar uitspraken’ uit, en ‘derhalve ook het in twijfel trekken van den
letterlijken zin van bestanddeelen van het heilige geschiedverhaal, zonder het aanvoeren van
deugdelijke, met het Schriftgezag bestaanbare gronden’.2


Dat het niet tot een algehele uittocht van dissidenten kwam, was te danken aan Colijn die

in 1926 president-directeur was geworden. Weliswaar had hij in eerste instantie uit praktische
overwegingen de eis gesteund tot vertrek van Pos en de zijnen, maar kwam daar op terug omdat
hij anders de totstandkoming van de vierde faculteit en daarmee het civiel effect in gevaar zag komen. Hij verzette zich dan ook tegen de na het vertrek van Bouman en Buytendijk steeds vaker
gestelde vraag of niet aan de overheidseis kon worden ontkomen, wat volgens Idenburg en B.
van Schelven niet al te moeilijk moest zijn. Volgens hen zou de Hoger Onderwijswet van 1905 op
het punt van de verplichting binnen 25 jaar met een vierde faculteit te komen, met gemak kunnen
worden gewijzigd. Onder leiding van Colijn wezen de directeuren dergelijke voorstellen echter resoluut af.3 Volgens Colijn zou zo’n voorstel aan de regering een ‘fatalen invloed’ op de band met
de achterban hebben. Iedere schijn dat de universiteit het oude ideaal van een volledige universiteit zou laten varen, moest worden vermeden. Het moest toch mogelijk zijn om in de vier
nog resterende jaren een nieuwe faculteit in het leven te roepen? Vraag was alleen: welke faculteit
moest dat zijn? Hij verklaarde daarop bereid te zijn mee te werken aan een natuurwetenschappelijke faculteit die immers - zo dacht hij - veel minder kostbaar zou zijn dan een medische faculteit
en waarvoor ook veel minder docenten nodig zouden zijn. Probleem hierbij was echter, zo brachten de curatoren weer naar voren, dat ook dit geringere aantal moeilijk bij elkaar te brengen zou
zijn, zeker omdat juist in natuurwetenschappelijke kring Geelkerken de nodige aanhangers had.
Hierop werd door Colijn een commissie ingesteld die eind 1926 met twee nog uitvoerig te be-

Directeuren 1878-1940 (notulen) 1925-V/40-45 (9 nov.); Blauwendraat, a.w., p. 77.
Blauwendraat, a.w., p. 27. Het was deze uitspraak die zou leiden tot het door Vollenhoven en Dooyeweerd opstellen van de bekende Wijsbegeerte der Wetsidee.
3 Harinck, a.w., p. 172, 175, 177; Blauwendraat, a.w., p. 77-78.
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spreken plannen kwam. Hiervan kozen de curatoren het plan waarin werd voorgesteld eerst een
exacte faculteit te stichten, de bestaande faciliteiten van de medische faculteit in stand te houden
en op termijn tot een volledige faculteit uit te bouwen. Hiervoor zou binnen enkele jaren drie ton
moeten worden opgebracht, naast een permanente stijging van de inkomsten van de VHO met
zestigduizend gulden.1


Maar wat de uitkomst ook zou zijn geweest, duidelijk was dat de frictie tussen praktijk en

ideologie door de synode niet kleiner, maar groter was geworden. Het aantal mensen uit de
achterban dat ook wetenschappelijk aanvaardbaar zou zijn, was nog verder gedaald. De
conservatieve overwinning te Assen bleek slechts een schijnoverwinning. Vroeg of laat zou men
niet om de wat rekkelijker denkenden heen kunnen als men het voortbestaan van de universiteit
niet in gevaar wilde brengen en dat nu was menigeen toch echt een stap te ver, zoals ook
sommigen naar voren brachten dat een nog striktere strikte band met de Gereformeerde Kerken
toch echt te zeer in strijd was met Kuypers ideaal van een universiteit vrij van staat én kerk . Hoe
populair bij de achterban ook, de rechtlijnige mening van curatoren zoals B. van Schelven,
theoloog, en J.G. Scheurer, arts, dat het principe heilig was ongeacht de consequentie, bleef aan
de universiteit een minderheidsopvating. Curator Heemskerk erkende daarom de kerkelijke
gebondenheid - en daarmee de band met de Asser-synode - voor de theologische universiteit,
maar voor de faculteiten letteren en rechten (en dus ook voor een eventuele vierde faculteit) gold
zij niet. Er werd nog wat over doorgepraat, maar eind 1927 kon Colijn dan eindelijk het startsein
geven voor de actie die de VU in 1930 drie ton en een nieuwe faculteit zou moeten opleveren.2
Overigens zouden slechts twee van de vier dissidenten hun tijd ook daadwerkelijk bij de VU
volmaken. Zevenbergen vertrok reeds in 1928 en Pos hield het in 1932 voor gezien. Hij vertrok
naar de UvA, waar hij zich ontwikkelde tot een areligieus humanist.1
- De medische faculteit en de kwestie-Geelkerken
Natuurlijk bepaalde de kwestie-Geelkerken ook de discussies aan de medische faculteit, maar zij
was duidelijk meer dan een louter theologisch dispuut zonder directe relatie met het werk dat
moest worden gedaan. Bij Buytendijk heeft zij er bijvoorbeeld voor gezorgd dat hij ‘wrange gevoelens’ aan zijn vertrek eind 1924 overhield. Geelkerken was predikant in Amsterdam-Zuid,

Harinck, a.w., p. 176.
Harinck, a.w., p. 177-179. Hier was wel een dreigement van Colijn voor nodig. De verschillen van mening bleven
bestaan en de tijd begon te dringen omdat de financiële actie ter uitbreiding van de universiteit uiterlijk op de jaarvergadering van juli 1927 van start moest gaan. Mede namens Idenburg verklaarde Colijn daarom enkele dagen ervoor
dat zij hun directeurschap zouden neerleggen als er, zoals Harinck schreef, ‘een direct verband gelegd zou worden
tussen de uitbreiding van de universiteit en de zaak van de vier docenten’.
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waardoor enkele VU-hoogleraren, onder wie de fysioloog, tot zijn gemeente behoorden. Bovendien kende hij Buytendijk doordat beiden redacteur waren van het blad Woord en Geest. In De Overtoomsche Kerkbode trok Buytendijk fel van leer tegen VU-collega’s als Hepp en Kuyper, die volgens
hem ‘op bedenkelijke wijze de opinie van ons Gereformeerde volk’ beïnvloedden.2
Maar ook afgezien van Buytendijks band met Geelkerken zou de kwestie beroering hebben
gebracht binnen de gelederen van de toenmalige faculteit. Dit wordt duidelijk als er even een zijsprong wordt gemaakt naar de reeds gekorte genoemde Nederlands Christelijke Studenten Vereniging, de NCSV. Die was vanaf 1914 langzaam maar zeker in een extraverte, oecumenische beweging veranderd, waarin de samenwerking tussen verschillende protestantse geloofsgemeenschappen een steeds belangrijker plek was gaan innemen. Het wantrouwen hiertegen bij gereformeerde theologen werd steeds groter en in 1918 door Lindeboom op scherp gesteld. Hij waarschuwde zijn studenten niet deel te nemen in de NCSV, ‘waarin hij met anderen een gevaar zag’.
En ook op de VU-dagen, ondanks dat bijvoorbeeld Bavinck voor de vereniging in de bres
sprong, werd de NCSV hevig bestookt, met name door giftige pijlen uit de koker van H.H. Kuyper. Het culmineerde in de kort voor de aanvaring tussen Lindeboom en Bouman plaatshebbende synode van 1920. Die volgde weliswaar niet Lindebooms advies het lidmaatschap van de
NCSV te verbieden, maar ontraadde het wel ten zeerste. Van deze NCSV was de ook toen al hevig door Lindeboom bekritiseerde Geelkerken lid en zelfs een tijdlang voorzitter geweest. Hij was
er nog altijd adviseur van, een rol die hij deelde met Bouman. Deze synode is wel de eerste echte
confrontatie tussen de behoudenden en de vernieuwers in de Gereformeerde Kerken genoemd.
Een vernieuwer als de oud-VU’er en christenantimilitarist J.J. Buskes becommentarieerde ‘dat de
Gereformeerde Kerken, als het er op aan kwam, kozen voor het isolement en de antithese’.1
Een tweede, en nog belangrijker, reden waarom de zaak binnen de medische faculteit escaleerde, was dat Geelkerken een van de predikanten en geestelijk verzorgers van de Valeriuskliniek
was. Geelkerken was in 1915, toen Bouman nog de scepter zwaaide en de Valeriuskliniek nog
geen vaste geestelijk verzorger in dienst had, verzocht bij tijd en wijle op zondagen voor te gaan.
Geelkerken had de uitnodiging aanvaard en werd een door zowel staf als patiënten gewaardeerde
gast. Hierdoor was voor de VtCV de kwestie-Geelkerken van meer dan louter principieel belang.
Er was, aldus Lindeboom, ‘ook voor onze stichtingen gevaar ontstaan door de actie Geelkerken
en de nieuwe opvattingen’. En ook voor de stichtingen gold: ‘Houdt dat gij hebt, n.l. den Gereformeerden grondslag.’ Dit werd ook het standpunt van het Algemeen Bestuur, dat door middel
van een circulaire, met Lindeboom als eerste ondertekenaar, aan alle geneesheer-directeuren werd
Roelink, a.w., p. 36; Knegtmans, Een kwestbaar centrum, p. 30, 54.
Kuiper, De voormannen, p. 82. Een van de 23 artsen was overigens Rijk Kramer die we nog kennen van het protest
tegen het CVNG-voorstel van Van Dale.
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toegezonden. De ‘z.g. nieuwe opvattingen’ van Geelkerken zouden niet worden geduld. Drie leden van het stichtingsbestuur van Wolfheze stapten als gevolg hiervan op.2
VU-historicus J. Stellingwerff stelt met recht dat door dit alles de kwestie-Geelkerken heeft
bijgedragen aan het vertrek van Bouman en Buytendijk, al waren zij dan al weg voor de Assersynode. Bovendien heeft zij er zo aan bijgedragen dat tegen aller verwachting in niet de medische,
maar de wis- en natuurkundige faculteit de vierde ‘volwaardige’ faculteit van de VU zou worden.3

Het einde van Boumans medische faculteit
- Het vertrek van Buytendijk
Zoals gezegd had Buytendijk een kleine twee jaar voor de Asser-synode al de wijk naar Groningen genomen. Zijn vertrek was allesbehalve als een donderslag bij heldere hemel gekomen. Dat
de teleurstelling bezit van hem had genomen, bleek toen hij en Bouman in 1924 een brief schreven aan het college van directeuren van de VU, waarin zij hun twijfel uitten over de mogelijkheid
om vanuit de Valeriuskliniek een volwaardige medische faculteit te komen. Daarvoor ontbraken
simpelweg de geschikte personen. Er was geen noemenswaardige wetenschappelijke belangstelling onder gereformeerde studenten. En onder degenen die wel geschikt zouden kunnen zijn,
was een aantal niet van zins ‘zich afhankelijk te weten van een kring, waarin een belangrijk deel
een opvatting heeft omtrent de fundamentele verhouding van geloof en wetenschap, die in belangrijke punten kan afwijken van wat zij als juist beschouwen’.1
Het is een opmerking die niet is los te zien van het toen heersende theologische dispuut, en zij
geeft aan dat de synode het niet makkelijker, of beter: nog moeilijker, maakte mensen te vinden
die zowel levensbeschouwelijk als wetenschappelijk geschikt werden geacht voor een functie aan
de VU. Bouman en Buytendijk hadden daarom, zoals Idenburg en Van Schelven ook zouden
gaan doen, voorgesteld de stichting van een volwaardige medische faculteit op te schorten. Het
gereformeerde volk moest haar immers dragen, maar dat moest daarvoor eerst rijp worden gemaakt. Een eigen gereformeerde probleemstelling op het gebied van de verhouding tussen geloof
en wetenschap ontbrak nog geheel en al. Bovendien had de gereformeerde achterban wel gevoel
voor theoretische bespiegelingen en principes, maar tegen onderzoek en experiment werd maar
vreemd aangekeken. Zonder deze twee kon een medische faculteit echter niet bestaan. Door nu
uitbouw van de faculteit tot een volledige faculteit op te schorten kon de noodzakelijke tijd worStellingwerff, De VU na Kuyper, p. 97; Kuiper, a.w., p. 258-261.
Van Belzen, a.w., p. 70, 304-305; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 37.
3 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 135-136.
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den gewonnen om het gereformeerde volksdeel in die richting op te voeden ‘dat men vooral op
een gebied als het onze, waar zoo ongeveer alles braak ligt en het nog een zoeken en tasten zal
blijven voorlopig, zich met de gedachte verzoent, dat wetenschappelijke ontwikkeling differentiatie meebrengt, de inzichten, wanneer men maar even buiten het algemeenste zich beweegt,
ook fundamenteel met toenemende ervaring kunnen verschuiven en het recht tot dwaling onvoorwaardelijk worde erkend’.2 [curs. LvB]
Buytendijk echter zag meer en meer in dat een dergelijke houding niet zou kunnen gedijen met
aan de ene kant een over de schouder heenkijkende Lindeboom en aan de andere kant het calvinistische milieu van de VU, dat niet opener, maar juist geslotener werd. De voortdurende tegenwerking door en argwaan van VtCS-theologen en behoudende VU-bestuurders werden hem dan
ook al kort na het schrijven van de brief, die wellicht reeds tegen beter weten in was opgesteld, te
veel. Eind 1924 kondigde hij aan naar de Rijksuniversiteit Groningen te vertrekken. Buytendijk,
die volgens Bouman met zijn idealisme ‘niet altijd practisch noch volgens de historische beginselen te werk’ was gegaan, schreef in zijn ontslagbrief aan de directeuren van 5 december, dat hij
zijn optimisme over de mogelijkheid tot opbouw van een volwaardige medische faculteit aan de
VU langzaam maar zeker was kwijt geraakt. ‘Ook ten aanzien van de finantieele zijde’ had hij de
indruk gekregen ‘dat de moeilijkheden niet voldoende werden ingezien, ook niet de ernstige
waarschuwing van ZExc. Colijn te Leeuwarden, welk op mij persoonlijk een diepen indruk heeft
gemaakt’.3
Deze ontslagbrief was kenmerkend voor de toch wat moeizame verhouding tussen Buytendijk
en de VU. Hij riep namelijk meer vragen op dan dat hij antwoorden gaf. Buytendijk had er namelijk wel zijn vertrek naar Groningen in aangekondigd, maar nergens, zo constateerden de directeuren, zijn ontslag ingediend. Bovendien lag de beschouwing van Bouman en Buytendijk over de
toekomst van de medische faculteit nog steeds op tafel. De vragen waren legio. Wat moest er gebeuren met het Physiologisch Laboratorium? Hoe stond het met de verhouding tot de VCAS?
En bovenal: wat moest er nu gebeuren met de medische faculteit? Bouman haalde ter vervanging
meteen weer Hekman van stal, maar was verder droef gestemd. Hij stond er nu alleen voor en
vroeg zich af of de senaatsleden wel beseften hoe moeilijk het stichten van een medische faculteit
was. ‘Valt iemand weg, dan is ook de Med. Fac. weg.’ Luttele vier dagen na het vertrek van Buytendijk en enkele maanden na zijn installatie als rector vroeg hij zich op een vergadering van het

Van Belzen, a.w., p. 62, noot 23
Idem; Roelink, a.w., p. 165.
3 Harinck, a.w., p. 172; Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 59-60.
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college van directeuren af of het nu voor hem nog wel zin had om aan de VU te blijven. Hij zei
toe aan Buytendijk te vragen alsnog een officiële ontslagbrief te schrijven en verliet de zaal.1
Treurnis om Buytendijks vertrek
Een punt dat er op wijst dat de overwinning der conservatieven op den duur een Pyrrusoverwinning zou blijken te zijn, is dat, ondanks dat Buytendijks verblijf in Amsterdam met regelmaat
problemen had opgeleverd, en ondanks dat hij er voor velen wat vrije opvattingen op nahield,
over het algemeen zijn vertrek door de gereformeerde pers werd betreurd. De aloude wens van
een opleiding tot christenartsen zou immers averij kunnen oplopen. Het in De Standaard door Colijn gesignaleerde lichtpuntje dat nu de gereformeerde geneeskunde ook aan een openbare universiteit zou worden gehoord, vermocht hier niet tegen op te wegen, hoe zeer ook het later nog eens
door G.H.A. Grosheide naar aanleiding van Boumans vertrek naar Utrecht werd onderstreept.2
Het was een vertaling van de wens die Colijn eerder al had uitgesproken, al ging het toen om bijzondere hoogleraren en was het voorstel uit financiële overwegingen geboren.
En inderdaad kwam die averij er, nog afgezien daarvan dat al snel bleek dat Buytendijk ook de
nodige boeken en instrumenten uit respectievelijk de bibliotheek en het laboratorium in zijn verhuisdozen had gestopt.3 Het was zijn vertrek dat uiteindelijk de koerswijziging inluidde die alle
plannenmakerij in de jaren eraan voorafgaand niet teweeg had kunnen brengen. Idenburg concludeerde dat door Buytendijks vertrek de wens moest worden opgegeven spoedig over te kunnen gaan tot de stichting van een aan de eisen van het civiel effect tegemoetkomende, medische
faculteit. Bij een groot deel van de senaatsleden was door Buytendijks vertrek het gevoel ontstaan
dat, mede met het oog op de financiën, er geen kans meer was de medische faculteit voor 1930
dusdanig in te richten dat aan de studenten een behoorlijke opleiding kon worden gegeven. De
kansen voor een wis- en natuurkundige faculteit lagen wat dat betreft een stuk gunstiger. Daar
zou dus de inspanning naar toe moeten worden geleid. De vacature-Buytendijk zou maar beter
niet meer kunnen worden ingevuld en zijn Physiologisch Laboratorium zou dan door de natuurwetenschappelijke faculteit kunnen worden gebruikt. En in een meteen na Buytendijks eervol
ontslag ingestelde, uit zowel directeuren, curatoren als senaatsleden bestaande commissie-Toekomst Medische Faculteit werd de mening naar voren gebracht dat wellicht de weg van een wisen natuurkundige faculteit zou kunnen worden ingeslagen. Tot een besluit daaromtrent kwam het
nog niet, maar voor de eerste maal werd openlijk het advies gegeven tot een ‘faculteit in de na-

Directeuren (notulen), 1924-IV/363-365 (9 dec.).
Harinck, a.w., p. 172; directeuren (notulen), 1925-V/40-45 (9 nov.).
3 Directeuren (notulen), 1925-V/10 (10 febr.); a.w. (verg.st.), 1925/29 (4 febr.): Lijst van door Buytendijk meegenomen boeken, 1925/67 (20 maart): Een aantal van de boeken mocht Buytendijk houden.
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tuurfilosofie’ te komen,1 een term die aangeeft dat ook daar voor het overdenken van het geleerde een grote en principiële plaats zou moeten worden ingeruimd.
Buytendijk na zijn vertrek
In het dankwoord aan de Groningse curatoren tijdens zijn inaugurele rede ‘Over het Verstaan der
Levensverschijnselen’ ging Buytendijk op zijn vorige werkkring in. Hij gedacht ‘met waardering
het mooie laboratorium’ dat hij had verlaten, maar zijn ‘wetenschappelijken arbeid voort te zetten
en in nieuwe banen te leiden, gesteund door een staf van bekwame medewerkers’, was hem ‘toch
een bron van groote vreugde’. Blijkbaar zag hij in Amsterdam geen of te weinig mogelijkheden
zijn werk voort te zetten op de manier zoals hij dat graag wilde, iets wat ook uit zijn persoonlijk
woord van dank aan de aanwezige Bouman kan worden gedistilleerd.
In de twaalf jaren, dat wij naast elkander hebben gewerkt heb ik van U behalve persoonlijke vriendschap, veel voor mijn wetenschappelijk denken ontvangen. U te verlaten is mij op vele gronden uiterst
pijnlijk, maar Gij weet beter dan wie ook, welke motieven mij tot scheiden deden besluiten. Eenzelfde
richting in ons denken en werken, maar ook ten deele dezelfde moeilijkheden en zorgen hebben ons
vereenigd.2

Tekenend voor de afstand die Buytendijk ondertussen, mede door het conflict-Geelkerken, tegenover het gereformeerde geloof had opgebouwd was dat hij zich in Groningen niet meer actief
opstelde binnen de gereformeerde gemeenschap; gaandeweg zelfs sympathie ontwikkelde voor
het rooms-katholicisme, en in 1937 daar ook naar overstapte. Maar dat hij van geloof was veranderd wilde niet zeggen dat ook zijn opvattingen over de relatie tussen geloof en wetenschap waren veranderd. In 1948 maakte hij nogmaals duidelijk dat zijn artikelen en toespraken meermaals
de haren van Lucas Lindeboom te berge hebben zullen doen rijzen. Volgens Buytendijk had de
strijd tussen geloof en wetenschap ‘op het gebied van de biologische wetenschappen en de hierbij
aansluitende geneeskunde […] geen reële grond’. Die strijd ontbrandde alleen als enerzijds de wetenschap de grenzen overschreed en zich op het gebied van de religie begaf, of als anderzijds het
geloof ‘de eigen aard opgaf en er toe overging om uit de H. Schrift gededuceerde uitspraken over
de wordingsgeschiedenis van de wereld, het wezen van de mens enz. voor wetenschappelijke zekerheden uit te geven’.3

a.w. (notulen), 1924-IV/363-365 (9 dec.), 1925-V/11 (10 febr.), 1925-V/40-45 (9 nov.); Senaat (notulen), 1925VIII/117 (31 maart); Curatoren (notulen), 1925-III/122 (24 jan.), 1925-III/125 (21 febr.); Harinck, a.w., p. 172.
2 Buytendijk, Over het verstaan der levensverschijnselen, p. 25-27 (citaat: p. 26-27).
3 Buytendijk, Het medische denken en de Katholieke Universiteit, p. 20-21; zie voor de rol die Buytendijk speelde bij de oprichting van de medische faculteit van de KU ook: Brabers, Proeven van een eigen cultuur, p. 337-339.
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Buytendijk schreef dit in het artikel ‘Het medische denken en de Katholieke Universiteit’, wat
aangeeft dat hij een rol was gaan spelen in het opzetten van een medische faculteit aan de in 1923
opgerichte KU Nijmegen, waar hij na de oorlog een hoogleraarschap in de psychologie zou aanvaarden, zoals hij dat toen ook te Utrecht en Leuven zou doen. Het artikel in het RK-Artsenblad
leest als een herinnering aan Amsterdam rond 1900, omdat de discussie die aan het oprichten van
een medische faculteit aan de KUN vooraf was gegaan, een inhoudelijke kopie was van die rond
de eeuwwisseling aan de VU.1 Zou, zo vatte Buytendijk de vragen samen, het niet beter zijn alleen
de theorie in Nijmegen te geven en de praktijk aan de overigen over te laten? Was dan niet het
gevaar dat de katholieke studenten uit het katholieke milieu in een gevaarlijk andersdenkend milieu zouden overgaan? Viel dit gevaar niet juist heel erg mee omdat zij door de theoretische vorming daarvoor al een te zware katholieke bagage meedroegen? Zou bovendien de vorming buiten
Nijmegen niet ook door buitengewone, katholieke hoogleraren plaats kunnen hebben?
Ook de daaropvolgende rechtvaardiging voor het oprichten van een dergelijke faculteit klinkt
bekend in de oren. Buytendijk schreef ‘dat de geneeskundige wetenschappen, zoals wij die thans
kennen, zich zeer ver van alle wijsgerige bespiegelingen hebben verwijderd en evenals de natuurwetenschappen empiristisch en positivistisch zijn georiënteerd.’ Het medische denken was veel
gaan lijken op het denken van pure natuurwetenschappers, van ingenieurs, ‘doordat de aandacht
ten volle op de analyse van de lichamelijke processen’ was gericht ‘en het lichaam dus als een gestructureerd geheel’ werd opgevat, ‘waaruit de normale en gestoorde functies’ moesten worden
begrepen. Niet dat dit niet van belang was, niet dat dit geen belangrijke nieuwe kennis had opgeleverd, zeer zeker wel, maar het was de vaste overtuiging van fenomenoloog Buytendijk ‘dat het
medische denken en dus ook de opleiding van de arts en het wetenschappelijk onderzoek niet
hiertoe’ mochten worden beperkt.
Wij steunen daarbij op de nieuwste richtingen, die juist de interne geneeskunde heeft ingeslagen en
waarbij de aandacht voor de chronische ziekten tegelijk de toewending betekent tot de zieke mens, zoals hij werkelijk bestaat.2

De op dat moment voor een hoogleraarschap aan de VU gepolste en zeer gereformeerde kleinzoon van Lucas Lindeboom, de al enkele malen genoemde internist Gerrit Arie Lindeboom, die
Hier kan als verdere overeenkomst nog aan toegevoegd worden dat ook in het land bezuiden de rivieren de discussie over het belang van christenartsen al decennia voordien was gestart. Zo lag het eerste begin van het katholieke
Thijm-genootschap voor katholicisme en wetenschap, zo van belang voor de Nijmeegse universiteit, bij een samenkomst in 1903 in Nijmegen van een achttal medici van aanzien, onder wie de Utrechtse hoogleraar C.H.H. Spronck,
op dat moment zo ongeveer de enige katholieke medische hoogleraar in Nederland. Bornewasser, In de geest van Thijm,
p. 24.
2 Buytendijk, a.w., p. 17-18.
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als student de afscheidsrede voor Buytendijk had gehouden, zou het nauwelijks anders hebben
gezegd. Ook dit is weer een aanwijzing dat de kerkstrijd van de jaren twintig en de frictie tussen
Bouman en Lucas Lindeboom weliswaar ogenschijnlijk in het voordeel van de rechtzinnigen
hadden uitgepakt, maar dat de ideologisch in Geelkerken en wetenschappelijk in Bouman en Buytendijk tot uiting komende geest niet meer in de fles was te krijgen. Hoe gereformeerd de hoogleraren ook waren die in de jaren vijftig de medische faculteit van de VU zouden gaan bevolken, we
zullen gaan zien dat zij wetenschappelijk in de traditie van Bouman en Buytendijk stonden, waardoor er ook een wetenschappelijke, en niet alleen een levensbeschouwelijke en, door de beide
Lindebooms, familiaire band bestaat tussen de faculteit van Bouman en die van na 1950. Ook in
die gold dat het materialisme in de wetenschap moest worden aangevallen, maar niet door met
haar ook de wetenschappelijke methode weg te spoelen. Pas nadat de resultaten van gedegen onderzoek bekend waren, kon het natuurwetenschappelijk denken worden geattaqueerd. In navolging van Bouman en Buytendijk, al voelden die zich dan genoodzaakt hun heil elders te zoeken, zouden ook zij daarmee een belangrijke steen bijdragen aan het proces van normalisering, al
was het dan wellicht zo nu en dan en hier en daar meer contre coeur.
- Het vertrek van Bouman
Bouman, die vanzelfsprekend deel uitmaakte van de commissie-Toekomst Medische Faculteit,
wist het ook niet meer. Zo had hij geen idee wie het directeurschap van het Physiologisch Laboratorium, dat tijdelijk in zijn handen was, zou moeten overnemen. Hij had, zoals gezegd, wel even
gedacht aan Hekman, maar dat idee al snel weer verworpen. Er was immers geen kliniek en dus
zou de internist geen colleges kunnen geven. Aan een ziekenhuis hoefde niet gedacht te worden,
dat had de poging in 1919-1920 wel uitgewezen, en van samenwerking met de Gereformeerde
Ziekenverpleging in de Ter Haarstraat kon eveneens geen sprake zijn. De directeur daarvan was
er de man niet naar ‘om met een hoogleeraar naast zich te werken’.1
Bouman was duidelijk terneergeslagen. Het was niet alleen uitgesloten dat de medische faculteit een voor de doctoraalfase noodzakelijk ziekenhuis kreeg, ook de kandidaatsfase eiste eigenlijk
al te veel van de financiële spankracht van de VU, en was bovendien door Buytendijks vertrek
ook anderszins moeilijk te verwezenlijken. Hier kwam bij dat bepaalde vakken onontbeerlijk waren en er dus in geval van uitval door ziekte of dergelijke, ook nog eens per direct een vervanger
voor de aangewezen persoon aanwezig zou moeten zijn. Een hoogleraar kon nu eenmaal niet
twee of nog meer vakken op wetenschappelijk verantwoorde wijze doceren. ‘Met de Medische fa1

Curatoren (corr.), 19-2-1925 (19).
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culteit kan men dus niet verder’, zo werd Boumans opvatting samengevat. Zelfs hij zag nog eerder mogelijkheden voor een natuurwetenschappelijke faculteit. Oprichting daarvan voor de fatale
datum van december 1930 zou zeer zeker op minder moeilijkheden stuiten.1
Het was natuurlijk extra pijnlijk dat Buytendijks afscheid precies in de periode van Boumans
tweede rectoraat viel, waarvoor hij overigens in eerste instantie om gezondheidsredenen had bedankt. Vanzelfsprekend ging hij er dan ook uitgebreid op in tijdens zijn overdrachtsrede op 16
september 1925, waarbij hij het stokje doorgaf aan Grosheide. De benoeming van Buytendijk tot
hoogleraar in de fysiologie te Groningen was ‘van zoo groot gewicht voor de VU’ dat hem dit
‘niet euvel geduid’ zou worden.2 Vooropgesteld moest worden dat met Buytendijk een collega uit
Amsterdam verdween ‘die aan de bijzondere gaven, hem door God geschonken, een idealisme
paarde, dat niet alleen weldadig aandeed, maar ook stimuleerend werkte op degenen, die met hem
in aanraking kwamen’. De vakken die hij doceerde leenden zich namelijk bijzonder ‘tot een dieper
ingaan op de kwesties, die met de levensbeschouwing in verband’ stonden. In de kring van hoogleraren liet ‘hij een leegte achter, nu wij zijn frissche en pittige opmerkingen moeten missen en
onze theologen niet meer bestookt worden door allerlei vragen die voor hem als bioloog om oplossing vroegen, wilde hij geloof en wetenschap in harmonie brengen’.3
Maar niet alleen vanwege de persoon Buytendijk viel het vertrek te betreuren. Ook vanwege
de toekomst van de faculteit was dat het geval. Toen Buytendijk als hoogleraar werd voorgedragen, vond Bouman dat hij die kandidatuur moest steunen mede vanwege het trage tempo waarmee de faculteit werd opgebouwd. Buytendijk namelijk had meer oog ‘voor de opleiding voor het
candidaatsexamen’, terwijl Bouman zich ‘om practische redenen aan de zijde van hen [had] geschaard, die een opleiding voor het doctoraal- en arts-examen wenschelijk achtten’. Er werden
vervolgens voor de opbouw plannen ontworpen en er werd, zoals gezien, zelfs de mogelijkheid
van een academisch ziekenhuis in ogenschouw genomen, maar volgens Bouman had ‘de oorlog
met zijn gevolgen […] al deze plannen in duigen doen vallen’.4 Bleef over Buytendijks onderbouw-faculteit, maar ook daar kleefden haken en ogen aan die met name te maken hadden met
de dubbele inschrijving van de medisch studenten van de VU.
Waar het vooral theoretische opleiding was, voelden niet velen zich geroepen, naast de gewone Colleges aan de Stedelijke Universiteit, ook die van Prof. Buytendijk te volgen, al had Prof. van Rijnberk
[van de UvA] zelfs een regeling getroffen, waarbij door Prof. Buytendijk zou kunnen behandeld worden, wat hij dat jaar niet op zijn college gaf. De studenten moesten op onmogelijke uren komen. Zij
Idem.
Jaarboek VU, 1926, p. 94; Directeuren (verg.st.), 1924/24 (19 febr.).
3 Jaarboek VU, 1926, p. 94; Gedenkboek van het 50-jarig bestaan, p. 173.
4 Jaarboek VU, 1926, p. 98.
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zijn immers toch al zoo bezet en moesten b.v. na een vermoeienden snijkamermiddag den verren afstand naar het Valeriusplein afleggen, wat door de meesten als een te zware taak beschouwd werd. Bovendien nam Prof. Buytendijk toch geen examen af en hoe weinigen loopen niet-verplichte colleges.
Maar al zouden deze bezwaren niet gegolden hebben, toch bleef het feit, dat van een eigenlijke opleiding geen sprake kon zijn.1

De medische faculteit verkeerde duidelijk in grote moeilijkheden door enerzijds gebrek aan geld
en anderzijds gebrek aan personele krachten, en dat terwijl juist in een dergelijke faculteit vacatures niet lang oningevuld mochten blijven. Van Amsterdam mocht niet veel steun worden verwacht. Die stad had al een medische faculteit en een academisch ziekenhuis en zou eerder oog
hebben voor de belangen daarvan, dan voor die van de VU. Toen bleek echter dat Bouman de
ergste schok van Buytendijks vertrek had verwerkt, want ondanks alle voordelen van een natuurwetenschappelijke faculteit wilde hij bij nader inzien toch die weg niet op. Hij wees op de aantrekkingskracht en populariteit van een medische opleiding bij de achterban, die minder te porren
zou zijn de beurs te trekken voor de wis-, natuur- en scheikunde, en op de moeite die het zou
kosten de natuurwetenschappen te verenigen met de principiële uitgangspunten van de VU, met
uitzondering wellicht van biologie. Het was namelijk ‘maar enkelen beschoren, naast de natuurwetenschap de natuur-philosophie door te denken en de principes liggen bijna uitsluitend op dit
laatste gebied’. Bouman voegde er nog aan toe dat de maatschappelijke invloed van klinieken
‘vermoedelijk groter’ was dan van ‘de natuur- of scheikundige laboratoria’, al zouden die dan wel
‘leeraren voor onze Christelijke gymnasia, lycea en Hoogere Burgerscholen kunnen leveren’.2 Zoals hij eerder al tezamen met Buytendijk had gedaan, pleitte hij vanwege deze overwegingen wederom voor eenzelfde idee als Idenburg en Van Schelven: het aanpassen van de civieleffectbepaling.
Geen minister, geen volksvertegenwoordiging zal doof moeten blijven voor de argumenten, die wij te
berde kunnen brengen en die voor uitstel pleiten. Men kan ze voor een groot deel in het hierboven
gememoreerde vinden. Wij hebben niet stil gezeten, zijn niet blijven wachten met het denkbeeld, dat
het in 1930 wel mee zal vallen, maar wij hebben steeds ernstige pogingen in het werk gesteld om aan de
bepalingen van de wet te voldoen, maar wij kunnen niet. A l’impossible nul n’est tenu. Ik herhaal het,
door overmacht kunnen wij niet en dit is voldoende argument.3

Idem.
a.w., p. 99-101.
3 a.w., 1926, p. 101
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In plaats van een volwaardige medische of wis- en natuurkundige faculteit in 1930 zou er een gestage uitbouw van zowel de wis- en natuurkundige als de medische faculteit moeten plaatshebben
en die zou met name op wetenschappelijk gebied plaats moeten hebben. De Valeriuskliniek zou
in dat streven van groot nut kunnen zijn. Daarnaast zou dan nog een instituut voor natuurwetenschappelijk onderzoek moeten worden ingericht. Het grote nadeel was dan natuurlijk wel
dat ‘van de opleiding van studenten dan geen sprake’ was; dat ‘misschien wel proefschriften’ zouden kunnen worden bewerkt, maar dat ‘men steeds genoodzaakt’ zou zijn, ‘bij een Hoogleeraar
der Openbare Universiteit te vragen’, of die was geneigd, ‘de dissertatie goed te keuren’. En dat
laatste zou zeker niet altijd ‘vriendelijk ontvangen’ worden.
Steun dus voor wetenschappelijk werk in de exacte wetenschappen (waarom zou de Van Coeverden
Adriani Stichting hiervoor niet kunnen blijven steunen, ook eventueel de Regeering?) Maar voorloopig
geen sprake van een medische of natuur-philosophische faculteit en voorloopig ook niet van opleiding
tot arts of leeraar in een der natuur-philosophische vakken.1

Bouman bewees hiermee weer eens meer een man van de CVNG te zijn dan van de VtCV. Wetenschap en onderzoek waren hem persoonlijk dierbaarder dan de barmhartigheid, verpleging en
opleiding van artsen die in 1907 de ratio achter zijn benoeming waren geweest.
Boumans besluit tot vertrek naar Utrecht
Zoals de brief van Buytendijk en Bouman al tegen Buytendijks beter weten in was geschreven, zo
was dit een plan tegen beter weten in geweest. Het werd uiteengezet op een tijdstip dat al nagenoeg vaststond dat de toekomst van de medische faculteit een toekomst zonder Bouman zou
zijn. En dat was, althans volgens Lindeboom en Van Lieburg, waarschijnlijk ook de reden waarom zijn wens zo snel mogelijk de vacature-Buytendijk op te vullen, onvervuld bleef.2 Het conflict
dat Bouman in 1921 en 1922 met Lindeboom had uitgevochten, had uiteindelijk wel tot een compromis geleid, maar de onderliggende verschillen waren daarmee natuurlijk niet uit de wereld. Tezamen met het mislukken van de voorstellen tot uitbouw van de faculteit en het (daarmee samenhangende vertrek van Buytendijk), is het dan ook - compromis of geen compromis, oplossing of geen oplossing - dit conflict geweest, en de pressie die daarbij door Lindeboom op Bouman is uitgeoefend, dat mede aan de basis heeft gestaan van Boumans besluit een hoogleraarschap in Utrecht te aanvaarden als opvolger van Winkler. Dit werd onder meer duidelijk in ‘Psychiatrie en Neurologie’, zijn rectorale rede van 1924. Hij zette zich daarin namelijk niet alleen af
1
2

a.w., 1926, p. 101-102.
Lindeboom, Van Lieburg, a,w, p. 184.
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tegen het scheiden van deze twee specialismen, maar ook en nogmaals tegen het combineren van
psychiatrie en theologie. Afgaand op Rullman was dit aan het adres van Lindeboom gericht. In
zijn geschiedschrijving van vijftig jaar VU gaf hij namelijk als een van de redenen voor het vertrek
van Bouman ‘de moeilijkheden’ op ‘die hij bij zijn arbeid ondervond, en waarover hij in zijn rectorale rede klaagde’. Een directe klacht is daarin echter afwezig en dus moet Rullman welhaast het
afwijzen van de combinatie van psychiatrie en theologie als kritiek op Lindeboom hebben opgevat.1
Wel expliciet kwamen de problemen naar voren bij zijn inaugurele rede in Utrecht. De reden
voor zijn vertrek moest ‘in hoofdzaak daarin gezocht […] worden, dat moeilijkheden van allerlei
aard gerezen waren, die ik hier niet of niet in die mate zou behoeven te wachten’. Naast het gebrek aan studenten kan ook hiermee op slechts één materie worden geduid: de bemoeienis van de
VtCV, meer specifiek van Lindeboom, en diens constante gehamer op het gereformeerde karakter van al wat aan het Valeriusplein werd ondernomen.2 Het is een vermoeden dat door Rümke
werd bevestigd. Die maakte in zijn herdenkingsartikel in de feestbundel ter ere van het 25-jarig
hoogleraarschap van Bouman gewag van de ‘velerlei tegenwerkingen’ die Bouman bij zijn werk
aan de kliniek ondervond, en ‘waarvan wij nauwelijks de geheele zwaarte kunnen beoordeelen’.3
Bouman had al te maken met de frictie met Lindeboom; de conservatiever wordende sfeer aan
de VU, en een ondanks de komst van Buytendijk slechts traag vorderende uitbouw van de faculteit. Bovendien werd duidelijk dat die uitbouw ook door 1930 niet naderbij zou komen, wat hem
en Buytendijk immers al had doen pleiten voor uitstel van de civiel-effectbepaling. Dit gevoel
werd versterkt toen, tot Boumans teleurstelling ondanks zijn afkeer van al te grote overheidsbemoeienis, de commissie voor hoger onderwijs van de door hem en Buytendijk bewonderde Colijn
subsidiëring van het bijzonder hoger onderwijs afwees. Volgens Roelink was de teleurstelling
over het naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan van een volledige medische faculteit zelfs de
voornaamste reden voor zijn vertrek en het was ook die reden die Bouman zelf in zijn gesprekken met het bestuur van de VHO naar voren had gebracht.1
En bij al deze argumenten voegde zich toen ook nog eens het vertrek van Buytendijk. In een
brief aan de curatoren schreef hij dat het vertrek van Buytendijk van grotere invloed op zijn gemoedstoestand was geweest, dan hij aanvankelijk had gedacht. Ook nadat de eerste schok was
verwerkt zag hij, alles overziend, de toekomst van de medische faculteit donker in en had dit ook
aan de directeuren gemeld. Daarom had hij zich, evenals Buytendijk, de vraag gesteld of er niet
een andere weg moest worden opgegaan en of de krachten niet moesten worden gegeven ‘aan de
Van Belzen, a.w., p. 61-62.
a.w., p. 62.
3 Rümke, L. Bouman, p. VII
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openbare univ. ten einde leerlingen te kunnen opleiden, die onze voetstappen zouden kunnen
drukken’. Door het gebrek aan mensen en middelen om voort te gaan, zou ook - wellicht langzaam, maar desalniettemin zeer zeker - het aantal studenten aan de VU-medische faculteit verminderen, en dat liep al niet over. Dit te meer omdat ook aan de UvA colleges werden gegeven
die met die van hem waren te vergelijken, en nog wel door mannen, zoals naamgenoot K.H.
Bouman, die er geen doekjes om wonden zijn colleges maar niks te vinden. In Utrecht zou hij
zich ook voor de beginselen in kunnen zetten en dat met veel meer studenten onder zijn gehoor.2
Hier kwam nog bij dat ook de universiteit als geheel weinig ontwikkeling doormaakte. Het gebrek aan geld en mannen bleef nou eenmaal bestaan. Daarover, en de eruit voortkomende, al te
menselijke instelling in eerste instantie toch vooral het eigen huis te behouden, merkte Bouman in
1925 op, dat hij ‘door allerlei omstandigheden veel meer in contact [was] met de collegae van de
openbare universiteit dan de professoren van andere faculteiten aan de VU’.3 Zijn bij zijn inaugurele rede uitgesproken hoop dat hij veel met hoogleraren van de andere VU-faculteiten zou kunnen gaan samenwerken, was onvervuld gebleven. Aan de universiteit van Utrecht hoopte hij collega’s te treffen die dan weliswaar niet christelijk waren, het althans niet hoefden te zijn, maar wel
socialer in de omgang en belangstellender in andermans werk.4
Boumans vertrek betreurd (maar niet door allen)
Dat Colijn werd bewonderd door de beide medici had ermee te maken dat zij zijn rede uit 1922
volledig hadden onderschreven en zijn nuchtere, niet al te zeer door theologische bespiegelingen
gekleurde kijk op de zaken deelden. Maar ofschoon zij regelmatig door hem over zaken betreffende de medische faculteit werden geconsulteerd, bleek de bewondering niet wederzijds. In ieder
geval werd hun vertrek door Colijn nauwelijks met lede ogen aanschouwd. Integendeel. Aangezien hij er toch al van overtuigd was dat een volledige medische faculteit voor de VU zelf onmogelijk op te brengen zou zijn, was hun vertrek eerder een stap in de goede richting, zoals al enigszins uit de reactie in De Standaard op het vertrek van Buytendijk is op te maken.5


Colijn was dus niet al te rouwig met het vertrek van Bouman, al was dat dan een partieel

vertrek omdat hij kort daarna tot bijzonder hoogleraar werd benoemd. En Colijn was de enige
niet. Sommige directeuren lieten weten dat wat hen betreft Bouman door zijn aanvaarding van
het hoogleraarschap te Utrecht alle banden met de VU had doorgesneden. Zij voelden er dan ook

Harinck, a.w., p. 173; Van Belzen, a.w., p. 62, noot 23.
Curatoren (corr.), 20-8-1925 (59).
3 Van Belzen, a.w., p. 52.
4 Harinck, a.w., p. 173.
5 a.w., p. 174.
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niets voor hem een functie als bijzonder hoogleraar te geven.1 Op hen kan Grosheide bij zijn
rectorale overdrachtsrede aan A. Goslinga in 1926 dan ook niet hebben gedoeld toen hij de
behoefte gevoelde ‘tegenover rondgaande geruchten hier in het openbaar uit te spreken dat het
ons allen ten zeerste gespeten heeft, dat Prof. Bouman van ons ging en dat we er ons daarom van
harte over verblijden dat hij althans als buitengewoon hoogleeraar om een enkel college te geven
aan onze Hoogeschool verbonden blijft’.
Juist omdat hij blijft, wijd ik over zijn persoonlijke verdiensten niet uit en zeg ik alleen, dat wil een
Universiteit niet alleen een universiteit heeten, maar ook inderdaad zijn, aanraking van alle faculteiten
met elkander van het allergrootste belang is. […] Of we nog een medische faculteit hebben is een vraag
zonder beteekenis, het hangt er maar van af, wat men daaronder verstaat, men kan ook verdedigen, dat
we er nooit een hebben gehad. Dit is zeker, er geschiedt aan de VU nog arbeid op medisch gebied, onderzoekingen worden voortgezet en nieuwe zijn begonnen.2

Het plan om Bouman tot buitengewoon hoogleraar te benoemen was overigens afkomstig van
Bouman zelf, wat in ieder geval aangeeft dat hij geen praatje voor de vaak had gehouden toen hij
in zijn ontslagbrief aangaf dat bij zijn vertrek ‘zeker niet gemis aan liefde’ voor de VU een rol had
gespeeld.3 Wellicht uit wroeging had hij reeds enkele ideeën geopperd hoe het werk aan de medische faculteit en de kliniek kon worden voortgezet nadat hij naar Utrecht zou zijn vertrokken. Bij
een van die plannen zou hij tot buitengewoon hoogleraar worden benoemd en was er een grote
rol weggelegd voor de dan onder hem ressorterende onderzoekers van de kliniek, met name
Grünbaum en Van der Horst. Dit plan werd aanvaard, maar niet zonder kanttekeningen. G.H.A.
Grosheide voelde er inhoudelijk gezien wel voor, alleen was Grünbaum ‘een Russische Jood’, een
oordeel dat later door Waterink zou werden bevestigd. Grünbaum, zo zei de pedagoog en psycholoog in 1927, had ‘met ons niets gemeen’. Omdat Van der Horst nog wat jong was, had dit
volgens Grosheide tot gevolg dat het onderzoek moest gaan worden verricht ‘door menschen
voor wie de VU geen verantwoordelijkheid’ kon nemen. Bouman stelde hem echter gerust. Hij
gaf te kennen dat, ofschoon er de senaat veel aan gelegen was de medische faculteit te behouden,
het toch ook de bedoeling was Grünbaum op den duur overbodig te maken. Van der Horst
wenste hij echter te behouden ‘omdat hij het centrum zou zijn voor de Christ. Centrale voor de

Directeuren (notulen), 1928-V/245 (5 maart).
Jaarboek VU, 1927, p. 84.
3 Directeuren (verg.st.), 1925/283 (3-11): Ontslagbrief van Bouman.
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beroepskeuze en dit gebied niet geheel aan de andere richtingen’ mocht worden overgelaten.
‘Prof. Bouman acht dit van belang voor de VU.’1
En zo droeg eind jaren twintig de Christelijke Centrale voor Beroepskeuze bij aan het voortbestaan van de medische faculteit, al was het dan in afgeslankte vorm, terwijl zij enkele jaren eerder
nog tot fikse ruzie had geleid; daarmee had bijgedragen aan het vertrek van Bouman, en daarmee
dus tevens had bijgedragen aan het niet uitbouwen van de faculteit. Overigens zou Bouman ook
verder bij de kwestie-Grünbaum een wat merkwaardige rol spelen. Tegelijk met zijn voorstel in
maart 1927 Van der Horst tot nieuwe hoogleraar te benoemen, gaf hij namelijk de directeuren te
kennen dat Grünbaum per 1 juli wel ontslagen kon worden. Maar daar mocht dan niet bij gezegd
worden dat het op zijn advies was gebeurd. Een klein jaar later werd duidelijk waarom. Grünbaum zou uiteindelijk tot 1 januari 1928 in dienst van de VU blijven, waarna hij een nieuwe betrekking aanvaardde: te Utrecht, bij Bouman.2
Ook aan de Valeriuskliniek was de stemming in mineur. Men kon er maar moeilijk aan wennen
dat Bouman vertrokken was, al zou hij door zijn bijzonder hoogleraarschap nog af en toe zijn
voet over de drempel zetten. ‘Zijn naam was zóó onafscheidelijk aan de Kliniek verbonden’, zo
stond in het jaarverslag van de kliniek over 1925 geschreven, ‘dat we ons deze nu eenmaal niet
konden indenken zonder hem.’3 De woorden van de opvolger van Bouman als geneesheerdirecteur, S.T. Heidema, tijdens het officiële afscheid op 17 december 1925 ademden diezelfde
geest. De Valeriuskliniek was door Bouman geworden wat zij was en zij zou niet meer dezelfde
zijn. De verwachting werd zelfs uitgesproken dat door zijn vertrek het aantal patiënten zou gaan
dalen.4
Boumans vertrek werd dus betreurd door de medewerkers van de kliniek; werknemers van de
VtCV. Of het ook tegen de zin van het bestúúr van de VtCV was, is echter niet duidelijk. De kritiek op hem was groot, maar zonder hoogleraar viel de opleiding voor psychiaters die in haar inrichtingen moesten gaan werken, in duigen, en een opvolger was niet meteen voorhanden. Wel
duidelijk is echter dat zijn vertrek ‘uit het oog, uit het hart’ betekende. Als stille, maar toch ook
enigszins schokkende getuigen hiervan opereren de afwezigheid van Bouman in een in 1934 verschenen overzichtswerk van een halve eeuw VtCV en de afwezigheid van een ‘In Memoriam’ in
het jaarverslag van de VtCV na het overlijden van Bouman in 1936. Het schrijven daarvan was
ondanks alles toch wel het minste geweest dat men voor de eerste hoogleraar psychiatrie van de
VU, oud-geneesheer van Bloemendaal en Zeist en de eerste geneesheer-directeur van de Valeria.w. (notulen), 1925-V/50-53 (28 nov.), 1927-V/159 (19 febr.); ook: Senaat (notulen), 1925-VIII/118-124 (4 dec.):
Plan met financiële uitwerking over de toekomst van de kliniek.
2 Directeuren (notulen), 1927-V/166 (19 maart), 1927-V/197 (2 juli).
3 Psychiatrische-Neurologische kliniek, 1925, p. 157.
4 Wieringa, Lotgevallen, p. 54
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uskliniek had kunnen doen. Maar blijkbaar bestond Bouman niet meer in de ogen van (het bestuur van) de VtCV nadat hij in 1925 de overstap naar een heidense universiteit had gemaakt.
Ook toen al werd aan zijn vertrek nauwelijks een woord vuil gemaakt. Zoals zijn overlijden alleen
kort werd vermeld, zo werd ook zijn vertrek alleen kort vermeld en dat was dat.1
Lindeboom over geloof, wetenschap en geneeskunde
Niet lang na Boumans vertrek zou Lindeboom een lezing geven voor de Gereformeerde Bond
van Verenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid, waarvan hij eveneens de voorzittershamer
mocht vasthouden. Het was een lezing waarin Boumans naam eveneens uitblonk door afwezigheid, maar die ook duidelijk maakte waarom. Bovendien versterkt zij het vermoeden dat in ieder
geval de oude voorzitter van de VtCV geen traan om het vertrek van de neuroloog-psychiater zal
hebben gelaten.
Onder voortdurende verwijzing naar allerhande bijbelteksten, van Genesis via Exodus naar
Romeinen, trok Lindeboom nog eens alle registers open betreffende de altijd en overal ijdele en
leugenachtige mens en de volmaaktheid van de waarachtige en eeuwig onfeilbare God en diens
Schepping. In zijn lezing stond de vraag centraal wat een dergelijke levensvisie voor gevolgen had
voor de wetenschap in het algemeen en de medische wetenschap in het bijzonder. Dit was geen
theoretische vraag, maar een puur praktische, simpelweg omdat de barmhartige verenigingen,
aangesloten bij de bond, op gereformeerde grondslag waren gebaseerd. Dus moest bij al hun
doen en laten het gereformeerde zichtbaar zijn,2 en dat was precies wat hij bij Bouman node was
gaan missen.
Omdat de mens enkel en alleen door God tot kennen en onderzoeken in staat was, was God
het onderwerp van alle wetenschap. Was dit niet zo, dan was er niet van wetenschap, maar van
schijnwetenschap, van valse wetenschap sprake. De mens was immers van God afgevallen en
daardoor was ‘zijn verstand verduisterd en [waren] zijn wil en alle genegenheden bedorven’.
Mocht die mens dan alsnog tot kennis komen dan was het licht onmisbaar dat werd verspreid
door bijbel en heilige geest. Alleen door het geloof kon tot ware kennis worden gekomen en zonder geloof was geen wetenschap mogelijk. Daarbij was bovendien niet alle geloof toegestaan,
maar vanzelfsprekend alleen het gereformeerde geloof, gevestigd op de bijbel, de belijdenisschriften, de catechismus en de vijf artikelen tegen de remonstranten: de geschriften die tevens
de grondslag van de VtCV vormden. Het leidde allemaal tot de uitroep dat de eerste eis van
‘waarlijk wetenschappelijk onderzoek’ was ‘dat de mensch in al de schepselen de openbaring van
Jaarverslag VtCV, 1925, p. 25; Jaarverslag VtCV 96, p. 10-11, 238-239; Een halve eeuw chr. krankzinnigenverpleging, passim.
2 L. Lindeboom, Wat beteekent het gereformeerde standpunt, p. 4.
1

296

God’ probeerde te zien, daarin ‘Gods gedachte’ probeerde te ontdekken, en dat ‘in het licht van
Zijn onfeilbaar Woord’.1
Dit betekende natuurlijk niet dat het geheel onwaar was wat natuurkundigen wel eens zeiden:
dat het niet de bedoeling van de bijbel was om de mens de natuurwetenschappen te leren. Die
had de verlossing door Christus als oogmerk. Maar ofschoon dit dus geen leugen was, was het
toch ‘in haar geheel en in haar werking een gevaarlijke dwaling’. Een dergelijke stelling zag namelijk daaraan voorbij ‘dat de Schrift wel terdege ook onfeilbaar licht der waarheid en werkelijkheid’
liet schijnen ‘over de natuur en de geschiedenis der menschheid’. Het meest van alle wetenschappen had de bijbel echter zeggenschap over de geneeskunde, simpelweg omdat die meer dan welke
wetenschap rechtstreeks met de mens - in gemeenschap en als individu - van doen had. De zieke
mens was immers het onderwerp van onderzoek. Hierdoor ook kwam meer dan bij welke andere
wetenschap ook het onverzoenlijk verschil ‘tusschen den Schriftgeloovige en de ongeloovige wetenschap voor den dag’.
Alleen de waarlijk christelijke ars medica kan inderdaad zijn wat van Gods en Christus wege haar roeping is en haar eer: profetes en priesteres der barmhartigheid, in het voetspoor van den Zoon des menschen, den Christus Consolator, die aan Zijne discipelen opdroeg het Evangelie te prediken, de kranken te genezen en de booze geesten uit te drijven.2

De beoefening van de wetenschap en de vaststelling van resultaten, ‘met name van de medische
wetenschap’, was geheel gebonden aan wat de bijbel te zeggen had. Dit was niet in strijd met de
vrijheid van de wetenschap, want God was vrijheid. Een scheiding tussen wetenschappelijk en/of
medisch werk en persoonlijk geloof was niet alleen onmogelijk, zij was zelfs godslasterlijk. Ware
wetenschap had tot doel God te leren kennen zoals Hij zich in woord, schepping en Jezus Christus had geopenbaard.3
Enkele jaren nadat hij Bouman vanwege dergelijke opvattingen had vermaand, wenste Lindeboom in deze lezing best toe te geven dat bij het pure onderzoek de gelovige en ongelovige wetenschapper een eind met elkaar konden optrekken. Maar bij de conclusies, bij de kennis van wat
achter het onderzoek lag, bleven de wegen zich scheiden. Dan wandelde en doolde de ongelovige
a.w., p. 5-6, 9-11. Deze ‘Dordtse leerregels zijnde de vijf artikelen tegen de remonstranten’ behelzen tegen de ‘remonstrantse dwalingen’ gerichte opmerkingen over de Goddelijke verkiezing en verwerping, de verlossing van de
mens door de offerdood van Jezus, het geloof en de vernieuwing van de mens als een gift van God, de vraag of de
mens aan de gift der genade weerstand kon bieden, alsmede over de volharding in het geloof. Zij vormden de inspiratiebron voor veel van wat de gereformeerde medici en theologen te berde brachten en bijvoorbeeld Hermanides’
en L. Lindebooms overtuiging van de relatie tussen door de duivel opgewekte en door God bestrafte zonde, valt erin
terug te lezen.
2 a.w., p. 11-14 (citaat: p. 14).
3 a.w., p. 17-18.
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‘voortdurend in de duisternis’. En hoezeer zij zich ook bewonderd wisten en applaus oogstten
voor hun zogenaamd bijzondere vondsten; God, zo wist Lindeboom, lachte om ‘dat dwaas gewoel van stervelingen en [zou] […] Zijn trotsche verachters bespotten’. En weer moesten met
name medici ervoor waken met dergelijk heilloze, materialistische, goddeloze of religieus subjectivistische, atheïstische of pantheïstische denkbeelden mee te gaan. Want als de medici die gingen
omarmen en toepassen dan werden ‘de arme kranken zonder sparen als zoogdieren behandeld,
en als proefkonijnen opgeofferd aan de materialistische wetenschap’ die in dienst stond van de
‘Menschenmoordenaar’. Maar Lindeboom zag licht aan het einde van de donkere, heidense, materialistische tunnel, en hoopte daarom niet alleen, maar verwachtte ook dat er ‘een brede schare
van wetenschappelijke medici’ zou verschijnen ‘die, de pijlkoker gevuld, met het zwaard des
Woords gewapend, de eigen banier vrijmoedig en blijmoedig’ zouden opheffen ‘en den heiligen
strijd’ zouden strijden ‘voor en door de Gereformeerde wetenschap, tegenover en tegen alle verleiding der valsche wijsheid op dit teeder gebied’.1
Bouman te Utrecht
Boumans vertrek werd vereenvoudigd doordat juist ten tijde van zijn twijfels het kortstondige
eerste kabinet-Colijn aantrad, augustus 1925. Hierdoor immers werd de eerder genoemde Rutgers
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Twee weken nadat Bouman op 16 september
1925 zijn tweede rectoraat had neergelegd, benoemde deze hem tot hoogleraar te Utrecht, ofschoon hij niet op de voordracht had gestaan. Bouman bleef, zoals gezegd, weliswaar als bijzonder hoogleraar aan de VU verbonden, maar dat kon niet verhinderen dat nu ook in bredere kring
duidelijk werd dat de opbouw van een medische faculteit op dood spoor was geraakt. Rutgers en
de eveneens antirevolutionaire chef van de afdeling onderwijs van zijn ministerie kwamen hierdoor onder vuur te liggen van een aantal geloofsgenoten te Amsterdam. H.H. Kuyper bijvoorbeeld schreef in De Heraut van 27 september 1925 de benoeming een roof te achten, die het de
VU onmogelijk had gemaakt aan de wettelijke verplichtingen van 1905 te voldoen. Het gereformeerde dagblad De Rotterdammer, een blad nota bene waaraan Rutgers zelf was verbonden, schreef
dat de minister ‘de medische faculteit der Vrije Universiteit haar ooilam’, haar meest dierbare bezit, had ontnomen. Rutgers en zijn topambtenaar haastten zich daarom blijk te geven van hun
onverminderde sympathie voor de VU door beiden de openbare senaatsvergadering op de 45e
stichtingsdag, 20 oktober 1925, bij te wonen.1 Blijkbaar met succes want in 1928 werd Rutgers
benoemd tot hoogleraar strafrecht en Romeins recht. Hij zou een van de leden van de VU-familie
zijn die de oorlog niet zouden overleven.
1

a.w., p. 14-16.
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Maar niet alleen binnen de VU-gemeenschap leidde Boumans benoeming tot protest. Ook tegenstanders van de vermenging van geloof en wetenschap én van politiek en wetenschap, roerden
zich. Buytendijks benoeming te Groningen had al de wenkbrauwen van enkelen doen fronsen,
maar hij had tenminste nog op de voordrachtslijsten gestaan, al was het dan allesbehalve prominent. Bouman echter blonk uit in afwezigheid op welke lijst dan ook. Niet verwonderlijk: Bouman was representant van een stroming in de psychiatrie die haaks stond op de anatomischneurologische overtuigingen van zijn voorganger Winkler. Bovendien had Winkler aangegeven
een opvolger te wensen die in zijn voetsporen trad. Rümke schreef daarom over Boumans betrekking in Utrecht dat die daar ‘opnieuw’ zijn stempel moest drukken ‘op onbekend terrein, in
een milieu [dat] hem vreemd, ik mag wel zeggen vijandig’ was. Dat hij desondanks in Utrecht ging
werken, geeft dan ook aan hoezeer hij enerzijds hunkerde naar een groot aantal studenten en het
jus promovendi en hoezeer hij anderzijds hoopte in Utrecht wel ‘het nauw contact met de zusterwetenschappen’ te krijgen;2 een contact dat hij, zo denkt de lezer automatisch, in Amsterdam
dus had gemist.
Het protest tegen Boumans benoeming was tweeledig van aard. Ten eerste verdachten sommigen Rutgers ervan de VU te hebben willen helpen. Het liberale Het Vaderland verpakte het nog
fraai door te schrijven dat de minister ‘zijn’ universiteit terecht had laten voelen dat ‘het voor haar
veel te hoog gemikt is, om er ook eene faculteit van de zoogenaamde exacte wetenschappen op
na te houden’, maar het sociaal-democratische Het Volk wond er minder doekjes om. De benoeming van Bouman was het gevolg van een complot waarmee de minister de VU had willen behoeden voor het oprichten van een faculteit die haar financiële draagkracht ver te boven zou
gaan. Maar al verschilden de bewoordingen, voor zowel de een als de ander was de benoeming
een bedoelde blessing in disguise voor de VU.3
De andere kritiek was venijniger. Rutgers had een slag willen toebrengen aan een hem onwelgevallige wetenschappelijke richting. In de Tweede Kamer stelde SDAP-afgevaardigde A. van der
Heide vragen omdat de benoeming tekenend daarvoor was ‘hoe onjuist de toestand [bij het benoemen van hoogleraren] op het oogenblik is’. Al stonden de kwaliteiten van Bouman buiten kijf,
het was zijns inziens logisch geweest de biologische richting in Utrecht voort te zetten omdat
Leiden en Groningen al volop aandacht schonken aan de psychologische richting. Maar wat deed
de minister? Hij week van de voordracht af.

Harinck, a.w., p. 173; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 136; De Waardt, De konijntjes, p. 162.
Rümke, L. Bouman, p. XIV-XV.
3 De Waardt, a.w., p. 162.
1
2
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Weet nu zoo’n Minister het werkelijk beter dan de geneeskundige faculteit? Weet zoo’n Minister precies, welke professoren hij moet hebben? Dan moest die Minister geen Minister zijn, maar professor in
alle faculteiten.1

De bekende historicus Johan Huizinga, die elke Haagse inmenging in universitaire zaken een
gruwel was, stemde met zowel de ene als de andere kritiek in. Zij spraken elkaar dan ook niet tegen, maar waren complementair. Met de benoeming van Bouman in Utrecht ving de minister
meerdere vliegen in één klap. Mensen als Huizinga hadden al rond 1920 onder theoloog De Visser een streven bespeurd tot ‘reconfessionalisering’ van de rijksuniversiteiten. Het formele, Haagse recht tot benoeming van hoogleraren werd in de ogen van Huizinga en de zijnen misbruikt om
open plekken op te vullen met ‘eigen’ mensen. Huizinga ontstak dan ook in toorn bij de benoeming van Bouman. Het was, zo schreef hij, duidelijk dat de nieuwe confessionele minister de lijn
van De Visser voortzette en in De Gids suggereerde ook hij daarop dat Rutgers de VU een handje
had geholpen ‘met het opdoeken van haar te dure medische faculteit’ zodat deze in verband met
het civiel effect tijdig kon worden ingeruild voor een wis- en natuurkundige. De regering diende
eens te beseffen dat het geen 1815 meer was. Door af te wijken van universitaire adviezen, zoals
eerder al was gebeurd bij de opvolging van Bolland, wekte zij de indruk dat de belangen van de
wetenschap bij haar niet in veilige handen waren. Zij laadde de verdenking op zich dat ‘bijoogmerken en bijzondere voorkeur, tot schade van een objectieve beslissing in het belang der wetenschap, juist daar beginnen te werken, waar elke eigen voorkeur behoorde uitgesloten te zijn: in
Den Haag’. Weliswaar had zij wettelijk gezien het recht ‘tegen de uitgesproken overtuiging van
een hoogst wetenschappelijk ressort lijnrecht in te gaan’, maar ‘zedelijk mist zij het’, een oordeel
waarmee Winkler in zijn Herinneringen van harte instemde. Maar bij al deze heilige verontwaardiging van de bekende historicus - die overigens minder werd gedeeld dan zijn faam zou doen vermoeden - moet wel worden opgemerkt dat het geen toeval is dat hij juist bij de benoeming van
Bouman in de pen klom en in het geweer kwam. Niet louter professionele verontwaardiging over
zo verwerpelijke en vergaande Haagse bemoeizucht was daaraan debet, maar tevens het gegeven
dat de naam van zijn goede vriend Christiaan Theodoor van Valkenburg wel - en zeer prominent
- op de Utrechtse lijstjes had gepronkt. Hij was zelfs de gedroomde opvolger van Winkler en faculteit en curatoren waren het met Winkler eens geweest. Het was dan ook Van Valkenburg die
door de Utrechtse curatoren aan de minister - toen nog De Visser - was voorgedragen. Wat de affaire voor Van Valkenburg extra pijnlijk maakte, was dat hij ook tien jaar eerder al de gewenste

1

Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, 1925-1926, 20-4-1926, p. 782.
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opvolger van Winkler was geweest, toen die van Amsterdam naar Utrecht vertrok. Ook toen al
had de promotie geen doorgang gevonden.1
In haar boek Het Geslacht van de Wetenschap achtte Mineke Bosch de suggestie van Haagse hulp
aan de bevriende VU ‘terecht’, een oordeel dat ook Harinck in zijn ‘Colijn en de Vrije Universiteit’ laat doorklinken. Die laatste stoelt dit voornamelijk daarop dat Bouman na het vertrek van
Buytendijk aan de VU geen toekomst meer zag voor een medische faculteit en daarmee voor
zichzelf. Derhalve zou er achter de schermen naar een oplossing voor hem zijn gezocht, waaraan
Rutgers wenste mee te werken. Zijn benoeming in Utrecht was die oplossing. Scheurer, naast curator ook kamerlid voor de ARP, sprak daarom tegenover Rutgers zijn dank uit.2 Volgens Hans
de Waardt echter, schrijver van het boek Mending Minds. A history of Dutch academic psychiatry was
iedere kritiek, van Het Vaderland, van Het Volk, van Huizinga, bezijden de waarheid. De benoeming van Bouman was het gevolg geweest van een simpele afweging van zakelijke argumenten. Rutgers had in de maanden voor de benoeming bij diverse partijen advies ingewonnen en
daarin werd enerzijds een voorkeur voor een aanhanger van de psychologische richting uitgesproken en anderzijds afstand genomen van de anatomisch-neurologische richting van Winkler
en Van Valkenburg. Op basis van die adviezen, onder meer van de katholieke, maar ook buiten
de eigen kring gezaghebbende psychiater G. Janssens van de psychiatrische inrichting Voorburg,
vond Rutgers dat de ‘ziel’ in de psychiatrie een grotere rol moest gaan spelen. Derhalve droeg hij
Bouman voor als opvolger van Winkler. De richting waarin Winkler vele jaren onderwijs had gegeven en onderzoek had verricht had zijn invloed kunnen doen gelden en dus was er, aldus Rutgers, veel voor te zeggen de psychologische richting, ‘welke in Dr. Bouman een uitnemende vertegenwoordiger vindt’, een plek te geven. Het was hierdoor deze benoeming die de overgang
markeert van de tijd waarin de biologische richting in de psychiatrie domineerde, in die waarin de
psychologische denkwijze dat deed. Daarmee is zij tevens een voorbode van de tien jaar later
plaatshebbende scheiding tussen psychiatrie en neurologie. Paradoxaal genoeg zou Bouman zelf
daar altijd een groot tegenstander van blijven, maar door zijn nadruk op de psychologische kant
van psychiatrische ziekten had hij er tevens een onmiskenbare steen aan bijgedragen.1
Op zich kunnen de visies van Bosch en De Waardt goed naast elkaar bestaan. Er is immers
geen discrepantie tussen enerzijds de wens de VU voor een debacle te behoeden en de materialistische wetenschap dwars te zitten, en anderzijds het volgen van de wens van andere wetenschappers de plaats in Utrecht niet in biologische, maar in psychologische richting in te vullen.
Dit gaat zelfs prachtig samen. Maar het neemt niet weg dat in ieder geval bij de opmerking van

1
2

Winkler, Herinneringen, p. 156; Bosch, Geslacht van de wetenschap, p. 315; De Jong, Benoemingsbeleid, p. 27.
Harinck, a.w., p. 173.
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Bosch vraagtekens zijn te zetten, al was het maar omdat, als Rutgers de VU wilde helpen door
Bouman in Utrecht te benoemen, dit dan tegen de wens van de Bouman zelf inging. Bouman
wilde immers helemaal niet in Utrecht worden benoemd om de VU in de nood te helpen, maar
omdat hij er weg wilde. Belangrijker is echter dat velen aan de VU zelf, zoals we hebben gezien,
niet onverdeeld gelukkig waren met Boumans benoeming en Rutgers van niet de minsten een
veeg uit de pan kreeg. De door Bouman tijdens zijn rectoraatsoverdracht uitgesproken opvatting
dat de noodzakelijke uitbouw van de medische faculteit voorlopig niet mogelijk zou zijn, werd
door de directeuren niet gedeeld. Voorafgaand aan zijn benoeming had de voorzitter van het college van curatoren Van Schelven zelfs aan Bouman gevraagd een eventuele benoeming te Utrecht
niet te aanvaarden.2 De beslissing om een wis- en natuurkundige faculteit op te richten in plaats
van de medische verder uit te bouwen, was dan ook nog niet gevallen. Het is met andere woorden juist andersom: niet Boumans vertrek had met de beslissing te maken, maar de beslissing met
Boumans vertrek. Bovendien was Scheurer, wiens woorden als bewijs gelden voor de visie dat
Rutgers de VU wilde helpen, een van degenen die fel tegen Geelkerken waren. Wellicht dat hij
daarom de minister dankte voor de benoeming van Bouman te Utrecht. Zijn woorden dat daarmee de VU op een ‘zuiverder en, ik zou zeggen, eerlijker standpunt’ kwam te staan, wijzen daar
op.3
De medische faculteit werd verder niet of nauwelijks goedkoper nadat Bouman de wijk naar
de Domstad had genomen. Dat was al gebeurd met het vertrek van Buytendijk, wat immers één
hoogleraarssalaris scheelde. Er kwam in de figuur van Van der Horst weliswaar pas enkele jaren
later een vervanger voor Bouman, maar dit gebeurde wel al vóór 1930. Verder werd de plaats van
de medische faculteit ingenomen door een ook niet bepaald goedkope en nog veel exactere natuurwetenschappelijke faculteit. Nee, de minister zal de VU zeker goed gezind zijn geweest en hij
zal haar ook best van een probleem af hebben willen helpen, maar deze benoeming vormt daarvoor geen enkel bewijs. Het neemt niet weg dat Bouman door een ‘eigen’ minister te Utrecht
werd benoemd en het dus een eigen minister was die de verantwoordelijkheid droeg voor zijn
vertrek uit Amsterdam. Het was daardoor niet alleen de al helemaal ‘eigen’ minister-president van
het kabinet, Colijn, maar ook de ‘eigen’ minister van onderwijs die mede aan de basis heeft gestaan van de latere beslissing om niet de medische faculteit uit te bouwen, maar een wis- en natuurkundige op te richten.4
Van Belzen, a.w., p. 64-66; De Jong, Benoemingsbeleid, p. 27; De Waardt, a.w., p. 162; De Waardt, Mending minds,
hfdst. 2 (par.: The waning of anatomical psychiatry; The separation of psychiatry and neurology).
2 Curatoren (notulen), 1925-III/130-131 (10 okt.).
3 Harinck, a.w., p. 173 (incl. noot 62).
4 De Waardt, De konijntjes, p. 162. Het vertrek van Bouman naar Utrecht tegen de zin in van de medische faculteit
daar, had overigens nog wel een arbeidsrechtelijk staartje. Het leidde namelijk tot het ontslag van de jarenlange medewerkster van Winkler, de in 1911 gepromoveerde Ada Potter. In haar plaats benoemde Bouman een medewerker
1
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In 1930 zou Rullman schrijven dat het vertrek van Bouman en Buytendijk niet in alle opzichten
nadelig was geweest, omdat het de discussie over de mogelijkheden van een wis- en natuurkundige faculteit had losgemaakt.1 Die was echter al begonnen vóór het vertrek van de twee medische hoogleraren en Rullmanns woorden zullen dan ook aan het tijdstip van neerschrijven moeten worden toegeschreven: 1930, dus precies het jaar dat een vierde faculteit noodzakelijk was
geworden en de wis- en natuurkundige poorten ook inderdaad werden ontsloten. Het was bovendien het jaar waarin het vijftigjarige bestaan van de VU moest worden gevierd en dus voor
neerslachtigheid geen plaats was. In werkelijkheid kan het vertrek van eerst Buytendijk en daarna
Bouman, en het daardoor veroorzaakte einde van de medische faculteit als volwaardige vierde faculteit, niet anders dan als een volledig echec voor de VU worden gezien. Het was immers de
medische faculteit geweest, en niet de wis- en natuurkundige, waarop vanaf 1880 de kaarten waren gezet en waarin ook de meeste moeite - en het meeste geld - was geïnvesteerd. En het was die
faculteit, en niet de natuurwetenschappelijke, waar het hart van de achterban naar was uitgegaan,
en, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, ook naar uit bleef gaan.

van de Valeriuskliniek. Het assistentschap dat Potter in plaats hiervan werd aangeboden scheelde haar meer dan
honderd gulden per maand aan inkomsten, in die tijd een enorme aderlating. Bovendien had zij door het ontslag haar
pensioenrechten verloren. Geen wonder dat ook deze ‘bijzaak’ van Boumans benoeming tot overigens vruchteloze
kamervragen leidde. Eenzelfde lot trof Huizinga’s filippica en andere protesten. Ook zij haalden weinig uit. De katholieke minister M.A.M. Waszink bijvoorbeeld zou enkele jaren later, wederom te Utrecht en wederom tegen facultaire adviezen in, twee geloofsgenoten benoemen – Willem Pompe bij strafrecht en H.J.M. Weve bij oogheelkunde.
Maar zoals bij Bouman was gebeurd, verdampten ook bij hen de protesten in de praktijk al snel. Daarvoor waren de
wetenschappelijke kwaliteiten van de benoemden eenvoudigweg te groot.Bosch, Geslacht van de wetenschap, p. 442, 506507, 522-523; De Jong, Benoemingsbeleid, p. 27-28.
1 Rullmann, De VU, p. 174.
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7 De Vrije Universiteit en de medische faculteit na het vertrek van Bouman
Zoals het vertrek van Buytendijk al tot de nodige activiteit op het commissiefront had geleid, zo
leidde natuurlijk ook het vertrek van Bouman weer tot de nodige consternatie. De problemen die
toen tussen de VtCV en de universiteit de kop opstaken, hangen er bijvoorbeeld rechtstreeks mee
samen, en dat hing weer samen met de kwestie-Geelkerken. Dat er niet meteen een opvolger
voor Buytendijk kon worden gevonden was deels het gevolg van een afwachtende houding, enerzijds omdat al werd verwacht dat ook Bouman zijn langste tijd aan het Valeriusplein had gehad en
anderzijds omdat langzaam maar zeker steeds vaker en duidelijker de vraag werd gesteld of de
medische faculteit nog wel de steun van de VU zou krijgen, of dat die alle troeven op de wis- en
natuurkundige faculteit zou gaan zetten. Dit was weer deels daarvan het gevolg dat er eenvoudigweg niet uit een grote, medisch-gereformeerde vijver kon worden gevist,1 en deels wederom
van de kwestie-Geelkerken. De VtCV bekeek daardoor namelijk nog meer dan eerder al het geval
was, de niet altijd even ‘fijne’ medewerkers van de kliniek met argusogen. De angst was groot dat
de universiteit een van hen tot opvolger van Buytendijk en/of Bouman zou benoemen. Lindeboom speelde zelfs met de gedachte de opleiding van psychiaters geheel in eigen hand te nemen.
De verlenging van het contract tussen de VtCV en de VU gold hierdoor voor het eerst niet voor
drie, maar slechts voor twee jaar. Bovendien was, omdat door het vertrek van Bouman de toekomstige band met de VU nog onzeker was, er voorlopig ook slechts een waarnemend geneesheer-directeur aangesteld, Heidema, die reeds als eerste geneesheer aan de Valeriuskliniek betrokken was.2
De boodschap die Heidema moest voorlezen, dat ook voor de kliniek de synode van Assen
geldig was, was geen populaire. Sommige bestuursleden van de VtCV zegden hun functie op als
gevolg van het gedwongen vertrek van Geelkerken van de Valeriuskliniek en de kritiek op diens
inzichten. Zij waren niet de enigen in de vereniging die er zo over dachten, en zeker aan de Valeriuskliniek werd de nodige frustratie weggeslikt.3 Het was in deze sfeer dat moest worden gepoogd zoveel mogelijk de schade te beperken die aan de faculteit was toegebracht, een actie die
reeds na het vertrek van Buytendijk was begonnen. Naar aanleiding daarvan had de Haagse zenuwarts Theo van Schelven een voorstel ingediend, om de faculteit uit te breiden in de richting
van een psychiatrische faculteit naar het voorbeeld van de Forschungsanstalt für Psychiatrie te MünWieringa, Lotgevallen, p. 52-53; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek van de VtCV, p. 184.
Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 187; Psychiatrische-Neurologische kliniek, 1925, p. 157-158.
3 Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 305; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 132. Dit zou zijn consequenties hebben. Door zich zo strikt met de uitspraak van een kerkelijke synode te vereenzelvigen en zich zo steil gereformeerd
op te stellen, kreeg de vereniging al snel na de synode voor het eerst concurrentie in protestantse hoek met de oprichting in 1928 van de Vereeniging van Nederlandsch Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken.
1
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chen, wat tekenend is voor de vooraanstaande positie van Duitsland in de medische en speciaal
de psychiatrische wereld in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Van Schelven wilde dat er
naast een psychiater en/of neuroloog, twee ondersteunende hoogleraren werden benoemd, waarbij hij dacht aan ‘de pathologische anatomie’ en de ‘physiologische chemie’. Maar door het vertrek van Bouman hoefde hier eigenlijk niet meer over te worden gepraat.
Het denkbeeld achter Van Schelvens plan achtte curator Van Schelven ‘heel aardig’, maar daar
bleef het ook bij. Penningmeester Krap sloot zich hier naadloos bij aan. Ook hij sprak van ‘op
zichzelf aantrekkelijke ideeën’ maar achtte uitvoering ‘uitgesloten’. Bovendien vroeg hij zich weer
eens af waar de hoogleraren vandaan zouden moeten komen. In opdracht van de curator leidde
het plan-Van Schelven echter wel tot een rapport opgesteld door onder meer de geneesheerdirecteur van de VtCV-inrichting te Ermelo, J. Wessels, die enkele jaren later tot de rijen der VUcuratoren zou toetreden. Daarin werd nog eens nagegaan wat het doel was van de beoefening van
de medische wetenschap aan de VU. In het vorig hoofdstuk werd al kort aangegeven dat de conclusie was dat een groot deel daarvan zich in de neutrale zone bevond en dus buiten het specifieke aandachtsveld viel van de VU. Dit gold ook voor de Forschungsanstalt en dus was zij voor de
VU niet aantrekkelijk. Van de drie voorgestelde vakken gold alleen voor de psychiatrie dat zij levensbeschouwelijk kon worden ingevuld en werd betwijfeld of de psychiatrie inderdaad die vakken als ondersteuning nodig had. Zelf dacht men dan toch meer aan een vak als psychologie.
Aangezien een gehele medische faculteit voor de VU uitgesloten was, werd het voorstel dat ‘een
leerstoel voor de algemeene Medische Natuurkundige Philosophie en Encyclopaedie’ de eerstvolgende doelstelling voor de medische wetenschap aan de VU moest zijn, 1 een voorstel dat past in
de pogingen van de jaren twintig om zowel de ideologen als de penningmeester te vriend te houden.

Pogingen tot resuscitatie van de medische faculteit
- Het eerste defaitisme ebt weg
Het bovengenoemde rapport kwam pas begin 1926 uit, en toen behoorde het plan-Van Schelven
reeds tot de geschiedenis. Het was op de agenda geplaatst van de eerder genoemde gezamenlijke
vergadering van directeuren en curatoren op 9 november 1925, maar door de reacties van Krap
en curator Van Schelven had arts Van Schelven al kunnen bevroeden dat dat meer voor de vorm
dan voor de inhoud was gedaan. Officieel was het weliswaar de bedoeling zowel het vertrek van
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Bouman als het voorstel-Van Schelven te bespreken, maar in de praktijk kwam van dat tweede
niets terecht. Duidelijk was dat het centraal bestuur van de VtCV op 30 oktober had besloten de
situatie zoals die was te handhaven, inclusief de laboratoria en de kliniek als wetenschappelijk
centrum. Tevens had het toen voorgesteld Bouman tot buitengewoon hoogleraar of tot consulterend geneesheer te benoemen om hem zo voor de VU te behouden. De directeuren en curatoren
stemden met het eerste in, niet in de laatste plaats omdat anders de rijkssubsidie voor de kliniek
in gevaar zou komen. Ook naar het tweede had men oren, al was het dan voorlopig voor één jaar.
Heemskerk bijvoorbeeld zag daarvan als voordeel dat het tijdwinst opleverde. De faculteit bleef
bestaan en na dat jaar was er wellicht beter zicht op de kwestie van het civiel effect en de vraag of
daarvoor een natuurwetenschappelijke faculteit moest worden opgebouwd dan wel de medische
moest worden uitgebreid. Dat was inderdaad de grote vraag en duidelijk werd dat zij nu nog niet
kon worden beantwoord. Voor beide opties viel wel wat te zeggen en beide hadden dan ook hun
voor- en tegenstanders.2
Dit betekent dat het oorspronkelijke defaitisme na het aangekondigde vertrek van Bouman
weer wat was weggeëbd en dat de definitieve keuze tussen een natuurwetenschappelijke en een
medische faculteit niet reeds met Boumans vertrek was beslecht, al had het daar eerst wel naar
uitgezien. Scheurer schreef aan Bouman dat men bij Buytendijk vooral boos geweest, maar dat
zíjn beslissing meer begrip had gekregen. De curatoren betreurden zijn opvatting, maar zij konden zich zijn gemoedstoestand zeer wel indenken. De toekomst van de medische faculteit zag er
inderdaad niet rooskleurig uit.1 De stemming was dan ook zeker in eerste instantie dat men maar
niet meer met de medische faculteit door moest gaan. ‘Het was nooit wat geworden, studenten
kwamen er te hooi en te gras - de Medische Faculteit heeft als zodanig nooit reële beteekenis gehad als een stuk werk van de Vrije Universiteit’. Maar na een tijd werden weer argumenten naar
voren gebracht die het tij enigszins deden keren. Onder hen fungeerden prominent financiële redenen zoals de rijkssubsidie, de contributies en de VCAS. Bovendien zag men in den lande graag
een positieve houding tegenover de faculteit. En dus werd ook door de senaat het voorstel om
Bouman tot buitengewoon hoogleraar te benoemen, van harte begroet. Maar dit alles vermocht
niet weg te nemen dat het volkomen duidelijk was en bleef waar de uiteindelijke voorkeur van de
senaatsleden naar uitging.
Zonder Prof. Bouman zou de Universiteit inschrompelen tot een Seminarie. Met Prof. Bouman als
buitengewoon hoogleeraar behouden wij dus voorloopig de Medische Faculteit en geven wij dit terrein

Directeuren (notulen), 1925-V/38 (10 okt.); Curatoren (corr.), 6-9-1925 (72), 25-9-1925 (71), 6-10-1925 (76), 16-11926 (5).
2 Directeuren (notulen), 1925-V/40-45 (9 nov.); Senaat (notulen), 1925-VIII/118 (4 dec.).
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niet prijs. Er komt geen uitbouw, maar wij hebben een perspectief in de mogelijkheid om drie
hoogleeraren voor een Wis- en Natuurkundige faculteit te kunnen opleiden.2

- Eerste protest binnen de VHO
Deze argumenten ten faveure van de faculteit en de benoeming van Bouman stonden niet op
zichzelf. Zo werd bijvoorbeeld door het college van curatoren Hekman weer eens naar voren gehaald in een ultieme poging toch nog drie hoogleraren te hebben voor de fatale datum van 5 december 1930. De Ring Rotterdam van de VHO, waar Hekman deel van uitmaakte, had voorgesteld dat er een kandidaatsexamen zou moeten komen met besloten colleges in de theoretische
vakken alleen voor gereformeerde studenten. Daarnaast zouden poliklinieken kunnen worden
opgezet ter verlening van medische hulp tegen betaling. De gelden die daarmee werden opgebracht, zouden ter financiering van een medische faculteit kunnen worden gebruikt en ze zouden
te zijner tijd in klinieken kunnen worden omgezet. Hekman en de eerder genoemde arts B.J.F.
Bavinck werden naar aanleiding hiervan door de curatoren uitgenodigd dit voorstel nader toe te
lichten. Het zal hun enthousiasme geen goed hebben gedaan dat Grosheide tijdens dit onderhoud
opmerkte dat zijns inziens de directeuren meer voor een natuurwetenschappelijke faculteit voelden. Ook werd getwijfeld aan de financiële deugdelijkheid van de plannen, iets wat Grosheide al
had laten weten in een schrijven waarin hij tevens liet weten eraan te twijfelen of Hekman wel geschikt zou zijn als hoogleraar. Maar toch werd door de curatoren besloten de plannen ‘in beginsel
te aanvaarden’ en ze bij de directeuren aanhangig te maken. Er zou kunnen worden begonnen
met de benoeming van één hoogleraar en wel Hekman. De directeuren lieten echter eerst weten
te weinig gegevens ter beschikking te hebben bij dit plan om een deugdelijke kostenberekening te
kunnen maken, om een jaar later, in juni 1927, de benoeming van de Rotterdammer definitief af
te blazen. Scheurer, nota bene de enige medicus in het college van curatoren, achtte het onverantwoord stappen te nemen in de richting van een drie hoogleraren grote medische faculteit. De
vele daartoe reeds ondernomen pogingen maanden tot voorzichtigheid.3 Maar alleen al het bestaan en het bespreken van dergelijke plannen - al was het dan met weinig succes - bewijzen wederom dat het niet de wens was van de VU om Bouman weg te hebben om zodoende van de
medische faculteit af te komen en de handen vrij te hebben voor de opbouw van een wis- en na-

Curatoren (corr.), 1925/61 (3 sept.).
Directeuren (notulen), 1925-V/40-45 (9 nov.).
3 Curatoren (corr.), 1926/81 (28 juni) (zie ook: bijlage I, Standpunt van Dr. J. Hekman), 1927/38 (12 mei); a.w. (notulen),1926-III/142 (22 maart), 1926-III/145 (19 april), 1926-III/151-152 (31 mei), 1927-III/221 (7 juli); Directeuren (notulen), 1926-V/103-104 (12 juni), 1926-V/107-108 (28 juni), 1927-V/ 190 (4 juni); Roelink, Blinkend spoor, p.
165.
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tuurkundige faculteit. En dit geldt zeker voor het door de curatoren, ondanks alle bedenkingen,
‘in principe aanvaarden’ van Hekmans plannen.1

De keuze voor de wis- en natuurkundige faculteit
Maar tijdwinst of geen tijdwinst, buitengewoon hoogleraarschap of niet, plannen of defaitisme,
het tijdstip kwam onmiskenbaar naderbij dat uiteindelijk de knoop moest gaan worden doorgehakt over hoe de universiteit verder moest worden uitgebouwd. Eind 1930 immers moest de universiteit een vierde faculteit bezitten die aan de eisen van de Hoger Onderwijswet voldeed, als althans de diploma’s en graden aan de VU behaald hun civiel effect konden behouden. Het werd
steeds duidelijker dat de kans almaar geringer werd dat het de medische faculteit zou worden, getuige ook de volgende woorden uitgesproken op de jaarvergadering te Arnhem, begin juli 1927.
De pogingen in het verleden aangewend om tot oprichting eener vierde faculteit te geraken, hebben
niet tot het gehoopte resultaat gevoerd. Hoe gering ook de eischen zijn die de Wet stelt, we zijn er nog
niet in geslaagd aan die eischen te voldoen; meer nog, we zijn er verder van verwijderd dan enkele jaren
geleden.
Ongetwijfeld, de medische faculteit verdween niet geheel. Er wordt zelfs nog voortdurend werk verricht van niet geringe wetenschappelijke waarde, maar we hebben van de drie wettelijk vereischte
hoogleeraren er geen enkele meer. Professor Bouman, nog als buitengewoon hoogleeraar aan onze
Universiteit verbonden, telt voor de wettelijke eischen niet mee.
Om aan de Wet te voldoen zouden we dus vóór December 1930 drie nieuwe hoogleeraren moeten
aanstellen. Gingen we daartoe over, konden we de geschikte personen daarvoor vinden, dan bleef nog
altijd de vraag, of we daarmee het practisch doel met de medische faculteit beoogd: de opleiding van
Christelijke artsen, ook maar een enkele schrede nader waren gekomen.
En het antwoord op die vraag zou ontkennend moeten luiden. De medische faculteit onderscheidt zich
van alle andere hierin, dat ze slechts tot het doel voert, indien in alle vakken, die er toe behooren, onderwijs kan worden gegeven.
De mogelijkheid van dit laatste achten Directeuren, zoo niet geheel uitgesloten, dan toch eerst in een
zóó ver verwijderden tijd te liggen, dat ze gemeend hebben de vervulling van de wettelijke eischen
voorshands in eene andere richting te moeten nastreven.1

Boumans buitengewone colleges zouden slechts een handvol studenten gaan trekken, maar dat was niet de reden,
of althans niet de enige reden, waarom zij niet tot ieders tevredenheid bleken te zijn. In de loop van 1927 vroegen de
directeuren in ieder geval aan de curatoren of zij bij Bouman op verandering wilden aandringen. Zijn colleges waren
huns inziens niet algemeen genoeg van aard en ook niet bestemd voor de studenten van alle faculteiten terwijl dat
toch de bedoeling was geweest. Bouman echter verklaarde colleges te willen geven van principieel medische aard, wat
de directeuren weer verbaasde omdat dit in strijd zou zijn met de verstrekte opdracht. Curatoren (notulen), 1930IV/366 (29 sept.); a.w. (corr.), 1927/25 (23 april), 1927/165 (10-11), 1927/181 (28 nov.).
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Wat die richting was werd niet verder uiteengezet. Dat was ‘elders geschied en van de beraadslagingen over het voorgestelde plan zal het besluit, door Directeuren te nemen, afhankelijk zijn’.2
- De plannen van de commissie-Colijn
Met die laatste woorden werd gedoeld op een reeds kort genoemde commissie, samengesteld uit
zes, uit zowel de senaat als de colleges van directeuren en curatoren afkomstige personen, onder
voorzitterschap van Colijn. Zij moest zo spoedig mogelijk komen met voorstellen over de toekomst van de universiteit. Zij was samengesteld naar aanleiding van de moeilijkheden die enerzijds de Hoger Onderwijswet met zich meebracht en die anderzijds het gevolg waren van het vertrek van de beide hoogleraren.3 Zowel uit wettelijk oogpunt als vanwege de wens van de stichters
een gehele universiteit op te zetten, stond het voor de commissieleden vast dat er een uitbreiding
moest komen.4 Deze commissie, die voor de helft uit juristen bestond onder wie Rutgers, zette
twee plannen op waarvan de eerste uitging van een wis- en natuurkundige faculteit voor december 1930 en een medische voor december 1955. In het tweede plan stond de omgekeerde volgorde centraal. Voorop stond dat de universiteit op dusdanige wijze moest worden uitgebreid ‘dat op
den duur alle vijf de faculteiten, zij het ook in bescheidener vorm, aanwezig moeten zijn’.5 Wat
opvalt is dat er hoe dan ook gekozen moest worden uit twee dure alternatieven en dat de mogelijkheid van een verhoudingsgewijs goedkope andere faculteit, bijvoorbeeld een economische, niet
werd overwogen. Vreemd zou een dergelijke overweging niet geweest zijn. Niet alleen had De
Waal Malefijt begin jaren twintig dit idee al eens geopperd, maar ook Kuyper zelf had, op het Sociaal Congres van 1891, al eens gepleit voor een opleiding in de economische wetenschappen aan
de VU. Bovendien zou kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog wél de mogelijkheid van
een dergelijke faculteit meerdere malen worden besproken, en was het uiteindelijk ook die faculteit en niet de medische, die de vijfde, het civiel effect waardige zou worden.6
Er was, zo oordeelde de commissie, op dat moment in feite niets van een medische of een
wis- en natuurkundige faculteit aanwezig en dus moest de uitbouw van de vierde faculteit zo geschieden dat ‘van meet af aan zoowel de vierde als de vijfde faculteit in het oog’ werden gehouden ‘en naar een vast plan’ werd doorgewerkt. Dus kon er niet worden volstaan met het simpel-

Jaarboek VU, 1927, p. 10.
a.w., p. 10-11.
3 a.w., 1926, p. 96.
4 a.w., 1927, p. 106.
5 a.w., p. 107.
6 Zondergeld, Geen duimbreed, 103-104, 190-191, 233; Knoop, Een nieuw beginstuk, p. 2.
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weg benoemen van drie hoogleraren voor de fatale datum van 5 december 1930. De keuze moest
in het teken staan van ‘de verdere planmatige ontwikkeling der Universiteit’. Bij voorbaat moest
worden opgemerkt dat het onmogelijk was om in de eerste 25 tot dertig jaar te komen tot ‘een
volledig ingerichte wis- en natuurkundige en medische faculteit’. Dit viel enerzijds buiten de financiële mogelijkheden en bovendien was het de vraag of er wel voldoende gekwalificeerde mannen binnen de eigen kring waren te vinden om op de verschillende leerstoelen plaats te nemen.
Dan kon wel worden gezegd dat bij een niet volledige bezetting de aard van de VU eiste dat allereerst die plaatsen werden bezet die meer van principiële, dan van wetenschappelijke betekenis
waren,1 maar het probleem daarbij was dat de bezetting wel zo moest zijn dat desondanks de
examinerende bevoegdheid werd verkregen.
Een Gereformeerde beoefening der wetenschap moge op zichzelf van groote beteekenis zijn, wanneer
zij niet tegelijk het practisch doel der opleiding tot maatschappelijke betrekkingen kan nastreven, is de
kans op hare ontwikkeling uiterst gering, zoo niet geheel uitgesloten.2

Plan 1: een wis- en natuurkundige faculteit
De uitgangspositie van plan 1 was het grote belang dat er moest worden gehecht aan de vorming
van wis- en natuurkundige onderwijzers voor het gereformeerde middelbaar onderwijs. Voorlopig zou de daarvoor benodigde faculteit de vakken wis-, natuur- en scheikunde doceren met de
minimale bezetting van één hoogleraar per vak, inclusief een ‘wetenschappelijk conservator’ voor
de vakken natuur- en scheikunde. De hoogleraar natuurkunde zou voor zijn onderzoek gebruik
kunnen gaan maken van het leegstaande Physiologisch Laboratorium, waar in 1931 overigens het
Paedologisch Instituut van Waterink zou worden gevestigd. Voor de hoogleraar scheikunde zou
nog een laboratorium moeten worden gebouwd. Alles tezamen werden de kosten van deze weliswaar kleine, maar voor het civiel effect voldoende functionerende wis- en natuurkundige faculteit, die bovendien aan de levensbeschouwelijke VU-principes voldeed, geschat op f 75.000,-.
Aangezien men van een subsidie van dertigduizend gulden van de VCAS uitging, betekende dit
dat men een bedrag van f 45.000,- zelf op moest brengen. Omdat de becijferingen zeer globaal
waren, stelde men voor de zekerheid de eigen bijdrage op zestigduizend gulden per jaar. Als eerste zou aan de vakken wis-, natuur- en scheikunde het vak biologie moeten worden toegevoegd
‘zulks niet alleen met het oog op de complementeering van de wis- en natuurkundige faculteit
zelf, maar ook in verband met de omstandigheid, dat men, wanneer ook de biologie aan de Vrije
Universiteit onderwezen zal worden, tevens voorzien heeft in drie van de zes vakken, die voor
1
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het candidaats-examen in de medicijnen vereischt worden, zoodat daarmede dan reeds dadelijk de
grondslag gelegd zal zijn voor de oprichting der medische faculteit’. Dan hoefden voor 1955 alleen nog maar de vakken anatomie, physiologie en algemene ziektekunde te worden toegevoegd
om ‘zelfstandig het candidaats-examen in de medicijnen te kunnen afnemen’.1
Plan 2: een medische faculteit
Opvallend aan het tweede plan was dat het, in tegenstelling tot het eerste, werd gekenmerkt door
het opwerpen van allerlei juridische problemen die eerst zouden moeten worden opgelost voordat het in werking kon worden gesteld. Bovendien waren het problemen waarvan niet eens zeker
was dat ze op een voor de VU bevredigende wijze zouden kunnen worden opgelost. Een medische faculteit zou geen examinerende bevoegdheid hebben, tenzij alle medische vakken zouden
worden onderwezen, inclusief de tot de natuurwetenschappen behorende vakken natuurkunde,
scheikunde en biologie. Maar aangezien een examinerende bevoegdheid was vereist, wilde men
studenten trekken, moest samenwerking worden gezocht met andere universiteiten om de studenten een gehele opleiding aan te kunnen bieden. De grondgedachte van plan 2 werd daardoor
‘dat men zoo compleet mogelijk behoort te voorzien in de principieele vakken, door voor deze
vakken aan de Vrije Universiteit hoogleeraaren te benoemen en deze hoogleeraaren gelijktijdig
aan te wijzen als bijzondere hoogleeraaren aan een openbare Universiteit, waarbij deze verzekerd
zouden moeten zijn van het recht, om hunne leerlingen te examineeren, doch waarbij er op gerekend moet worden, dat mede-gebruik der materieele hulpmiddelen voor hun onderwijs voorloopig uitgesloten geacht moet worden en hierin derhalve vanwege de Vrije Universiteit voorzien zal
moeten worden’.2
Deze meer principiële vakken waren in de eerste plaats ‘de biologie, de anatomie, de physiologie, de algemeene pathologie en de psychiatrie’. Van hen behoorde de biologie dus tot de wis- en
natuurkundige faculteit. Indien deze vakken zouden kunnen worden onderwezen, ‘gesteld men
had er de mannen voor’, dan zou daarvoor onder meer ‘een dubbel laboratorium voor de biologie, zoomede een laboratorium voor de anatomie en voor de pathologie’ nodig zijn. Voor fysiologie en psychiatrie behoefden volgens de commissie geen extra voorzieningen te worden getroffen. Desondanks achtte de commissie de aan een dergelijk plan verbonden kosten te hoog ‘om
verwezenlijking ervan reeds vóór 1930 in uitzicht te kunnen stellen, en zij meent dan ook, dat
men aanvankelijk niet verder moet gaan dan het onderwijs in de physiologie, de psychiatrie en de
algemeene pathologie’.3 De kosten van dit plan werden geschat op zeventigduizend gulden, waara.w., p. 109-110; Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 193.
Jaarboek VU, 1927, p. 111.
3 a.w., p. 111-112.
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van door allerhande subsidies, zoals een rijkssubsidie van veertienduizend gulden, f 35.000,- zelf
zou moeten worden opgebracht. En dat was inclusief een post ‘onvoorzien’ van negenduizend
gulden.1 Dit betekent dus dat de medische faculteit in een voor het civiel effect afdoende vorm f
25.000,- goedkoper werd geschat dan de wis- en natuurkundige. Dat was weliswaar een minieme
vorm, maar nauwelijks miniemer dan die van de natuurwetenschappelijke faculteit.2
Dat de commissie desondanks meer problemen zag bij plan 2 dan bij plan 1, kan dus niet aan
de financiën hebben gelegen. Afgezien van een algehele, inderdaad nog te dure medische opleiding, blijft hierdoor de voor een medische opleiding noodzakelijke, maar voor de identiteit van de
universiteit weinig aantrekkelijk geachte samenwerking met openbare universiteiten over. Op dit
laatste werd dan ook nader ingegaan. Voor het vestigen van bijzondere hoogleraarsposten kwam
de UvA natuurlijk als meest voor de hand liggend naar voren. Die universiteit lag in de buurt en
kende het instituut van bijzondere leerstoelen. Dat was dus het probleem niet. Dat lag in de wettelijke bepalingen. Die hielden namelijk in dat alleen ‘met goedvinden van de faculteit of afdeeling’ bijzondere hoogleraren mochten examineren in de door hen onderwezen vakken en een
regeling daaromtrent moest aan de curatoren van de betreffende universiteit worden voorgelegd.
Hiermee kon en mocht de VHO geen genoegen nemen. Zij moest van tevoren weten dat de door
haar benoemde hoogleraren ‘het recht’ hadden hun eigen leerlingen een rechtsgeldig examen af te
nemen.3
Wat hierop volgde was de genoemde drie pagina’s lange uiteenzetting over alle juridische haken en ogen die aan een dergelijke constructie vastzaten. Zij kwam er op neer dat het zeer de
vraag was of het gemeentebestuur van Amsterdam was gerechtigd een van de wet afwijkende regeling te treffen en of het van zins was tegemoet te komen aan de wensen die de VHO daarbij
naar voren zou brengen. Dit laatste werd overigens iets waarschijnlijker omdat de komst van studenten naar Amsterdam driehonderd gulden collegegeld per student per jaar in het laatje bracht
en dat terwijl de bijzondere hoogleraren de gemeente niets hoefden te kosten. Zij werden immers
al uit hoofde van hun functie aan de VU door de VHO betaald.4
Duidelijke voorkeur van de commissie-Colijn voor plan 1
Niet alleen uit deze juridische opmerkingen en tegenwerpingen, die bij plan 1 dus uitblonken in
afwezigheid, bleek waar de voorkeur van de commissie naar uitging. Het opzetten van een facula.w., p. 112.
Het was niet het enige dat voorafgaand aan 1930 in het voordeel van de medische faculteit zou spreken. In 1926
was er al een buitengewoon hoogleraarschap pedagogiek gekomen. Dat zou in 1929 in een gewoon hoogleraarschap
worden omgezet. Hiervoor was samenwerking gezocht met de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten
en Achterlijke Kinderen. Roelink, 75 jaar VU, p. 147.
3 Jaarboek VU, 1927, p. 112.
4 a.w., p. 112-116.
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teit met examinerende bevoegdheid was, zo oordeelde zij, duidelijk moeilijker bij een medische
dan bij een wis- en natuurkundige. Immers: in tegenstelling tot andere faculteiten kon men hier
‘niet stuksgewijs opbouwen. […] Wie arts wil worden, moet alle onderdeelen der medische wetenschap beoefenen en een medische faculteit met volledige examineerende bevoegdheid heeft
men dus eerst, wanneer men een volledige medische faculteit heeft.’ Ofschoon officieel de commissie geen keuze tussen de twee plannen maakte, leidt dit welhaast direct tot de conclusie dat er
officieus wel degelijk een keuze ten faveure van plan 1 werd uitgesproken. Dit gaf de commissie
ook toe. De zinsnede: ‘Deze gedachtengang op zichzelf doet dus als het ware vanzelf de voorkeur
uitgaan naar de wis- en natuurkundige faculteit’, liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Nuancerende opmerkingen zoals dat er ook moest worden gekeken naar de medische geschiedenis
van de universiteit en naar het gegeven dat een medische faculteit meer tot de verbeelding van de
achterban sprak dan een wis- en natuurkundige, deden daar niets meer aan af.1
De voorkeur werd nog duidelijker in de uiteenzetting die na de beide plannen volgde, getiteld:
‘Zwarigheden bij de verwerkelijking van beide plannen’. Er kon namelijk nauwelijks worden gezegd dat aan die ‘zwarigheden’ gelijke aandacht werd besteed. Ondanks dat meteen werd opgemerkt dat plan 2 inderdaad goedkoper uitpakte dan plan 1, sprak uit de toon van de uiteenzetting
een duidelijke voorkeur voor de wis- en natuurkundige faculteit. Die hogere kosten hoefden bijvoorbeeld geen bezwaar te zijn. Het bedrag van zestigduizend gulden was immers ‘op zichzelf
niet grooter dan het budget van een enkele middel-groote stadskerk’. Bovendien moest worden
bedacht dat bij plan 1 de collegegelden ten goede zouden komen aan de VHO, terwijl zij bij plan
2 naar de UvA zouden gaan.2 Wat eerst dus nog in het voordeel van dat plan leek te spreken,
werd al snel in een nadeel omgezet. Maar het grootste nadeel ervan was en bleef dat niet zeker
was of de medewerking van de openbare universiteiten, in casu de UvA, zou worden verkregen.
Bovendien kon iedere faculteit zelfstandig beoordelen of de bijzonder hoogleraar examenbevoegdheid zou worden verleend of niet. De wet zou misschien wel kunnen worden veranderd,
maar het dwingend voorschrijven van examenbevoegdheid van bijzonder hoogleraren viel toch
niet te verwachten. Op haar beurt kon de VU echter niet met deze onzekerheid leven, en plan 2
zou geheel vervallen als de gewenste zekerheid niet kon worden gegeven. Het was bovendien zeer
de vraag of die zekerheid er voor de fatale datum van 5 december 1930 zou komen, zeker in juridische vorm. En zelfs als dat zou lukken dan toch hooguit pas tegen het eind van 1929. Als zij
dan niet kon worden gegeven was de tijd afwezig om plan 1 alsnog te effectueren. En bij dit alles
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kwam dan ook nog dat plan 2 afweek ‘van de gedachte, die bij de oprichting der Vrije Universiteit
voorgezeten heeft’.1
Tegenover al deze bezwaren tegen plan 2, werden eigenlijk alleen voordelen en nauwelijks
‘zwarigheden’ van de wis- en natuurkundige faculteit geplaatst. Hét grote voordeel van plan 1 was
dat de uitvoering geheel in eigen hand bleef, zodat de VU niet afhankelijk was van welke wetswijziging of gunsten van derden dan ook. Bovendien had een wis- en natuurkundige faculteit, hoe
bescheiden samengesteld ook, wél ‘eigen examineerende bevoegdheid’. Het enige nadeel was eigenlijk emotioneel van aard. Het gereformeerde volk hechtte nu eenmaal meer aan een medische
dan aan een natuurwetenschappelijke faculteit. Maar de commissie wees in verband daarmee
nogmaals op ‘het belang’ dat was verbonden ‘aan de opleiding van leeraren voor gymnasiaal en
middelbaar onderwijs’ en sprak de verwachting uit dat ‘na de nodige voorlichting’ de achterban
dat belang ook zou inzien.2
Bovendien was een medische faculteit alleen goedkoper bij een minimale bezetting. Maar het
idee dat - in tegenstelling tot andere faculteiten - een minimale medische opleiding, eigenlijk geen
medische opleiding was, was aan een opmars bezig. En zo’n volledige medische opleiding was
echt te hoog gegrepen voor de VU. Dit stond althans te lezen in een memorandum dat ter beschikking was gesteld aan de VU-bestuurders en dat was opgesteld door een der curatoren in samenwerking met ‘een bevriend deskundige’. Het begon met de opmerking ‘dat aan het Gereformeerde volk steeds [was] voorgehouden’ dat het ooit tot de oprichting van een medische faculteit
moest komen, ‘terwyl nog korten tyd terug, by het vertrek van Prof. Dr. L. Bouman gelyke houding werd aangenomen. Zonder behoorlyke argumentatie mag daarvan thans niet worden afgeweken.’ Het was dus zaak die te leveren en zij werd gezocht in de financiële sfeer. De kosten van
een volledige medische faculteit werden jaarlijks op een half miljoen gulden geschat, terwijl een
volledige natuurwetenschappelijke faculteit tweehonderdduizend gulden goedkoper zou uitvallen.
Opmerkelijk in dit schrijven is overigens dat de tot dan toe met regelmaat genoemde ‘identiteitsbepalende vakken’ als geschiedenis en ethiek, uitblinken door afwezigheid, zelfs in de opsomming
van de voor een volledige medische faculteit vereiste vakken. En dat ondanks dat elders werd gesteld dat bij een (nog) niet-volledige faculteit eerst naar de principiële vakken zou moeten worden
gekeken, en dat het in het geval er toch voor een medische faculteit zou worden gekozen, overweging verdiende om de docent filosofie van de letterenfaculteit ook een aanstelling aan de medische faculteit te geven.3 Het memorandum wekt hiermee de verdenking er een ‘voor de zaak’ te
zijn. Er moest worden bewezen dat een medische faculteit te duur was en dat kon het best door
a.w., p. 116-117.
a.w., 1927, p. 117-118.
3 Curatoren (corr.), 1926/80 (25 juni).
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te zeggen dat een medische opleiding veelomvattend moest zijn en door dure onderdelen een
prominente plaats te geven.
- De keuze voor plan 1
Het is gezien al deze uitwijdingen ten faveure van plan 1 haast ongelooflijk dat de commissie niet
zelf een voorkeur uit wenste te spreken, maar dat had een drietal redenen. Ten eerste bleek ondanks alle voordelen een geheel gedeelde voorkeur voor dit plan niet in de commissie aanwezig.
Ten tweede achtte de commissie het beter beide plannen onder aandacht van het bestuur te
brengen zodat ook de curatoren en senaat tot een afgewogen oordeel konden komen over zowel
het eerste als het tweede plan. Wellicht dat tijdens die besprekingen nog een nieuw licht op de
materie kon worden geworpen. En de derde reden was dat een voorkeur voor een der beide
plannen natuurlijk ook verband hield ‘met de vraag, of voor de besproken leerstoelen een aannemelijke bezetting’ was te vinden. Dit zou toch vooraleerst ‘beslist moeten worden door de aangewezen academische instanties en het zou dus mogelijk zijn, dat de beslissing in hooge mate afhing van het antwoord, dat op die vraag’ zou worden gegeven. ‘Niet het minst om laatste [reden]
werd het wenschelijk geacht’ dat de commissie ‘zich onthield van het uitspreken van een bepaalde
voorkeur’.1 Maar van althans het leeuwendeel van de commissie was die desondanks zelfs voor de
hele slechte verstaanders overduidelijk.
Toen het advies gereed was, werd het door de directeuren ter bestudering toegezonden aan de
curatoren en de senaat. Die laatste merkte met betrekking tot plan 2 op dat het welhaast onmogelijk was om, zoals voorgesteld in het rapport van de commissie, tot samenwerking met de UvA te
komen. Dat veronderstelde niet alleen wettelijke veranderingen, maar trof ook op praktische en
principiële bezwaren. De principiële waren natuurlijk dat een dergelijke samenwerking in strijd
was met het ideaal van de oprichters van de VU; een volledige, geheel gereformeerde universiteit.
Met aanvaarding van het plan zou de VU accepteren niet meer dan een aanvulling te zijn op, in
plaats van een alternatief voor het reeds bestaande. Bovendien zou incorporatie van medische
hoogleraren van de VU in de UvA, met examenrecht, waarschijnlijk op tegenstand stuiten van de
medische faculteit van de UvA en zou er nauwelijks op enige medewerking, zeker niet op lange
termijn, van het gemeentebestuur mogen worden gerekend. Het plan zou echter alleen bij bijzondere welwillendheid van zowel de medische faculteit van de UvA als van de gemeente kunnen
slagen. Die mocht niet worden verwacht als het voor hen geen voordeel zou opleveren. Behalve
wellicht wat extra studenten geneeskunde van gereformeerden huize, was niet te zien wat dat zou
1

Schoep, Naar aanleiding van het uitbreidingsplan, p. 8.
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moeten zijn. Verder lagen de gebouwen van de UvA en de VU nogal ver uit elkaar, waardoor niet
alle colleges zouden kunnen worden gevolgd. Het lag voor de hand dat juist de colleges van de
VU daarvan de dupe zouden worden, zeker als men daarbij ‘de vrees’ in aanmerking nam ‘die
sommigen hunner misschien zouden hebben om als leerlingen van deze hoogleraren gesignaleerd’ te worden. (Langs de kantlijn: ‘sommigen misschien’).1
De senaat voelde dan ook meer voor plan 1, al was met slechts drie hoogleraren ook de natuurwetenschappelijke faculteit zelfs voor een begin ‘zeer sober’. Wel waardeerde de senaat het
dat dat plan rekening hield met de medische faculteit, waarvan niet moest worden gedaan of er
van haar ‘feitelijk niets meer aanwezig’ was. Er moest juist worden benadrukt wat er nog wel van
aanwezig was, ‘niet in het minst met het oog op het behoud van de regeeringssubsidie voor de
psychiatrische en […] [physiologische] onderzoekingen’. Het verdiende dan ook aanbeveling de
Valeriuskliniek enigszins te versterken. Dit zou niet duur hoeven te zijn en ‘het behoud van de
beoefening van een der meest principieele van de medische vakken [zou] ongetwijfeld door de
vrienden der VU zeer op prijs worden gesteld’.2
De curatoren gingen met de voorkeur van de senaat mee, al stonden zij op behoud van de afdeling psychiatrie. Op hun beurt volgden de directeuren dit advies weer en legden het uit aan de
achterban. Een benoeming in de medische faculteit stuitte ‘op zulke overwegende bezwaren, dat
een bevredigend resultaat’ niet viel te bereiken. Studenten waren niet te verwachten ‘en de wetenschappelijke beoefening der geneeskunde in Gereformeerden zin, hoe belangrijk ook op zich zelf,
draagt voor ons volk alleen vrucht, indien er studenten zijn, die de aldus verworven kennis kunnen overnemen’. Daarmee werd duidelijk uitgesproken dat wat de directeuren betrof de geneeskunde in dienst van de geneeskunst moest staan. De barmhartigheid kwam voor de wetenschap.
Bovendien werd gezegd dat als de medische faculteit op deze wijze werd opgezet, haar op den
duur noodzakelijke uitbreiding op kosten zou stuiten die de achterban niet, ‘althans nog niet’, zou
kunnen opbrengen.3
Volgens de directeuren waren de financiële consequenties van plan 1 ook niet mals, maar zij
waren bereid ‘om den beslissenden stap te doen’, als bleek ‘dat in het land het voorgestelde plan
met sympathie’ werd ontvangen en men bereid was ‘de financieele consequenties ervan te aanvaarden’.1 Dat echter was een kwestie van enerzijds propaganda door de VU en anderzijds volgzaamheid van de achterban. In de propaganda zou moeten worden uitgelegd dat een natuurwetenschappelijke faculteit ook in bescheiden vorm meteen positieve resultaten zou kunnen afwerpen. Er zouden studenten op afkomen omdat zij examenbevoegdheid zou hebben. En dus zou
Senaat (corr.), 1926/33.
Idem.
3 Jaarboek VU, 1927, p. 118-119.
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zij principieel gereformeerde leraren kunnen opleveren, aan wie een schrijnend tekort werd gevoeld. Bovendien zou met de wis- en natuurkundige faculteit het fundament van een toekomstige
medische faculteit worden gelegd.2 Afsluitend sloten de directeuren zich aan bij het oordeel van
de senaat dat de medische faculteit in zijn huidige vorm in ieder geval in stand moest blijven en
voegden er nog aan toe ‘dat incidenteele uitbreiding’ allesbehalve behoefde te zijn uitgesloten. 3
Het was een toevoeging die in 1928 de benoeming van Van der Horst tot gevolg had.
Er waaide na de Asser-synode duidelijk een conservatieve wind door de Keizersgracht; een wind
die Lindeboom en de zijnen met genoegen door de haren zullen hebben voelen waaien. Dit bleek
uit het in 1927 uitgesproken streven van de directeuren om bij het invullen van de professoraten
van de nieuwe faculteit allereerst te kijken naar de goed gereformeerde gezindheid van de kandidaten, een houding die overigens strijdig is met de opvatting van Kuyper dat de vaardigheden boven de overtuiging moesten worden gesteld. Als er niet meteen mensen konden worden gevonden die zowel levensbeschouwelijk als wetenschappelijk aanvaardbaar waren, dan zouden de directeuren er geen bezwaar tegen hebben om voor geloofsgenoten ‘den weg te effenen om zich
voor het door hen te vervullen ambt verder te bekwamen’, zoals rond 1900 met de naar het buitenland gestuurde artsen van de VtCV was gebeurd. ‘Wij hebben nog drie jaren voor ons en in
die drie jaren kunnen personen van aanleg ongetwijfeld zich de kennis eigen maken, die zij eventueel nu nog niet ten volle bezitten.’4 Bovendien was de wind voelbaar in het Gedenkboek van de
Viering van het 50-jarig Bestaan van de VU. Daarin werd immers de angstige vraag gesteld waar de
‘mannen van wetenschap’ vandaan te halen zouden zijn die voor Gods woord ‘onvoorwaardelijk
buigen’.5
Uit deze voorbeelden blijkt dat de mannen die én wetenschappelijk én levensbeschouwelijk
aanvaardbaar waren voor de conservatieve VU, blijkbaar niet aanwezig waren. Dit geeft weer te
denken over de getalsmatige kant van de conservatieve overwinning van midden jaren twintig.
Bovendien levert het allemaal de wat vreemde figuur op dat dezelfden die erop stonden dat de
universiteit ideologisch rechtlijnig moest zijn, beslisten dat een medische faculteit financieel onhaalbaar was; de vreemde figuur dat in een tijd die bol stond van de ideologische strijd, vanwege
voornamelijk financiële argumenten werd gekozen voor een natuurwetenschappelijke faculteit,
waardoor juist de meer ideologische - en relatief goedkope - vakken van een medische faculteit
niet van pas kwamen bij het verdedigen van de keuze voor de natuurwetenschappen.
a.w., p. 120.
a.w., p. 119-120.
3 a.w., p. 120.
4 a.w., p. 120.
5 Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 11.
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Wis- en natuurkunde als voorportaal van een medische faculteit
Dat in navolging van de commissie alle geledingen van het VU-bestuur een voorkeur hadden
voor plan 1, bleek niet in het minst daaruit dat constant werd gewezen op het belang dat uitging
van het eerst opzetten van een wis- en natuurkundige faculteit voor een daarna uit te breiden medische faculteit. Dit zou een voorname plaats in de propaganda krijgen. Deze invloed van de een
op de ander was afwezig bij plan 2, waarbij het opzetten van een volwaardige medische faculteit
voorafging aan het opzetten van een wis- en natuurkundige. Evenals het constant benadrukken
van het belang van een wis- en natuurkundige faculteit voor het gereformeerd middelbaar onderwijs, had het onderstrepen van dit belang, een strategische reden. Zo zou de achterban ervan
kunnen worden overtuigd dat uitstel van de medische faculteit geen afstel betekende. Sterker,
door eerst te kiezen voor een natuurwetenschappelijke faculteit, kwam een volledige medische
opleiding alleen maar dichterbij. Maar door zozeer het belang te benadrukken van de natuurwetenschappen voor de medische faculteit, werd tevens alleen maar duidelijker hoezeer die laatste
van belang werd geacht, ook door hen die uiteindelijk voor de natuurwetenschappelijke kozen.
Het toonde aan dat de medische faculteit meer leefde omdat de achterban via haar het belang van
de wis- en natuurkundige faculteit duidelijk moest worden gemaakt. Haar belang was evident,
terwijl het belang van wis-, natuur- en scheikunde een afgeleid belang was. Een groot deel van
hun waarde lag in de waarde die zij hadden voor de medische opleiding.
Helemaal nieuw was dit argument overigens niet. Reeds bij veel van de voorgaande pleidooien
voor een natuurwetenschappelijke faculteit had de medische een rol van betekenis gespeeld,1 en,
naast bijvoorbeeld Kuyper, was, het zal niet verbazen, Bouman een van degenen geweest die
hadden gewezen op het belang van de exacte vakken voor de opleiding tot arts. Hij wees er in
zijn rectorale overdrachtsrede van 1916 op dat het zaak was verder te kijken dan de bouw van
Buytendijks Physiologisch Laboratorium en wilde daarom het belang van een natuurwetenschappelijke faculteit onder de aandacht brengen.
Het nieuwe laboratorium mag niet geïsoleerd blijven staan, er is plaats voor meer laboratoria. Het kleine stekje van de medische faculteit begint wasdom te vertoonen, maar er wordt met verlangen uitgezien naar sterkeren groei. Van een wis- en natuurkundige faculteit is zelfs nog geen spoor aanwezig,
ook hierin zal verandering moeten komen, wanneer men tenminste het eenmaal gestelde ideaal [van
een volledige universiteit] tot vervulling wil zien geraken. Niet het minst voor de leden van de medische faculteit zal het een dag van vreugde zijn, wanneer een begin wordt gemaakt met de wis- en na-

318

tuurkundige faculteit en wanneer we laboratoria zien verrijzen ten dienste van het onderwijs in die faculteit.
Het schijnt wel, dat ik misbruik maak van de bijzondere gelegenheid, die mij hier geboden wordt om
een oratio pro domo te houden. Ik zou dit ook zeker niet gedaan hebben, indien ik niet ten volle overtuigd was van het nut der exacte wetenschappen ook voor onze Universiteit. Bovendien zal het, indien
God mij het leven spaart, nog vele jaren duren, eer de wensch van mijn voorganger in vervulling gaat,
dat ik nogmaals den rectoralen staf mag dragen en ik mag er niet op rekenen, dat de leden der andere
faculteiten juist voor de medische en natuurphilosophische faculteit een bijzonder pleidooi zullen gaan
houden.2

Behalve dat Bouman aangaf blijkbaar weinig vertrouwen te hebben in zijn niet-medische collega’s
aan de VU waar het het voortbestaan en uitbouwen van de medische faculteit betrof, gaf hij dus
tevens het belang aan van een natuurwetenschappelijke faculteit voor de medische. Maar Bouman
- en al degenen voor hem die op het belang van de wis- natuur- en scheikunde hadden gewezen hadden én een medische én een natuurwetenschappelijke faculteit gewild. Zij wensten versterking
van de medische faculteit en spoorden daarom de VU aan ook de mogelijkheid te bieden de exacte vakken te bestuderen. Maar dat was niet het resultaat van hun argumentatie. Het belang van de
natuurwetenschappen voor de geneeskunde zou een decennium later een argument worden dat in
het nadeel van de medische faculteit zou gaan werken; in het stopzetten van de uitbouw van die
faculteit ten faveure van de opbouw van de natuurwetenschappelijke.
De propaganda voor plan 1
De propaganda volgde meteen met een stuk in het Jaarboek van de Vrije Universiteit 1928 onder de
titel: ‘Het belang van een Wis- en Natuurkundige Faculteit’. Daarin werd eerst ingegaan op het
gevoelen van de achterban, die immers van meet af aan een medische faculteit had gewenst. De
poging daartoe was echter op een bittere teleurstelling uitgelopen en men was van een volledige
faculteit verder verwijderd dan sinds 1907 het geval was geweest. Een volledige faculteit, met een
groot aantal hoogleraren en een ziekenhuis met een groot aantal patiënten, ging de draagkracht
van de VU ook te boven. En bovendien waren er de laatste jaren geen patiënten meer die door de
hoogleraren ‘geheel als hun patiënten konden worden behandeld’. De situatie van Bouman en
Buytendijk was daardoor uiterst onaangenaam geweest en dat had tot hun vertrek geleid. Hiermee
kwam de wis- en natuurkundige faculteit in beeld en die had alleen maar voordelen. Werd door
zie bv.: Directeuren (notulen), 1899-I/275 (29 mei), 1900-II/3 (30 april.); Jaarverslag VHO, jrg. 31 (1910), p.
XXXVI; Jaarverslag VHO, jrg. 32 (1911), p. XXXVII; Roelink, Blinkend spoor, p. 160; Den Houter, De medische wetenschap, p. 27; Blauwendraat, Worsteling naar waarheid, p. 74-76; Rullmann, De VU, p. 176.
2
Bouman, Psychische activiteit, p. 46-47.
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sommigen een medische faculteit te duur bevonden omdat zij vrijwel volledig buiten de neutrale
zone lag en dus alleen een volledige opleiding tot ware christenartsen kon leiden, nu werd aangevoerd dat een medische faculteit voor de VU te duur was omdat er bij de geneeskunde veel was
dat juist bínnen de neutrale zone viel. ‘Het vaststellen van een ziekte, het voorschrijven van geneesmiddelen, het opereeren, enz., enz., gaat bij den Christen niet anders dan bij den nietChristen.’ Als echter de achterban om christelijke geneesheren vroeg dan werd bedoeld dat er een
arts kwam die geen dingen deed strijdig met het geloof en zijn beroep in overeenstemming met
zijn geloof uitoefende. Dit echter raakte niet de geneeskunde zelf. Het betrof in feite ‘theologische vraagstukken, n.l. wat eischt Gods wet van ons, ethische vragen, mag ik dit doen of niet
doen, dit laten of niet laten. Het eigenlijk principeel-medische terrein is betrekkelijk klein’.1 Met
andere woorden: het was de geneeskúnst die buiten de neutrale zone viel en het was dus ook die
geneeskunst en niet de bulk van de geneeskúnde, met uitzondering van bijvoorbeeld een vak als
ethiek, waarin de reformatie tot uiting kon worden gebracht.
Dat dit ook kon worden uitgelegd als een argument in het voordeel van de medische faculteit,
was de opsteller van het stuk kennelijk ontgaan. Immers, als een groot deel van de geneeskunde
in de neutrale zone lag, dan was een voor de VU te kostbare, volledige medische opleiding, inclusief laboratoria en ziekenhuis, - hét argument ten faveure van de natuurwetenschappen, ten faveure van plan 1 - helemaal niet nodig. Dan zou de VU zich op de enkele vakken kunnen concentreren die buiten die zone lagen en de rest aan de overige medische faculteiten kunnen overlaten. Het is een voorbeeld van de vele argumenten pour le besoin de la cause die ten tijde van de discussie over tafel gingen. Zowel het volgens de één vrijwel neutrale als het volgens de ander vrijwel geheel a-neutrale karakter van de medische faculteit spraken of in haar voordeel of in haar
nadeel al naar gelang haar belang moest worden bepleit of gebagatelliseerd. Hoe dan ook, met die
neutraliteit was het volgens de schrijvers van het stuk bij de wis- en natuurkundige faculteit geheel
anders gesteld. Niet dat daar niet van een neutrale zone sprake was, maar zij was beduidend geringer. Bij haar kwam, met name bij de natuur- en scheikunde, onophoudelijk de vraag naar de
oorsprong en het wezen van de natuur naar voren. Bijbel en natuur, theologie en natuurkunde:
het waren actuele vraagstukken. Bij de plant- en de dierkunde was het beginsel steevast in geding.
De conclusie moest dan ook zijn dat als er werd vergeleken, dan zou ‘de directe invloed van ons
beginsel op de wetenschap als zoodanig (d.w.z. niet op haar practisch gebruik) bij de natuurkunde
en wat daarmede samenhangt, zeker grooter zijn dan bij de geneeskunde’. En ook nu weer werd
afgesloten met de opmerkingen dat de wis- en natuurkundige faculteit van groot belang was voor
de middelbare scholen en de basis vormde voor de medische faculteit.
1

Jaarboek VU, 1927, p. 121-123.
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Men kan dus zeggen, dat als de Vrije Universiteit thans zou gaan pogen, een wis- en natuurkundige faculteit te verkrijgen en voorshands de medische faculteit wel handhaaft voor wat er thans is, met dien
verstande dat incidenteele uitbreiding geenszins is uitgesloten, zulks een wijziging van het in de eerste
plaats te bereiken doel beteekent. Maar een wijziging, waarvoor èn uit principieel èn uit praktisch oogpunt heel wat te zeggen valt.1

Deze propaganda ging vrolijk verder in het daaropvolgende stuk: ‘Enkele practische kwesties, en
iets over de financieele zijde van het vraagstuk’, met herhaling van de ondertussen bekende thema’s. De conclusie van het geheel was dat ‘ons volk een wis- en natuurkundige faculteit niet kan
ontbeeren’. Daarbij kwam nog dat werd gedacht dat juist op het gebied van de exacte wetenschappen het gevaar van geloofsafval op de loer lag, klaar om toe te slaan bij ieder moment van
zwakte van de voor de daarin geïnteresseerde gereformeerde jongelingen, die vanwege het ontbreken van dergelijke vakken aan de VU naar een openbare universiteit hadden moeten vertrekken.2 Bleef over als enige bezwaar: het geld. Dat ook dat geen probleem mocht zijn werd op onnavolgbare wijze uiteengezet. In de tijd van de schoolstrijd had het gereformeerde volk heel wat
meer gegeven dan het nu benodigde bedrag. Zelfs als iedereen slechts een dubbeltje gaf voor iedere gulden die tijdens die strijd was geschonken, dan zou het geld al bij elkaar zijn. Bovendien
verrookte het gereformeerde volksdeel jaarlijks voor ongeveer vijftig miljoen gulden aan sigaretten en sigaren. Van dat bedrag zou een halve cent per gulden voldoende zijn. Die vijftig miljoen
was daarbij gemiddeld ongeveer 1,7 procent van het totale bestedingspatroon en dit betekende
dus weer dat slechts ‘zeventien tweehonderdduizendste deel van de totale uitgaven’ genoeg was om een wisen natuurkundige faculteit in het leven te roepen. Dat kon toch niet teveel gevraagd zijn! Er
moest worden voorkomen dat de VU alleen kon groeien door overheidssubsidie. De VU moest
groeien door het geloof, ‘maar geloof vraagt een offer’.3
- De VU-dag 1927: de beslissing wordt genomen

a.w., p. 121-123 (citaat: p. 121).
a.w., p. 123-124.
3 a.w., p. 124-126. De propaganda ging voort en bereikte een eind- en hoogtepunt bij het vijftigjarig bestaan. In zijn
feestrede verwees H.H. Kuyper niet alleen naar de opvattingen van zijn vader in diens ‘Evolutie’; hij zei ook dat duidelijk was dat er voor een voldragen medische faculteit nog heel wat jaren zwangerschap nodig zouden zijn. Dus was
de faculteit wis- en natuurkunde op de voorgrond komen te staan, mede omdat, zo herhaalde hij al zijn voorgangers
nog maar eens, een dergelijke opleiding nodig was voor de middelbare scholen en omdat zij ‘als voorbereiding voor
de medische studie’ niet kon worden gemist. Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan, p. 25.
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De propaganda had ogenschijnlijk succes, want, zo staat in het Jaarboek van de VU van 1928, op
de ledenvergadering te Arnhem 1927 werd plan 1 met algemene stemmen aanvaard.1 Daar is echter wel wat op af te dingen en niet alleen omdat ook toen de roep om een medische faculteit wel
degelijk te horen is geweest. Nogmaals was op het grote belang van een vierde faculteit in
verband met het civiel effect gewezen. Daarom moest nu toch echt ‘de hand […] aan de ploeg
worden geslagen’. Er werd naar voren gebracht dat directeuren en curatoren instemden met het
advies van de senaat tot oprichting van een wis- en natuurkundige faculteit en nu was het dan aan
de buitengewone ledenvergadering daarover een oordeel te vellen. Op de eerste dag van de
algemene ledenvergadering was echter nog niet al te veel tijd geweest om de uitbreiding echt
diepgaand aan de orde te stellen, maar er was toen wel al door enkelen gepleit tégen de wis- en
natuurkundige faculteit en ten faveure van een geneeskundige; tegen plan 1 dus en vóór plan 2.2
Op de tweede dag werd de uitbreiding wel in volle omvang aan de orde gesteld. Die
gelegenheid werd door theoloog F.W. Grosheide aangegrepen om te zeggen dat het hem zou
spijten ‘indien de vergadering het besluit van uitbreiding alleen maar nam om der wille van den
effectus civilis’.
Het werken om een vierde (en vijfde) faculteit immers moet geschieden omdat het altijd de bedoeling is
geweest de Universiteit tot volledigheid uit te breiden; en dit moet lang vóór eenigen ‘fatalen’ datum,
die eigenlijk nooit een ‘fatalen’ datum mag zijn, uit liefde voor de Universiteit en haar opzet tot daden
leiden. Het is onze gebrekkigheid en nalatigheid dat niet reeds lang ernstiger voorbereidingen zijn gemaakt.3

Kon dit nog als steun in de rug worden gezien van degenen die de dag ervoor nog het belang van
een geneeskundige faculteit naar voren hadden gebracht, het vervolg maakte hun hoop ijdel. Ook
Grosheide namelijk merkte op dat ‘alvorens een medische faculteit kan bestaan, in elk geval een
wis- en natuurkundige faculteit noodig is en bovendien voor onze middelbare scholen de leeraren
moeten worden opgeleid naar den eisch van onze Geref. Beginselen’. Het ging dan ook, al was
het dan geen medische faculteit, wel degelijk ‘om een uitbreiding, die voor ons Geref. Volk van
het hoogste belang is’.4
Ook financieel was het allemaal goed te doen, zo was althans de mening van mr.dr. H.W. Hovy. Drie ton mocht geen probleem zijn voor het gereformeerde volk, zeker als werd bedacht dat
de katholieken ‘voor de Roomsche universiteit 7 millioen’ hadden bijeenbracht. Colijn ging daarJaarboek VU, 1928, p. 23-24.
a.w., p. 26-27.
3 a.w., p. 30.
4 a.w., p. 30.
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op nog in op de een dag eerder gemaakte opmerkingen en benadrukte ‘dat de essence van het
voorstel van Directeuren en Curatoren is, dat de medische faculteit niet opgeheven wordt, doch
gehandhaafd blijft en niet uitgesloten is, dat deze faculteit incidenteel uitgebreid wordt’. Maar het
moest toch duidelijk zijn dat ‘de snelste weg om tot een werkelijke medische faculteit te komen’,
de stichting van een wis- en natuurkundige faculteit was.
De beslissende stap zal echter alleen gedaan worden, indien blijkt, dat het plan in het land met sympathie ontvangen wordt, en men bereid is, de financieele consequenties ervan te aanvaarden. Daverend
applaus steeg uit de vergadering op na deze woorden.1

Volledig afgaand op dit applaus - en dus niet op zoiets als handopsteken -, constateerde Colijn
daarop dat de gehele vergadering, ‘die als representatief voor het gansche land beschouwd moet
worden’, het plan had aanvaard. Hij zei toe dat de directeuren zo spoedig mogelijk met de uitvoer
van het plan zouden beginnen.2
Een tweede vraagteken komt daaruit voort dat er door de kwestie-Geelkerken en het vertrek
van Bouman en Buytendijk verwarring was gesticht bij het gereformeerde volksdeel, wat de sympathie voor de VU geen goed had gedaan. Op dezelfde vergadering als waarop voor de natuurwetenschappelijke faculteit werd gekozen, werd gezegd dat de VU dat niet kon hebben. Zij had juist
‘behoefte aan ongetemperde warme belangstelling, aan het vuur eener brandende liefde. Zóó alleen kan ze blijven bestaan, zich uitbreiden en aan haar roeping beantwoorden.’3 Maar dat maakt
de keuze voor wis- en natuurkunde niet logischer. De medische faculteit leefde immers veel meer
bij de achterban.
En het derde vraagteken komt voort uit de met het vertrek van Bouman weer opgeleefde discussie over (het stopzetten van) de uitbouw van de medische faculteit. Zij gaf - zie Grosheide en
De Vries in 1922, en het propagandastuk in het Jaarboek van 1927 - ook weer geluiden te horen
die deden denken aan de discussies rond de eeuwwisseling. Eigenlijk, zo werd gezegd, hoorde een
groot deel van de medische wetenschap tot de neutrale zone en kon zij dus voor een groot deel
met gerust hart aan de andere universiteiten worden overgelaten. Alleen waar het het overdenken
van de medische wetenschap betrof; waar het de geschiedenis, de filosofie en/of de ethiek van de
geneeskunde betrof, daar zou een hoogleraar aan de VU noodzakelijk zijn. Wel maakten deze
stemmen vaak een ideologische uitzondering voor de psychiatrie en werd er dus voor gepleit die
hoogleraarspost in stand te houden, maar een uitbreiding met andere klinische vakken was in hun

a.w., p. 30.
a.w., p. 30.
3 Directeuren (notulen), 1928-V/277-238 (16 juni); Jaarboek VU, 1928, p. 23-24.
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ogen niet noodzakelijk.1 Wat echter niet door dergelijke geluiden werd verklaard, is waarom dan
de wis- en natuurkundige faculteit de vierde faculteit moest worden. Als de medische wetenschap
grotendeels tot de neutrale zone behoorde, dan ging dat ook op voor de natuurwetenschappen.
Maar dat nu werd juist bestreden.

Actie tot voortbestaan van de medische faculteit
Al was het dan niet verwonderlijk dat de senaat het eerste plan het meest levensvatbaar achtte en
dat de directeuren en curatoren zich hierbij aansloten, het besluit bleef natuurlijk niet zonder protest gezien de grotere sympathie voor een medische faculteit bij de achterban, wat bijvoorbeeld
tot uiting kwam in het eerder genoemde legaat-Sijtsma uit 1928. Daarvan moest, zoals gezegd, f
25.000,- worden gereserveerd voor de medische faculteit. Het protest kwam van mensen die zich
geheel zouden hebben gevonden in de woorden die Roelink er in 1955 over zou schrijven. Het
was voor de VU eigenlijk onbestaanbaar dat simpele praktische bezwaren tot het afblazen van de
zo lang gewenste medische faculteit als vierde, het civiel effect waardige faculteit hadden geleid.
Vrijwel niemand durfde dat dan ook te zeggen. ‘Heel de stichting en instandhouding der Vrije
Universiteit had immers volgens velen onoverkomelijke bezwaren gehad? En was ze desondanks
niet tot stand gekomen en in stand gebleven? Kan ooit het geloof te veel verwachten?’2
- Het protest van CVNG’er en oud-curator D. Schermers
Een van de voornaamste criticasters was de voorman van de CVNG, arts en oud-curator Schermers. In het blad van de CVNG, Geloof en Wetenschap, maakte hij zijn bezwaren bekend, die daarna
nog eens door middel van een brochure het land in werden gestuurd. Schermers was het ermee
eens dat er niet aan de bepalingen van de wet van 1905 moest gaan worden getornd. Vragen om
verschuiving van de 1930-termijn zou zijns inziens niet in het belang van de VU zijn. Het was
zelfs misschien niet eens ‘geheel overbodig wanneer van hoogerhand eenige pressie’ op de VU
zou worden uitgeoefend. Het stond daarbij buiten kijf dat het niet goed ging met de medische faculteit. Nog afgezien van de personele problemen kende de faculteit zegge en schrijve zeven studenten, en dat terwijl zij in het jaar 1925 maar liefst f 48.000,- had gekost. Die studenten volgden
slechts enkele colleges, er konden geen examens worden afgenomen, laat staan dat er promoties
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plaatshadden. Geen wonder dus dat de vraag steeds vaker werd gehoord of het niet beter was die
faculteit maar zo snel mogelijk op te heffen. Dat echter ging Schermers te ver.1
Er moest volgens Schermers naar gestreefd worden ‘de medische faculteit uit het moeras te
helpen en een anderen weg voor haar te zoeken, zoodat zij onder Gods zegen moge medewerken
tot den bloei van de VU, al is het niet mogelijk haar dezelfde rechten toe te kennen als aan de
Rijks-Universiteit’. Daarvoor was immers een algehele opleiding noodzakelijk, niet alleen tot wetenschapper maar ook, en bovenal, tot arts, en dat ging inderdaad de draagkracht van de VHO te
boven. Bovendien waren daar in ieder geval voorlopig de mensen ook niet voor aanwezig.2 Maar
zo’n algehele opleiding hoefde ook niet, als maar rekening zou worden gehouden met de positie
van een bijzondere universiteit. Dit betekende dat voor die faculteit, en dus voor het behoud van
het civiel effect, eigenlijk niet meer nodig was dan het benoemen van drie hoogleraren. Volgens
Schermers moest daar in ieder geval een hoogleraar fysiologie bij zitten. Die kon dan meteen het
sinds Buytendijks vertrek leegstaande laboratorium weer gaan gebruiken. Maar helaas was er op
dat moment niemand aanwezig die hiervoor in aanmerking kwam. Om dit dilemma te doorbreken zou dan ook iemand met de aanleg om het tot hoogleraar te brengen, tijdelijk in het laboratorium moeten worden benoemd. Dan zou in ieder geval ‘een begin [worden] gemaakt voor de
nieuwe medische faculteit’. Uit de colleges die deze hoogleraar zou gaan geven moest ‘in het bijzonder […] blijken dat ook in zijn wetenschap gerekend wordt met de beginselen, waarvan de
VU uitgaat’. Het gereformeerde principe moest er luid en duidelijk klinken, zodat de studenten er
iets hoorden, dat zij aan de rijksuniversiteiten niet hoorden. Dat moest dan de ‘prikkel zijn om
zich […] naar deze colleges te begeven’.3
Op de tweede plaats moest een gewoon hoogleraar in de psychopathologie en de psychiatrie
worden benoemd, als opvolger van Bouman. Voor hem was de Valeriuskliniek beschikbaar. Een
buitengewoon hoogleraarschap, in de persoon dus van diezelfde Bouman, volstond niet. Het lag
voor de hand hiervoor een van de leerlingen van Bouman aan te zoeken, die eerst als privaatdocent ervaring kon opdoen, om dan via een lectorschap als hoogleraar te eindigen. Aangezien een
volledig ziekenhuis de draagkracht van de VHO te boven zou gaan, moest de derde hoogleraar
gezocht worden in een veld waarvoor slechts een bescheiden laboratorium opgericht zou hoeven
te worden. Schermers dacht daarom aan de algemene ziektekunde. Met deze benoemingen kon
voldaan worden aan de eisen van de wet en was de medische faculteit ‘voorloopig voldoende ingericht’.1 Schermers zat wat dit betreft dus in feite op één lijn met de commissie, met dat verschil
dat hij wél de voorkeur gaf aan plan 2. Maar dat is niet het echt opvallende. Opvallend is dat ook
Schermers, De medische faculteit van de VU, p. 3-4.
a.w., p. 4-6.
3 a.w., p. 6-8.
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Schermers, juist omdat hij de nadruk legde op enerzijds het gereformeerde element en anderzijds
op de kosten, het oude voorstel van een - zowel goedkope als leerstellige - hoogleraar geschiedenis der geneeskunde, filosofie en/of medische ethiek buiten beschouwing liet; het hoogleraarschap dat tot dan toe vaak als ideale oplossing voor de problemen naar voren was gehaald. Maar
bovendien is opvallend dat hij als opvolger van Bouman een leerling van Bouman wilde, een man
dus die naar alle waarschijnlijkheid wetenschappelijk en ideologisch meer op de lijn van de oudhoogleraar, dan op de lijn van mensen als Lucas Lindeboom zou zitten; een man dus die de wetenschap op zijn minst van even groot belang zou achten als de levensbeschouwing; een man dus
die, evenals Bouman en Schermers, meer een man van de CVNG zou zijn.
Het mocht echter, zo ging Schermers voort, duidelijk zijn dat een zo minieme faculteit
nauwelijks bijzondere rechten kon opeisen. Er kon immers niet van een echte opleiding worden
gesproken. Eerder was er sprake van een aanvulling op de opleiding aan de openbare
universiteiten. Dat maakte het werk van de benoemde hoogleraren weinig aangenaam. Omdat er
geen examens konden worden afgelegd, was het immers zeer de vraag of er wel studenten op hun
colleges zouden afkomen. Dus zou ook met het benoemen van drie hoogleraren de toekomst van
de medische faculteit weinig rooskleurig blijven. Er moest volgens Schermers dus nog iets
gebeuren en dat was het zoeken naar en krijgen van aansluiting bij de opleidingen aan de
openbare universiteiten. De hoogleraren van de VU moesten tegelijkertijd buitengewoon
hoogleraar aan een openbare universiteit zijn.1 Het is een idee dat erop wijst dat niet iedereen aan
de campus met hart voor de medische faculteit, contact met ‘andersdenkende’ universiteiten
afwees.
Maar in de VHO en de VtCS zaten weinigen hier op te wachten, of beter: zaten degenen die
erover beslisten hier niet op te wachten. Het was een oud, bijvoorbeeld ook al eens door Colijn
en in plan 2 geopperd idee, dat tot weinig enthousiasme aanleiding had gegeven. Contact kon
immers besmetting betekenen. Het merendeel van de op dat moment bovenliggende,
conservatieve stroming opteerde voor een algehele opleiding, vrij van vreemde en besmettelijke
invloeden. Liever een kleine en fijne, of zelfs helemaal geen opleiding, dan een opleiding die niet
levensbeschouwelijk zuiver was. In ieder geval werd door de curatoren de brochure van
Schermers, die nota bene tot 1923 hun collega was geweest, slechts voor kennisgeving
aangenomen. Bovendien kreeg Schermers te maken met oppositie in eigen kring, wat, omdat de
CNVG een vereniging niet alleen van genéés-, maar ook van natúúrkundigen was, ook niet verwonderlijk is. Individuele leden stemden weliswaar met hem in, maar de CVNG als geheel vond
het niet op haar weg liggen ‘partij te kiezen in de vraag of bij uitbreiding der Vrije Universiteit de
1

a.w., p. 8-10.
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medische of de wis- en natuurkundige faculteit de eerst aangewezene was’. Op 10 december 1927
werd besloten de uitbreidingskwestie niet in de vereniging aan de orde te stellen.2
- De kritiek van G.K. Schoep: ook protest binnen de VHO
Dat in de VtCV niet iedereen op Lindebooms lijn zat, was al duidelijk geworden bij het conflict
tussen Lindeboom en Bouman in 1921. Maar het aanvaarden van het plan een natuurwetenschappelijke faculteit op te richten, zou laten zien dat ook de VHO geen massief, ongedeeld bolwerk was (wat natuurlijk ook al uit de kritiek van oud-curator Schermers duidelijk was geworden).
Het liet wederom zien dat de ideologische strijd van de jaren twintig weliswaar ogenschijnlijk in
het voordeel van de conservatieven was beslist, maar dat daarmee de onderstroom aan (relatief)
vrijzinniger geluiden niet was verstomd.
Behalve Schermers ageerde ook de Rotterdamse arts G.K. Schoep in het openbaar tegen het
besluit, en wel in een viertal artikelen, gepubliceerd in De Rotterdammer van 19 tot en met 22 september 1927. Ook deze artikelen zijn daarna apart uitgegeven als brochure en die werd afgesloten
met een voorstel van ‘leden, begunstigers en vrienden’ van de VHO die de medische faculteit
welgezind waren. Er was op de VU-dag te Arnhem, zo begon Schoep, ‘een belangrijke beslissing
genomen’ met het aanvaarden van plan 1. En dat terwijl er al twee decennia eerder een begin was
gemaakt met de opbouw van een medische faculteit. Weliswaar was op dat moment zelf Bouman
nog als buitengewoon hoogleraar bij de universiteit betrokken en werden er nog steeds ‘onderzoekingen van principieel en practisch belang verricht’, feitelijk was ‘men weer even ver als bij het
begin’. ‘Goed beschouwd’ was van een medische faculteit geen sprake meer. ‘Zoo was de toestand, toen door de Directeuren der Vrije Universiteit in 1926 een commissie benoemd werd om
praeadvies uit te brengen in zake de door de wet geëischte vierde faculteit.’3
Ook Schoep kwam, ofschoon dus officieel geen voorkeur werd uitgesproken, ‘sterk onder den
indruk, dat de uitvoering van plan 2 […] vóór 1930’ door de commissie ‘practisch onmogelijk’
werd geacht. Daarin zou namelijk de commissie drie hoogleraren willen benoemen, maar als werd
vastgehouden ‘aan haar principe, dat de faculteit zelf’ zou kunnen examineren, dan zag zij ‘bijkans
onoverkomelijke hinderpalen haar vooropgezet doel te bereiken’. Die leerstoelen vormden immers, zoals ook Schermers al had geconstateerd, een combinatie die nooit zelfstandig examens

a.w., p. 10-11.
Reitsma, De faculteit der W&N, p. 51.
3 Schoep, Naar aanleiding van het uitbreidingsplan, p. 3-4; zie voor de opvattingen van Schoep tevens: Langevoort, Faculteit der geneeskunde, p. 193.
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zou kunnen afnemen. De uitweg van bijzondere hoogleraarschappen werd uit praktische en principiële redenen onhaalbaar geacht.1
Het eerste plan had daarentegen heel wat minder kritiek te doorstaan gehad, wat Schoep bevreemdde omdat het toch echt flink duurder was dan het tweede. Hij moest dan ook wel concluderen dat men ‘bij het lezen van het rapport waarlijk niet [behoefde] te twijfelen’, waar de voorkeur van de commissie naar uit was gegaan. ‘Daarvoor somt zij de voordeelen van het laatste plan te veel op
in tegenstelling met de bezwaren, aan de oprichting van de medische faculteit verbonden.’2 Het was dan ook een
wassen neus dat de commissie niet zelf met een aanbeveling was gekomen. Dit bleek al daaruit
dat men zei niet te weten wie de medische leerstoelen moest gaan bezetten, wat, aldus Schoep,
‘het onbevredigende van het rapport sterk [deed] uitkomen’. Immers: was er dan wel al voor een
wis- en natuurkundige faculteit een aannemelijke bezetting gevonden? ‘Uit niets blijkt dit.’
Senaat, Curatoren en Directeuren hebben zich met plan 1 vereenigd en dit is door de leden met applaus aangenomen. Men gaat er nu groote sommen vergaren voor de uitvoering ervan. Maar door de
Directeuren is geen absolute zekerheid gegeven, dat de geschikte mannen er zijn. Wel zijn de eischen
gesteld, waarmee ik mij geheel en al vereenigen kan. De a.s. professoren moeten mannen zijn, die van
ganscher harte de Gereformeerde beginselen zijn toegedaan en tevens de vereischte bekwaamheid bezitten. Maar dadelijk daarop had de uitspraak moeten volgen: ‘en wij hebben ze’. Dat zou de leemte
van het rapport opgeheven en de uitvoering van plan 1 minder speculatief gemaakt hebben.
Maar nu krijgen we van de Directeuren niets anders te hooren, dan dat zij, indien men niet dadelijk
menschen vinden kan, die reeds thans aan beide eischen voldoen, er geen enkel bezwaar in zien om
aan personen, die aan den eersten eisch voldoen, den weg te effenen om zich voor het door hen te
vervullen ambt verder te bekwamen. […]
De Directeuren erkennen dus, zooals hieruit blijkt, terdege de mogelijkheid, dat de geschikte mannen
er niet zijn, en dat geloof van groter belang werd geacht dan wetenschappelijke kwaliteit. Het lijkt mij
hoogst gevaarlijk het lot van een nieuwe faculteit te verbinden aan professoren, van wie men slechts
goede verwachtingen heeft, maar die hun sporen op het terrein der wetenschap nog niet hebben verdiend!3

Schoep erkende dat hem kon worden verweten dat zijn kritiek mosterd na de maaltijd was,
waarmee hij de directeuren een dolk in de rug stak en de VU beschadigde. Maar dan had het rapport maar eerder moeten verschijnen dan een luttele maand voor de dag waarop de beslissing zou
vallen. In zo’n korte tijd was het namelijk ondoenlijk ‘het ontwerp in de pers grondig te bespre-

Schoep, a.w., p. 4-5.
a.w., p. 5-8.
3 a.w., p. 8-10 (citaat: p. 9-10).
1
2

328

ken. Het rapport eischte een nauwkeurige bestudeering en den tijd daarvoor hebben de Directeuren niet gegeven.’ En het was ook niet de kritiek op het plan waarvoor was gekozen, die de VU in
gevaar bracht, maar de eventuele mislukking ervan. De kans daarop was volgens Schoep levensgroot aanwezig. Na zo’n mislukking zou het gereformeerde volksdeel niet weer, na ‘de groote offers’ die het al had gebracht, voor een uitbreiding willen doneren. De geestdrift zou in onverschilligheid omslaan. Het was dan ook niet de wens de VU schade toe te brengen, maar juist de liefde
voor haar, die Schoep ertoe had gebracht zijn kritische opmerkingen op schrift te stellen.
Zie ik niet juist, welnu, dat de bezwaren dan weggenomen worden. Maar worden zij niet afdoend weerlegd, dan gelde het ook voor de Vrije Universiteit: liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.1

Een deel van de - vanuit een medisch oogpunt bekeken - ellende kwam volgens Schoep voort uit
de zijns inziens zeer eenzijdig samengestelde commissie. Zij kende een overheersend juridisch
element, maar van de faculteiten, ‘waarover de beslissing ging, was geen enkele vertegenwoordiger aangewezen’. Dit was niet alleen een grote fout, maar tevens grievend voor alle gereformeerde
natuur- en geneeskundigen. Retorisch vroeg hij zich af of de theologische faculteit het zou dulden
‘als over haar inrichting uitsluitend door medici geoordeeld werd?’ Het had ertoe geleid dat het
hele vraagstuk nagenoeg volledig van juridische kant was bekeken en het was juist in dat licht dat
plan 2 moeilijk uitvoerbaar bleek en plan 1 niet. Hierdoor werd het eerste plan te veel in tegenstelling tot het tweede gezien, waardoor de indruk ontstond dat het eerste alleen maar voordelen
kende.
Maar de commissie had de oprichting der wis- en natuurkundige faculteit ook op zichzelf moeten beschouwen, dat wil zeggen louter van haar technischen kant. Doordat ze dit niet gedaan heeft, is andermaal een zaak van het allergrootste belang buiten beschouwing gelaten. Toch dringt de uitvoerbaarheid
van plan 1 van alle kanten.2

Op de VU-dag te Leeuwarden van 1922 had Colijn al erkend dat inrichting en instandhouding
van een volledige universiteit de financiële draagkracht van het gereformeerde volksdeel te boven
ging. Het is dus zeer merkwaardig, aldus Schoep, aan de ene kant te lezen dat de commissie dit
erkende, om haar aan de andere kant maatregelen te zien afkondigen en verdedigen die toch wel
zeer sterk deden denken aan deze inrichting en instandhouding van een gehele universiteit. Zo
werd er al aan gedacht om als eerste aan de drie bestaande wis- en natuurkundige disciplines het
1
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vak biologie toe te voegen. En dit niet alleen met het oog op ‘complementeering’ van de faculteit
zelf, maar ook in verband met de toekomstige medische faculteit. Als hier dan ook nog plant- en
dierkunde aan zou worden toegevoegd, dan was de grondslag voor die vijfde faculteit al gelegd.
Dan hoefden verder ‘alleen maar (!)’ de vakken anatomie, fysiologie en algemene ziektekunde te
worden gedoceerd ‘om zelfstandig het cand.-examen in de medicijnen te kunnen afleggen’. Deze
toekomstmuziek detoneerde toch geheel met de nuchtere opvatting die het rapport wenste uit te
stralen.1
De financiële en ideologische onderbouwing deugt niet
De commissie streefde ‘naar iets, wat zij eerst een utopie’ noemde. Daardoor verloor haar rapport
‘weer ’t contact met de werkelijkheid’. Van ‘een kostenberekening’ was ‘geen sprake’. De financiele consequenties waren met een vierde faculteit echter al niet gering en zij zouden dat met een
vijfde al helemaal niet zijn, met name omdat het om dure faculteiten als de wis- en natuurkundige
en de geneeskundige ging. Toch zou dit volgens Schoep eventueel nog op te brengen zijn, maar
hij betwijfelde of het gereformeerde volksdeel de kosten zou kunnen dragen ‘voor de nieuw op te
richten leerstoelen, die aan de reeds gevestigde noodzakelijkerwijs op den duur’ zouden moeten
worden toegevoegd. Het geld dat thans werd gevraagd, zou immers in het niet vallen vergeleken
bij de sommen die ‘over enkele tientallen van jaren’ zouden moeten worden opgebracht.2 En dan
was er nog een ideologisch bezwaar.
Volgens Schoep kon het niet anders, of door de overbelasting van de hoogleraren zou de principiële studie in het gedrang komen. Er moest namelijk pionierswerk verricht worden ‘op een terrein vol voetangels en klemmen’. Daarbij zou duidelijk moeten blijken ‘dat een Christelijke beoefening der natuurwetenschappen geen phrase’ was, ‘maar werkelijkheid’.
Maar gezien de taak, die den hoogleeraren reeds opgelegd is, kan men moeilijk verwachten, dat deze
bovendien nog den tijd zullen vinden om het licht der beginselen helder en klaar over hun vakken te
doen schijnen. Daarvoor is nog een geheel andere scholing noodig dan die welke voor de professoren
aan de Openbare Universiteiten geëischt wordt.3

Hier kwam dan nog het gevaar van teleurstelling bij de hoogleraren bij. Die zouden niet de tijd
vinden hun ideeën te verwezenlijken en daarom na verloop van tijd hun biezen pakken, zoals
volgens Schoep ook met Bouman en Buytendijk was gebeurd. En tenslotte kon men moeilijk

a.w., p. 15-16.
a.w., p. 16-17.
3 a.w., p. 22-23.
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verwachten dat een slecht bezette faculteit veel studenten zou trekken, zeker als het een wis- en
natuurkundige faculteit was, waarvan de noodzaak om daar een gereformeerd licht op te laten
schijnen, veel minder werd gevoeld dan bij de geneeskunde en de reeds bestaande faculteiten. De
propaganda had in ieder geval bij Schoep, die duidelijk eerder de medische dan de wis- en natuurkundige faculteit in de niet-neutrale zone indeelde, dus niet gewerkt. Wie aan een natuurwetenschappelijke faculteit ging studeren, zocht niet in de eerste plaats een goed gereformeerde omgeving en een levensbeschouwelijke opleiding, maar een inhoudelijk goede opleiding. ‘En deze zal
men juist aan de VU missen.’ Schoep vroeg zich met andere woorden af wat de student meer zou
aanspreken: ‘een gebrekkige, onvoldoend bezette faculteit, die examens kan afnemen, of een faculteit, die niet voor technische opleiding in de eerste plaats behoeft te zorgen, maar die alle
krachten kan concentreeren op vragen van principieelen aard? Het antwoord lijkt mij niet twijfelachtig.’1
Alle mooie woorden van het VU-bestuur over het belang van een wis- en natuurkundige faculteit voor de middelbare scholen en een toekomstige geneeskundige opleiding, konden niet wegnemen dat ‘de liefde van ieder, die de Christelijke beginselen liefheeft’ meer naar een medische
faculteit uitging. Daarom moest die er ook komen en wel meteen. Daarvoor had ‘een groot deel
van onze Christelijke volksgroep jarenlang geofferd’. Hij bepleitte dan ook een onderzoek naar de
mogelijkheid van het opzetten van een medische faculteit zonder examinerende bevoegdheid, die
dan in de plaats moest komen van de wis- en natuurkundige. Dit had het voordeel dat de toekomst van de VU ‘niet in een bepaald schema’ hoefde te worden geperst en dat er geen twijfel
hoefde te bestaan over de beschikbaarheid van geschikte personen. Er kon meteen worden begonnen met uit te zoeken welke vakken konden worden bezet en welke niet, en er kon meteen
worden gezocht ‘naar mannen’ die hadden bewezen ‘niet slechts de ere Gods in geloof en wetenschap te zoeken, maar ook in staat’ waren ‘de wegen te wijzen, langs welke de wetenschap in het
geloof’ kon worden beoefend. Het was van zulke mannen dat de toekomst van de VU afhing. Als
dit betekende dat er in 1930 geen vierde faculteit zou zijn, dan was dat maar zo. ‘Liever de Regeering om uitstel van den fatalen termijn gevraagd, dan begonnen met iets, dat hetzij principieel,
hetzij wetenschappelijk niet voldoen kan!’1
De steun voor Schoep van leden van de VHO
Zoals gezegd kreeg Schoep een aantal leden, begunstigers en vrienden van de VHO aan zijn zijde.
Zij waren zeer verontrust geraakt door de artikelen van Schoep en dachten dat het aanvaarde plan
tot stichting van een wis- en natuurkundige faculteit ‘geen voldoende waarborg’ bood ‘voor een
1

a.w., p. 23.
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deugdelijke verwerkelijking’. Bovendien waren zij teleurgesteld over het feit dat niet op Schoeps
bezwaren was gereageerd. Ook deelden zij diens mening dat de commissie te laat met de plannen
naar voren was gekomen, wat des te ergerlijker was omdat Colijn in een rede op de ledenvergadering van 1926 op zijn minst de indruk had gewekt ‘dat de publicatie […] zoo tijdig zou geschieden, dat men zich grondig voor de beslissingen zou kunnen voorbereiden’. Zij vonden echter
vooral dat aan een geneeskundige faculteit de voorkeur moest worden gegeven. Daarmee zou de
historische ontwikkeling ook recht worden gedaan. Reeds enkele decennia was immers ‘onder de
belijders der Gereformeerde Waarheid’ voor die faculteit propaganda gemaakt en geld gestort, en
het was ‘haar beteekenis voor het volksleven’ die duidelijker was dan die van een natuurwetenschappelijke faculteit.2
Vanwege deze bezwaren drongen de schrijvers van het voorstel er bij de directeuren op aan
dat ten eerste ‘zoo spoedig mogelijk een onderzoek’ zou worden ingesteld naar de mogelijkheden
als ‘den eisch der examineerende bevoegdheid voor de nieuwe faculteit’ verviel. Daarbij zou ‘in
de eerste plaats aan de mogelijkheden voor de uitbreiding der medische faculteit in haar practische werkzaamheden aandacht’ moeten worden geschonken. Ten tweede moest tijdens de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgesteld ‘de uitvoering van het aangenomen plan op te
schorten in afwachting van den uitslag van dit onderzoek’. Ten derde moest ‘niet later dan 4
maanden na deze ledenvergadering’ een rapport worden uitgebracht ‘en zoo mogelijk […] een
nieuw voorstel’ worden geschreven. En ten vierde moest ‘3 maanden na het uitbrengen van dit
rapport een buitengewone ledenvergadering’ worden belegd. Die moest beslissen of uitbreiding
mogelijk was. En zo ja, ‘of uitvoering van het eerste plan nog de voorkeur’ verdiende ‘boven het
mogelijk nieuw in te dienen plan’.3
In de toelichting werden de VHO’ers nog duidelijker. Zij noemden, ‘hoe goed bedoeld ook’,
de inrichting van een wis- en natuurkundige faculteit ‘een practische onmogelijkheid’ en pleitten
voor oprichting van een medische faculteit zonder examinerende bevoegdheid. Dit had ook volgens hen als voordeel dat er vrijheid van hoogleraarskeuze was, waardoor de toekomst van de VU
niet meer afhankelijk was van het Procrustesbed van een strak, van overheidswege opgelegd tijdschema. Dat schreef immers niet alleen voor dat er twee faculteiten moesten komen - één uiterlijk
in 1930 en één uiterlijk in 1955 - maar ook dat zij in 1955 tezamen minimaal elf hoogleraren
moesten hebben. Nog afgezien van de daarbij te benoemen lectoren en docenten rees al de vraag
of zoveel hoogleraren in gereformeerde kring wel zouden kunnen worden gevonden, een vraag
die in het rapport van de commissie zelf ook al aan de orde was gesteld. Bovendien was het nog
a.w., p. 25-27.
a.w., p. 28-29.
3 a.w., p. 29.
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geheel duister hoe de gereformeerde saus moest worden bereid die over de aan een wis- en natuurkundige faculteit te doceren exacte wetenschappen moest worden gegoten. In tegenstelling
tot de geesteswetenschappen waren de exacte wetenschappen de voorafgaande eeuw immers
nooit vanuit een christelijk standpunt bekeken. Het leek zowel wetenschappelijk als principieel
welhaast onmogelijk om uit de resultaten van die exacte wetenschapsbeoefening ‘te schiften, wat
aanvaard en verworpen moet worden en dat op deugdelijke gronden’.1
Zo was het bepaald geen sinecure om tegenover de evolutieleer van Darwin een niet alleen levensbeschouwelijk, maar ook wetenschappelijk goed doortimmerd alternatief te plaatsen. Deze
problemen met de relatie tussen levensbeschouwing en wetenschap in de exacte richting, maakten
het alleen nog maar problematischer om voor 1955 elf mannen te vinden die op beide terreinen
acceptabel zouden zijn voor een hoogleraarspost aan de VU. Schipperen met een van de twee
zou echter een voor de VU ‘zeer ongewenschte toestand’ opleveren. En juist uit dat dilemma
bood de oprichting van een medische faculteit zonder examenbevoegdheid een uitweg. Daardoor
zou men zich op de klinische vakken kunnen richten; vakken waarin wel degelijk niet alleen een
combinatie van principe en wetenschap mogelijk was, maar waarvoor ook voldoende personen
zouden kunnen worden gevonden.2
Zowel historisch als principieel verdiende een medische faculteit dus de voorkeur, en daar
voegden de criticasters nog een tactisch en een financieel argument aan toe. Juist in de laatste jaren was er een voortdurende interpretatiestrijd tussen de opvattingen van gereformeerde theologen enerzijds en christelijke en gereformeerde natuurkundigen anderzijds, wat te Assen weer eens
was bewezen. Als op dit moment overgegaan werd tot stichting van een wis- en natuurkundige
faculteit, dan zou dat alleen maar tot gevolg kunnen hebben dat de heersende spanning tussen
theologie en natuurwetenschappen (nog meer) de campus van de universiteit werd opgebracht.
En ook financieel zou een medische faculteit gespecialiseerd in de klinische vakken te verkiezen
zijn boven een wis- en natuurkundige, omdat een ziekenhuis waarschijnlijk makkelijker te betalen
was dan een laboratorium. Ten eerste had zo’n ziekenhuis naast een wetenschappelijke ook een
sociale functie. Bij eventueel vertrek van eminente wetenschappers behield het daardoor toch zijn
waarde. En ten tweede kostte een ziekenhuis niet alleen geld, maar bracht het ook geld op, niet
alleen direct vanwege de patiëntenzorg, maar ook indirect omdat de daar uit te oefenen christelijke barmhartigheid meer tot de verbeelding sprak en dus eerder dan het werk in een laboratorium
tot giften zou leiden.3

a.w., p. 30-31.
a.w., p. 32-34.
3 a.w., p. 36-38.
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De leden van de VHO waren ervan overtuigd dat als de universiteit hun raadgevingen zou
volgen, men ook voor een tekort aan studenten niet bevreesd hoefde te zijn, ook al was er dan
geen examenbevoegdheid. Het leed huns inziens ‘geen twijfel, dat de Gereformeerde medische
studenten en ook zelfs zij, die pas […] [waren] afgestudeerd, gaarne de gelegenheid’ zouden grijpen om hun studie te voltooien ‘in een inrichting, waar behalve voor hun practische, ook voor
hun geestelijke en ethische vorming’ werd gezorgd. En tot slot achtten zij de kans dat het drietal
voor de natuurwetenschappelijke faculteit benodigde hoogleraren niet te vinden zou zijn, hoger
dan bij de medische faculteit. Dus was het alles bijeen simpelweg het verstandigst een uitstel van
de civiel-effectdatum aan te vragen. Vernederend vonden zij dit niet en de kans dat het verzoek
zou worden geweigerd achtten zij gering. Daarbij verwezen zij naar de woorden van Bouman uit
1925, bij de overdacht van het rectoraat. Die ging daarbij, zoals gezegd, het gevaar niet uit de weg
dat het civiel effect zou vervallen als er voor december 1930 geen volwaardige vierde faculteit in
het leven zou zijn geroepen. De VHO-leden wensten nog aan deze opvatting toe te voegen dat
de regering zelf ook had bijgedragen aan de cumulatie van de moeilijkheden aan de VU. Zij zelf
had immers ‘deze inrichting juist die twee hoogleeraren ontnomen die voor de wording der 4de
faculteit toentertijd onmisbaar waren’.1
Schoeps kritiek ‘destructief’
Op de vergadering der directeuren van 23 april 1928 kwam de brochure van Schoep uitgebreid
aan de orde, maar het leidde niet tot enige verandering van opinie en in eerste instantie ook niet
van de na de krantenartikelen ingenomen houding niet tot weerlegging over te gaan.2 Maar blijkbaar maakte de bijlage van de brochure indruk, want kort daarop ging er toch een uitnodiging uit
naar Schoep om op de vergadering van 16 juni zijn opvattingen nader toe te lichten. Inderdaad
verscheen hij, curieus genoeg vergezeld door de afgewezen hoogleraar Hekman en de chirurg en
toekomstige hoogleraar P.R. Michaël. De directeuren bepaalden echter meteen de stemming door
aan te geven niet op Schoeps artikelen te hebben geantwoord, vanwege hun ‘destructieve karakter’. Bovendien zou dan de indruk kunnen worden gewekt dat ook voor hen de zaak niet geheel vast stond.3
Nadat Schoep nogmaals zijn bezwaren had uiteengezet, gaf Hekman te kennen dat ook hij, ofschoon hij Schoeps brochure geheel voor diens rekening liet en slechts uit collegialiteit was meegekomen, grote bezwaren zag in de weg die de VU was ingeslagen. Hij hield daarop een exposé
waaruit blijkt dat niet iedere medische kritiek van minder orthodoxe zijde kwam. Hekman aana.w., p. 42.
Directeuren (notulen), 1928-V/267 (23 april).
3
a.w., 1928-V/277-283 (16 juni).
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schouwde iedere dag de rampen die over het Nederlandse volk neerdaalden als gevolg van de
voortdurende erosie van de christelijke normen en waarden. Hoe konden die beter worden bestreden dan enerzijds door theologen en anderzijds door medici? Het was een medische faculteit
en geen andere die een brug sloeg tussen volk en VU. Voorwaarde was dan wel dat ál de hoogleraren ‘aan de Schrift gebonden’ waren, wat als kritiek met name op Buytendijk kan worden gezien
en als waarschuwing niet te veel Geelkerken-adepten toe te laten.1
Opmerkelijk is dat bij de verdediging van de eigen plannen en de afwijzing van de kritiek van
Schoep, de directeuren een loopje met de historie namen. Zo zei voorzitter Colijn dat de medische faculteit in het leven was geroepen ‘omdat er een Kliniek was. Was er een groot gereformeerd ziekenhuis geweest, dan zou de keuze een andere geweest zijn, dan een hoogleeraar in de
psychiatrie.’2 Niet het gegeven echter dat de hoogleraar er eerder was dan de kliniek is hier interessant, maar de link tussen de aard van de kliniek en de aard van het hoogleraarschap. Het geeft
aan dat of de keuze voor een psychiater inderdaad meer praktisch dan ideologisch van aard is geweest, of dat een ideologische keuze als een praktische keuze werd voorgesteld omdat dit het eigen betoog versterkte.
Maar of de kritiek nu gefundeerd was of niet, baten deed zij niet, noch die van Schermers,
noch die van Schoep. De directeuren gaven aan niet van gedachten te veranderen en vroegen
daarom aan Schoep de propaganda te stoppen zodat de actie voor de oprichting van een wis- en
natuurkundige faculteit niet zou worden geschaad. Daarom was hij uitgenodigd en nergens
anders om. Het besluit was genomen. De plannen ‘tot stichting van een Wis- en Natuurkundige
Faculteit zouden worden aangevat en doorgezet’.3

Het hoogleraarschap van Lambertus van der Horst in het Interbellum
Maar de keuze voor een wis- en natuurkundige faculteit ging dus gepaard met de benoeming van
een nieuwe hoogleraar in de psychiatrie, waardoor de medische faculteit bleef bestaan, zij het in
zeer minimale vorm. De nieuwe hoogleraar, de te Sneek geboren Lambertus van der Horst (18931978), had wis- en natuurkunde gestudeerd in Groningen, maar raakte via de colleges algemene
empirische psychologie van de filosoof G. Heymans geïnteresseerd in de psyche van de mens.
Aangezien het toen nog niet mogelijk was psychologie als afstudeerrichting te kiezen, koos hij
voor de studie geneeskunde bij de psychiater E.D. Wiersma. In 1923 studeerde hij af, maakte enkele studiereizen naar onder meer Jaspers en promoveerde in 1924 bij Wiersma op het proefIdem.
Idem.
3 Idem.
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schrift Constitutie-typen bij geesteszieken en gezonden, waarin de zogenoemde temperamentenleer van
Heymans en Wiersma werd geconfronteerd met de typologie van de Duitse psychiater E. Kretschmer. Kort hierop aanvaardde hij een betrekking aan de Valeriuskliniek. In 1926 werd hij directeur van het psychologisch laboratorium van de kliniek, om twee jaar later tot hoogleraar te worden benoemd. In 1933 zou hij het Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie en haar Grensgebieden oprichten, dat hij geheel uit eigen middelen zou financieren. Invloedrijk werd het overigens niet.1
- De benoemingsprocedure
De benoeming tot hoogleraar was niet vlekkeloos verlopen. Het bestuur van de kliniek wenste in
1926 al over te gaan tot de benoeming van Van der Horst tot hoogleraar in de wijsgerige en experimentele psychologie en hoofd van laboratorium. Dit voorstel werd op dat moment echter nog
niet door de universiteit aanvaard, omdat het contract tussen VU en VtCV aan vernieuwing toe
was. De hoogleraarspost bleef daarom enkele jaren vacant. Toen echter werd een nieuw contract
afgesloten, zodat in 1928 Van der Horst tot de nieuwe hoogleraar kon worden benoemd, al was
het dan in de psychiatrie en niet in de door de kliniek voorgestelde vakken. Het eerste hoogleraarloze tijdperk van de kliniek was ten einde en het gevaar bezworen dat de VtCV zijn handen van
de kliniek af zou trekken en een eigen opleiding zou starten.2 Het was een benoeming die, aldus
scheidend rector A.A. van Schelven bij de overdracht in 1929, bewees dat het de VU ernst was
‘om de medische faculteit, nu wij onze krachten op een andere gaan concentreeren, toch met dat
al niet uit te laten sterven’.3 Dit vermag de problemen bij de benoeming echter niet te verdoezelen, waarbij enerzijds de verhouding tussen Van der Horst en kliniekdirecteur Heidema een rol
speelde en anderzijds de kwestie-Geelkerken haar invloed nog liet gelden.
De verhouding tussen Van der Horst en Heidema was nogal gespannen in de tijd dat over een
eventuele benoeming van de psychiater werd gesproken. Hierdoor liep ook de ondertekening van
het nieuwe contract met de VtCV vertraging op. De spanning tussen beiden had naar het schijnt
te maken met ‘het wegvoeren van een Serum-installatie naar Utrecht en bij welke quaestie ook
Prof. Bouman betrokken’ was. Desalniettemin was een maand later het contract getekend, maar
rimpelloos was de Valeriusvijver ook toen nog niet. Daarom vroeg Lucas Lindeboom een gesprek aan met de directeuren, dat op 22 januari plaats had. Volgens Grosheide had de vertroebelde relatie daarmee te maken dat de VtCV ene dr. Jansen tot plaatsvervangend directeur had benoemd, ‘die paganist is!’, wat echter nauwelijks voorstelbaar is gezien de ideologische scherpslijEisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, p. 104-105.
Curatoren (corr.), 1927/148 (20 okt.); Kuilman, Geschiedenis van de psychiatrie, p. 166.
3 Jaarboek VU, 1929, p. 64.
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perij van Lucas Lindeboom. Heidema, Jansen en Bouman zouden een soort driemanschap vormen waarmee Van der Horst niet kon samenwerken. ‘Als professor Van der Horst besprekingen
wil hebben met de assistenten, wordt hem door Dr. Jansen gevraagd waaraan hij het recht daartoe ontleent’, aldus Grosheide. Dit leidde tot een ongetwijfeld geducht gesprek van Lindeboom
met in ieder geval Van der Horst en Heidema, ook al zeggen de bronnen dan dat hij hen ‘gemoedelijk’ had toegesproken, ‘waarop Ps 123 werd gezongen’. Alleen Jansen moest nog ‘tot rede gebracht worden; de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat hij weggaat’.1
Dat ook de verhouding tussen Bouman en Van der Horst niet vlekkeloos was, bleek eveneens
tijdens de benoemingsprocedure. Begin 1928 liet de senaat weten geen enkel bezwaar tegen een
benoeming van Van der Horst tot docent te hebben. Zij wenste hem zelfs te zijner tijd tot hoogleraar in de psychiatrie en de experimentele psychologie te zien benoemd, al was het dan wel als
buitengewoon hoogleraar. Maar toen haar werd gevraagd of zij ook zou kunnen instemmen met
een gewóón hoogleraarschap in de psychiatrie, overeenkomstig de wens van de VtCV, had zij
geen bezwaar. Zij gaf daarbij echter aan dat Bouman, die eveneens om advies was gevraagd, bezwaar had gemaakt tegen opname van de psychiatrie in de leeropdracht van Van der Horst. 2 Desgevraagd zond Bouman, die voorjaar 1927 nog had voorgesteld om tot benoeming van Van der
Horst over te gaan, een uitgebreid commentaar betreffende de leeropdracht van Van der Horst.
Hij liet weten dat hij, gezien het werk dat Van der Horst deed en gezien de aard van zijn dissertatie, hij geen enkel bezwaar had tegen een benoeming in de experimentele psychologie. De psychiatrie was echter iets anders. De sleutelpassage luidt:
In de 4 jaar, die de heer van der Horst in de Valeriuskliniek doorbracht, waarvan de eerste 2 jaar onder
mijn directe persoonlijke leiding, heeft hy op het gebied van de klinische Psychiatrie m.i. niet gegeven
wat met recht van hem verwacht kon worden. Hoewel hy onder zeer gunstige omstandigheden heeft
verkeerd, heeft hy om redenen, die ik niet beoordeelen kan, wat de klinische Psychiatrie betreft, zoo
goed als niets gepresteerd.3

Deze brief dreigde roet in het eten van Van der Horst te gooien. De curatoren waren namelijk getroffen door Boumans ‘krachtige motiveering’, die in schril contrast stond met het gebrek aan
welke motivering dan ook van de zijde van de senaat. Een benoeming werd daarom ‘niet vrij van
bedenkingen’ geacht. Er werd aan curator Heemskerk voorgesteld om ‘aan den Senaat (zonder te

Curatoren (corr.), 1927/147 (30 sept.); Directeuren (notulen), 1928-V/305 (17 nov.); Idem, 1928-V/312 (15 dec.);
Idem, 1929-V/321 (19 jan.); Idem, 1929-V/338 (16 maart).
2 Curatoren (corr.), 1928/37 (26 febr.); Idem, 1928/82 (31 maart); Senaat (corr.), 1928/12 (23 maart); Directeuren
(verg.st.), 1928/290 (29 nov.).
3 Curatoren (corr.), 1928/87 (3 april).
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spreken over het advies van prof. B.) mededeeling te vragen van de gronden waarop het advies’
berustte. En zo geschiedde. Inderdaad werd de senaat om nadere fundering van hun advies gevraagd, en inderdaad zonder haar van de argumenten achter Boumans opinie op de hoogte te
stellen. Op het eind van de brief werd zelfs gesteld dat de curatoren niet alleen gaarne van de motivatie van de senaat, maar ook van die van de afwijkende mening van Bouman op de hoogte
zouden willen worden gesteld. Verder werd de senaat in overweging gegeven of niet Van der
Horst alleen een aanstelling in de experimentele psychologie kon worden verleend, maar daarbij
was het wel de vraag of dat vak ‘van voldoende belang’ was voor een gewoon hoogleraarschap.1
De senaat liet hierop weten het positief advies te hebben afgegeven na uit verschillende bronnen informatie te hebben gewonnen. Genoemd werden bijvoorbeeld Kretschmer, die uitermate
positief over Van der Horst had geoordeeld, en Wiersma. Die laatste schreef op 30 maart, nadat
hij van de afwijkende opinie van Bouman op de hoogte was gesteld, nog steeds geheel achter zijn
eerder geventileerde opvattingen omtrent ‘de geschiktheid van Dr. Van der Horst voor een
hoogleeraarschap in de psychiatrie en de experimenteele psychologie’ te staan. Een benoeming alleen in de experimentele psychologie was naar de mening van de senaat uitgesloten, omdat een
psychiatrische en neurologische kliniek niets aan een dergelijke hoogleraar had.2
- Van der Horst en Geelkerken
De tweede rimpeling was ideologisch gezien van groter belang; leek ook een (nog) groter obstakel
te vormen, maar werd welbeschouwd zonder enige moeite genomen. Geelkerken-adept Buskes
verhief zijn stem tegen de benoeming. Niet zozeer omdat hij iets tegen Van der Horst had, maar
wel omdat zij ‘inconsequent’ was, en ‘consequent’ was Buskes’ bijnaam. Voor hem was het principe even heilig als Gods woord voor een ouderling. Evenals Bouman, zo zei Buskes, was immers
ook Van der Horst met Geelkerken meegegaan. Hij kreeg echter van het VU-bestuur te horen dat
Van der Horst van Geelkerkens Amsterdam-Zuid naar Amsterdam-Centrum was verhuisd en
daarmee ‘uit overtuiging’ ook weer in de moederschoot van de Gereformeerde Kerken was teruggekeerd.3
Dit is echter zeer de vraag. Niet dat Van der Horst teruggekeerd was in de moederschoot,
maar wel dat dit inderdaad uit overtuiging en niet uit berekening was voortgekomen. Ten eerste
maakte Van der Horst evenals Geelkerken, Buytendijk en Bouman deel uit van de voor gereformeerde begrippen vrijzinnige kring rond het blad Woord en Geest, dat ‘aan het gereformeerde volk
Idem, 1928/91 (5 april), 1928/95 (10 april); Senaat (corr), 1928/16 (10 april):
Curatoren (corr.), 1928/98 (13 april).
3 Stellingwerff, De VU na Kuyper, p. 147.
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voorlichting en leiding wilde geven op een andere wijze dan dit door de bestaande gereformeerde
pers geschiedde’. Maar belangrijker nog was dat in de herfst van 1925 er een uit medestanders
van Geelkerken bestaand comité was gevormd, dat hem in de strijd moest bijstaan. Het organiseerde vergaderingen, verspreidde intekenlijsten en gaf een brochure uit, waarin het comité zijn
standpunten ten faveure van Geelkerken uiteenzette en tegenstanders hard attaqueerde. Prominent lid van dat comité: dr. L. van der Horst.1 Bovendien blijkt het uit de behandeling van de benoeming door de directeuren in april 1927. Er was door hen gezegd: ‘wij laten de Medische Faculteit niet los’. Een benoeming van Van der Horst tot hoogleraar zou daarvan het bewijs kunnen
zijn. Als het zover zou komen dan zou Van der Horst zich ‘binnen het bestaande gereformeerde
kerkverband voegen’.2 En zo geschiedde.
Eind juli 1928 wilden de directeuren dat de curatoren voorafgaand aan de benoeming van Van
der Horst van hem eenzelfde verklaring zouden vragen als eerder aan de andere - reeds benoemde - hoogleraren was gevraagd met betrekking tot de verklaringen van Assen en wat dat betekende voor artikel 2 van de grondslag. Heemskerk maakte hiertegen het formele bezwaar dat alleen
instemming met artikel 2 van de statuten verplicht was. Het vragen van een verklaring voorafgaand aan de benoeming was hetzelfde als het stellen van een conditie. Een dergelijke verklaring
kon dus pas na de benoeming worden gevraagd. Maar in de praktijk zou noch het een noch het
ander naar de verwachting der directeuren problemen opleveren. Van der Horst had immers al
tegenover curator T. Ferwerda verklaard ‘geen bezwaar te hebben tegen de dogmatische uitspraak
van Assen’. En dus werd ondanks de opmerkingen van Heemskerk toch besloten een dergelijke
verklaring vooraf te vragen,3 en tot problemen heeft dit inderdaad niet meer geleid. In september
1928 werd aan Van der Horst gevraagd of hij met de Asser-synode instemde. Dit met het oog op
‘de tegenwoordige buitengewone omstandigheden’ die ertoe noopten de ‘ongerustheid ten aanzien der Vrije Universiteit weg te nemen en het vertrouwen volledig te doen terugkeeren’. Van
der Horst liet daarop inderdaad weten ‘volkomen’ in te stemmen met het rapport van de commissie inzake de interpretatie van artikel 2 der statuten, waarmee alle hobbels waren overwonnen
en alle bezwaren tegen de benoeming weggenomen.4 Wellicht om te laten zien dat hij inderdaad
terug in de orthodoxe schoot was gekomen, was een van de eerste daden van Van der Horst het
laten verwijderen van de naar zijn zeggen te ongereformeerd frivole torentjes die de Valeriuskliniek hadden gesierd.5

Kuiper, De voormannen, p. 282-283, 538.
Directeuren (notulen), 1927-V/178-179 (15 april).
3 Curatoren (corr.), 1928/243 (31 juli), 1928/244 (31 juli).
4 Directeuren (verg.st.), 1928/226 (26 sept.) ; Idem, 1928/226 (29 sept.) ; Idem, 1928/227 (27 sept.). Vreemd genoeg
is deze laatste brief twee dagen eerder gedateerd dan de eraan voorafgaande.
5 Info: Willem van Tilburg, lezing VU, 10-9-2003.
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- De inauguratie
Tijdens zijn rede op 23 november 1928 ter aanvaarding van het hoogleraarschap, getiteld
Psychiatrie en Wereldbeschouwing, bleek dat de visie op de verhouding tussen geloof en wetenschap
van Van der Horst met die van Bouman overeenkwam. Van der Horst betoogde dat christelijke
religie en wetenschappelijk streven met elkaar samenvielen in een wereldbeschouwing waarin ‘den
opbouw van de éénheid van den menschelijken persoon en de emancipatie van den geest uit de
gebondenheid aan het natuurlijke’ voorop stond. En ook in de oplossing van de vele vragen die
dit streven opriep, gingen wetenschap en religie voor een groot deel dezelfde weg. Het was pas in
de waardering van de verschijnselen, in de interpretatie van het waargenomene dat religie en
wetenschap een andere weg insloegen. Maar daarbij was het toch van groot belang, ook voor de
wetenschapper, te weten ‘dat nergens duidelijker dan in den Bijbel en de belijdenis der vromen,
gelijk nog dagelijks in de bekeering en den strijd tegen de zonde, het innerlijk levensverloop
autonoom en geëmancipeerd van de psychodynamiek’ naar voren kwam. Het was mede de
psychologische richting die de psychiatrie had ingeslagen, die het mogelijk maakte dat de
geneeskunde tot volle wasdom kon komen, iets wat, volgens de woorden van Kuyper, immers
alleen dan zou kunnen als zij zou kunnen doordringen ‘tot de diepere oorzaak van het verderf,
waaruit alle ziekten opkomen’.1
Bouman zou met deze woorden geen moeite hebben gehad, maar gezien de door hem
ondervonden problemen zou hij wel moeite gehad kunnen hebben met de - voor een inaugurele
rede natuurlijk verre van verrassende - woorden dat Van der Horst dacht dat de VU voor de
verwerkelijking van een dergelijke visie de geschikte plek zou zijn. Dit omdat de oplossing van
veel van de aan de psychologische psychiatrie samenhangende vragen zouden kunnen worden
gevonden in de calvinistische beginselen. Maar ook hier zal wrevel achterwege zijn gebleven,
omdat ook Bouman had aangegeven de VU hoog te blijven achten - hij bleef niet voor niets als
bijzonder hoogleraar aan haar verbonden. Verder zei Van der Horst dat de zoektocht naar de
beginselen van de psychiatrie zeker zou slagen als daarbij aansluiting werd gezocht bij hetgeen de
classicus Woltjer en de theoloog Bavinck reeds over de beginselen van de psychologie vanuit
calvinistisch oogpunt hadden geschreven. Dit geeft meteen aan dat er volgens hem - en daarin
stond hij allesbehalve alleen - niet zozeer sprake was van medische - of juridische, of
letterkundige - wetenschap op calvinistische grondslag, maar van calvinistische wetenschap die
alleen maar in bepaalde disciplines verder moest worden uitgewerkt. De eenheid in die
1

Van der Horst, Psychiatrie en wereldbeschouwing, p. 22-23.
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wetenschap stond voorop. Met name door zijn aanhalen van Bavinck zal Bouman ook bij deze
woorden instemmend hebben geknikt, al betekenen zij tevens dat er blijkbaar sinds de tijd van
Woltjer en Bavinck op dat terrein weinig vooruitgang was geboekt.1
Van der Horst dankte het college van directeuren van de VHO omdat het, ondanks dat de
wis- en natuurkundige faculteit zozeer hun ‘belangstelling en energie’ vroeg, niet geaarzeld had
‘over te gaan tot deze benoeming’. Dit bewees dat het ‘in weerwil van alle moeilijkheden en
schijnbare mislukkingen’, aan het ideaal vasthield ‘en het eenmaal begonnen werk’ niet liet varen.
Hij bedankte verder de als buitengewoon hoogleraar natuurlijk ook aanwezige Bouman en vanzelfsprekend en ‘in ’t bijzonder’ broodheer Lucas Lindeboom. Van hem bewonderde hij met name de combinatie van enerzijds een ‘tot bewondering dwingende beslistheid, wanneer het geldt
de beginselen, waaruit hij leeft’ en anderzijds een ‘ruime opvatting in practische aangelegenheden’, waarbij hij de wensen van iedereen ‘met mildheid tegemoet’ trad.2 Van die laatste woorden
zal Bouman zeker wel hebben opgekeken.
- Het hoogleraarschap van Van der Horst
Naast hoogleraar werd Van der Horst tevens hoofd van de polikliniek. Zijn assistent werd Van
Hasselt, die ook al jaren als assistent van Bouman aan de kliniek verbonden was geweest. Maar
Heidema werd de geneesheer-directeur, wat betekent dat de combinatie van functies die het tijdperk-Bouman had gekenmerkt - hoogleraar én hoofd van de kliniek -, terzijde werd geschoven.
Dit was bedoeld om de hoogleraar te ontlasten, maar het bleek in de praktijk tot moeilijkheden te
leiden. Voor het onderwijs waren immers ook klinische patiënten nodig, maar daar had Van der
Horst geen zeggenschap over. Dit probleem werd opgelost toen Heidema na enkele jaren met
ziekteverlof ging, om daarna naar Bloemendaal te vertrekken. Het maakte de weg vrij voor het
wederom combineren van beide functies. Van der Horst werd directeur-hoogleraar en bleef dit
tot zijn emeritaat in 1963. Wel bleef het heikele punt van de arbeidsomstandigheden er een van
zorg, zeker toen loonsverlaging onderdeel werd van op zich begrijpelijke bezuinigingen als gevolg
de crisis van de jaren dertig en de daardoor dalende patiëntenaantallen. Bovendien was het wederom niet zozeer de maatregel zelf als wel de autoritaire wijze waarop hij werd opgelegd, die
voor de meeste wrevel zorgde. Dat ook nog de talloze protesten eenvoudig terzijde werden gelegd onder het argument dat er toch niets aan te doen was, maakte de sfeer niet beter. Het enige
goede dat uit deze ellende voortkwam was dat ten langen leste er een centrale contactcommissie
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a.w., p. 23; Van Deursen, De Vrije Universiteit, p. 29.
Van der Horst, a.w., p. 25-27.
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van de verschillende personeelsorganisaties werd ingesteld, die in het vervolg namens het personeel over de arbeidsvoorwaarden mocht meepraten.1
De (niet geheel) veranderde tijden
Door zijn indiensttreding op 1 januari 1924 had Van der Horst, in tegenstelling tot Heidema,
nauwelijks een verleden met Bouman voor diens vertrek naar Utrecht. Maar niet alleen daarom
ademde zijn werk een wat andere sfeer dan die van zijn voorganger. Toen Bouman zijn functie
aanvaardde, waren de gereformeerden volop met hun emancipatiestrijd bezig en werden de zuilen
gevormd. Niet voor niets was zijn opdracht de psychiatrie christelijk te maken. Die tijd was
voorbij toen Van der Horst hoogleraar werd. De gereformeerden hadden ‘hun marktaandelen
veroverd’, zoals Van Belzen het zegt en de samenleving was verzuild. Herkerstening werd daarbij
meer en meer door de gereformeerden als onhaalbaar beschouwd, waardoor het contact met de
buitenwereld allengs verminderde. De ‘soevereiniteit in eigen kring’, ooit verkondigd als middel
om naar buiten te kunnen treden, werd het motto voor afzijdigheid. Bovendien overleed
Boumans plaaggeest Lucas Lindeboom tijdens de eerste jaren van het professoraat van Van der
Horst; had Van der Horst zijn opleiding meer dan Bouman in het buitenland genoten, en waren
zijn leermeesters grotendeels klinisch psychiaters geweest, in plaats van de neurologen die
Bouman hadden onderwezen. Desondanks kan, in tegenstelling tot wat Van Belzen beweert,1
mijns inziens niet van een breuk worden gesproken. Niet alleen de gedeelde levensbeschouwing
en hun beider streven naar een verdere uitbreiding van de faculteit verhinderde dat - een streven
dat uitgerekend rond de tijd van de benoeming van Van der Horst tot rector, medio 1935,
gefrustreerd zou worden -, ook hun visie op de psychiatrie lag in elkaars verlengde.
Van der Horst deelde Boumans interesse voor neuro-psychiatrie, fenomenologie en
experiment. Zoals Bouman wilde hij een psychiatrie op calvinistische grondslag gaan bedrijven.
Dit betekende dat ook Van der Horst van mening was dat de medische wetenschap en zeker de
psychiatrie, moest uitgaan van ‘heel de mens’. De menselijke beleving, de ‘geestelijkheid’, was van
groot belang en een louter biologische psychiatrie was dus niet voldoende. Dat dit inzicht
langzamerhand begon door te dringen was ook volgens Van der Horst een verdienste van de
psychotherapie, al had volgens hem de specifiek Weense psychoanalyse zo zijn tekortkomingen,
maar ook dat gevoelen deelde hij met Bouman. En al hadden volgens hem, en met name bij de
psychiatrie, godsdienst en geneeskunde meer raakvlakken dan tot op dat moment algemeen was
aangenomen, ook Van der Horst stond wantrouwend tegenover een vermenging van medische
en godsdienstige zaken. Daardoor kon ook van zijn benadering, zoals van die van Bouman voor
1

Wieringa, Lotgevallen, p. 60-61; Jaarboek VU, 1929, p. 18; Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek, p. 187.
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hem, niet worden gezegd dat zij specifiek christelijk was. De psychiatrie op calvinistische
grondslag was ook bij hem geen typisch calvinistische psychiatrie geworden. Het is dan ook deels
tekenend voor de sinds het vertrek van Bouman en de dood van Lindeboom veranderde tijden
dat Van der Horst daarover nooit lastig gevallen is. Bepaalde zaken waren vanzelfsprekend
geworden. De gereformeerde leer, de gereformeerde zede en de gereformeerde dominee maakten
deel uit van het dagelijkse doen en laten in de kliniek, maar de vraag in hoeverre dit nu
‘christelijke psychiatrie’ opleverde werd eenvoudigweg niet meer gesteld.2
De ‘Forschungsanstalt’
Een van de grootste zorgen van Van der Horst in het Interbellum was de uitblijvende uitbouw
van de faculteit. Weliswaar werd er met grote regelmaat over gesproken en de commissie die de
uitbreiding van de medische faculteit moest onderzoeken werd na haar laatste besprekingen in
1935 ook niet opgeheven, maar veel concreets leverde het allemaal niet op. Twee jaar daarvoor
had Van der Horst nog geprobeerd een chirurg aangesteld te krijgen. Hiervoor werd een arts, R.
Brummelkamp, aangezocht, ofschoon zowel Bouman als ook Van der Horst zelf, hem daarvoor
niet geschikt genoeg achtten. Anderen echter velden een positiever oordeel. Maar de benoeming
ging niet door, waarschijnlijk omdat Brummelkamp een aanstelling in Indië aanvaardde.3
Een jaar later, 1934, had Van der Horst een nieuwe poging ondernomen, maar nu meer op
zijn eigen terrein. De aanleiding was de exploitatie van het laboratorium op Valeriusplein 11.
Deze zou samen met de kliniek op nr. 9 één geheel moeten gaan vormen. Van der Horst wilde,
wellicht naar het voorbeeld van Van Schelven, een Forschungsanstalt genoemd instituut tot stand
brengen die ‘aan meerdere personen de gelegenheid’ zou moeten bieden ‘tot wetenschappelijken
arbeid’. Van der Horst wilde een structurele uitbreiding van de staf met vier of vijf personen.
Naast Michaël was biochemicus Booij, die al sinds 1932 als neurofysioloog bij hem werkzaam
was, een van de mensen die hij noemde. Expliciet werden niet alleen diens wetenschappelijke
kwaliteiten opgesomd, maar tevens werd vermeld dat hij ‘belijdend lid van de Geref. Kerk’ was.
Een ander was Van Hasselt, wetenschappelijk gezien al jaren volstrekt onmisbaar in de kliniek,
maar niet gereformeerd. Als hij dat wel zou zijn geweest dan had Van der Horst geen enkel
bezwaar gezien om onmiddellijk aan het instituut ‘3 hoogleeraren en 1 lector’ te benoemen. Dan
zou meteen een vijfde juridisch volwaardige faculteit zijn verkregen.

Van Belzen, Psychopathologie en religie, p. 75-76.
a.w., p. 76-77, 80; Van der Horst, Moderne psychotherapie, p. 5, 8-9; Kuilman, a.w., p. 166; Rullmann, De VU, p. 175.
3 Curatoren (corr.), 1933/78 (29 mei); idem, 1933/79 (29 mei).
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Dit alles zal in hooge mate afhankelijk zijn van de beschikbare personen. Maar ook al mocht het niet
mogelijk blijken voor deze verschillende afdeelingen in het wetenschappelijk instituut dadelijk
geschikte docenten te vinden, dit neemt niet weg, dat met behulp van voldoende assistentie zulk een
klinisch-biologische inrichting een goed wetenschappelijk geheel kan zijn en de waardige voorbereiding
tot de vijfde faculteit.1

De Forschungsanstalt liep echter op niets uit. Van der Horst kreeg te horen dat alles bij het oude
zou blijven, een beslissing waarbij hij zich twee weken na zijn benoeming tot rector zou
neerleggen. De curatoren zagen geen aanleiding de gekozen lijn van instelling en opbouw van de
natuurwetenschappen te verlaten en de directeuren lieten hem weten dat het gezien de financiële
situatie van de VU beter was voorlopig niet tot uitbreiding van de medische faculteit over te gaan.
Wel echter was het huns inziens raadzaam de daarover gevormde commissie te laten bestaan,
zodat die zich kon beraden over ‘de wijze, waarop de ontwikkeling der Med. Faculteit in de
toekomst’ moest plaatshebben.2
Subsidie wordt bespreekbaar
Die commissie schreef in 1937 dat een volledige medische faculteit het ideaal was en bleef. Maar
het was duidelijk dat dit ideaal een ideaal zou blijven zolang de VU geen rijkssubsidie ontving. Alleen een goed geoutilleerde medische faculteit kon vertrouwen genieten. Nog meer dan bij andere
faculteiten gold voor de medische: een zuinige faculteit is geen faculteit. Verscheidene opties
werden gewogen waaronder toch ook weer het eerder afgewezen Forschungsanstalt-plan. Maar weer
was het oordeel negatief. Volgens de commissie had dit plan als groot nadeel dat het enerzijds
duur was en dat anderzijds de mogelijkheid om van daaruit te komen tot een faculteit met examenbevoegdheid, gering leek.3

Idem, 1934/40 (27 febr.). Booij was op verzoek van Van der Horst per 1 mei 1932 als assistent in dienst getreden
van de kliniek, waarmee een volgende hoogleraar van de medische faculteit in beeld was gekomen. Ook toen al had
Van der Horst nadrukkelijk vermeld dat Booij belijdend lid van de gereformeerde kerk was. Wellicht gebeurde dit
omdat er aan de kliniek al een aantal niet-gereformeerden verbonden was, zoals dus Van Hasselt. Directeuren
(verg.st.), 1931/292 (6 nov.); Idem, 1931/358 (16 dec.); Idem, 1932/163 (26 april).
2 Directeuren (notulen), 1935-VIII/197-198 (22 juni); Senaat (notulen), 1934-IX/145 (7 dec.); Idem, 1935-IX/151
(31 mei); Curatoren (corr). 1934/40 (27 febr.); Idem, 1934/124 (6 nov.); Senaat (corr.), 1934/33 (8 nov.); Idem,
1935/16 (11 juni); Directeuren (verg.st.), 1935/251 (12 sept.); Idem, 1935/254 (16 sept.); Idem, 1935/275 (28 sept).
3 Curatoren (corr.), 1937/102 (10 juni). Opmerkelijk was dat ‘een lid der commissie’ in het bijzonder de aandacht had
gevestigd op ‘de wenschelijkheid aan de Vrije Universiteit een leerstoel in de homoeopathie te hebben’. Wellicht geinspireerd door het contract met de VtCV, dacht hij dat dit mogelijk zou kunnen zijn in samenwerking met de vereniging die zich voor de verspreiding van de homeopathie inzette. Het zou bovendien voorzien in een leemte in het
hoger onderwijs in Nederland. Hier was een dergelijke opleiding niet voorhanden, terwijl die ‘zeker recht van bestaan’ had. De overige zes leden van de commissie wensten echter niet bij voorbaat een voorkeur voor de homeopathische of allopathische geneeswijze uit te spreken, zoals het oprichten van een leerstoel in de homeopathie blijkbaar
en invoelbaar werd geïnterpreteerd.
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Concluderend pleitte de commissie, als voorbode op wat na de oorlog werkelijkheid zou worden, onder meer voor grotere rijkssubsidie, in ieder geval om de kosten van onderwijslokalen en
laboratoria te kunnen dekken. Dit was ook niet meer dan billijk, want het bedrag van vergoeding
voor de onderwijslokalen stamde nog uit 1905 en daarbij was ook nog eens uitgegaan van een
drie faculteiten tellende universiteit zonder laboratoria. Verder moest de afdeling psychiatrie in
stand worden gehouden en verstevigd en als de gelegenheid zich voordeed moest ook het aannemen van andere, medische hoogleraren terdege worden overwogen. De senaat, zo sloot het
rapport af, had reeds zijn goedkeuring over het rapport uitgesproken.1 Van daadwerkelijke actie
op het medisch front kwam echter voor de oorlog niets meer, en dit ondanks de steun van een
niet te onderschatten groep.

Het halve-eeuwfeest en de Vrouwen VU-hulp
- Het halve-eeuwfeest
Van der Horst was twee jaar hoogleraar toen niet alleen de wis- en natuurkundige faculteit werd
geopend, maar de VU ook haar halve eeuwfeest kon vieren. Precies vijftig jaar na de oprichting
van de universiteit, op 20 oktober 1930, anderhalve maand voor de van rechtswege verplichte datum, werden drie hoogleraren in de natuurwetenschappen aangesteld. Al had, ondanks alle naar
voren gebrachte voordelen van een wis- en natuurkundige faculteit, de gereformeerde achterban
over het algemeen liever een algehele medische opleiding gezien; de in 1927 gestarte inzamelingsactie bracht f 432.000,- op. Daarmee werden niet alleen de benodigde drie ton, maar ook de
stoutste verwachtingen ruimschoots overtroffen. Op de jubileumvergadering van de VU één dag
later, sprak hoogleraar Anema over de nieuwe hoogleraren op een wijze die eenvoudig als een
sneer naar Bouman en Buytendijk zou kunnen worden opgevat en waarschijnlijk ook zo was bedoeld. Hij kwam tot zijn woorden bij het aanbieden van het jubileumgeschenk van de zijde van
de VCAS van f 25.000,-, de stichting die immers de medische faculteit in leven had gehouden en
ook na het vertrek van Bouman en Buytendijk jaarlijks dertigduizend gulden aan haar was blijven
spenderen. Anema wees erop dat de schenkingen van de stichting, die nu vooral de nieuwe faculteit van wis- en natuurkunde ten goede zouden komen, niet zonder voorwaarden waren. Er waren allerlei moeilijkheden geweest met de medische faculteit. Daar hadden persoonlijke factoren
een rol in gespeeld, maar daar wilde hij het niet over hebben. De toekomst moest nu voor ogen
staan.
1
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En daar zeg ik dit van. Het ambt, dat deze exacte heeren [J. Coops, G.J. Sizoo, J.F. Koksma. LvB]
thans aanvaarden, is misschien nog meer haast dan het ambt, dat wij bekleeden, een ambt, dat hun op
heilige wijze is toegekomen en dat zij dan ook nooit, wat in hun leven moge gebeuren, mogen neerleggen en verlaten voor iets anders. Daarvoor is de roeping te duur, waarmede zij hier geroepen zijn. Wij
geven gaarne onze gaven, maar onder deze conditie, dat wij hier geen doorgangshuis krijgen voor die
exacte heeren, dat zij niet straks, als zij knap zijn geworden, gaan naar een rijksuniversiteit. Zij zijn met
heilige banden verbonden aan de VU.1

Lucas Lindeboom: de vader van de medische faculteit?
Ondanks dat de stichting van de wis- en natuurkundige faculteit dus geheel samenviel met de festiviteiten ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de VU, was het niet alleen die faculteit
waar toen alle aandacht naar toe ging. Colijn stak bijvoorbeeld uitgebreid de loftrompet over de
85-jarige Lucas Lindeboom, die als spreker bij de festiviteiten aanwezig was. Hij was, aldus Colijn,
weliswaar nooit werkzaam geweest aan de universiteit, maar wel een van diegenen die er in hoge
mate aan toe hadden bijgedragen dat de VHO niet het uitzicht had verloren ‘op de noodzakelijkheid tot uitbreiding der faculteiten’. Hij was het geweest die met zijn VtCV de belangstelling voor
een medische faculteit aan de VU had gewekt en die er in het eerste decennium van de twintigste
eeuw voor had gezorgd dat er inderdaad een hoogleraarspost was gekomen. En dus, zo zei Colijn, gaan wij ‘niet te ver als we U den eigenlijken vader der medische faculteit noemen’.2
Natuurlijk, bij dergelijke festiviteiten passen geen kritische noten, maar dat neemt niet weg dat
het woorden waren die werden uitgesproken door een man die, al was het onbedoeld, met zijn financiële kanttekeningen een eerste voorzichtige bijl aan de uitbreiding van de medische faculteit
had gelegd. Ten tweede en bovenal echter waren het woorden uitgesproken tegen een man die,
als hij al de vader van de medische faculteit moet worden genoemd, tevens met zijn starre opvattingen het voorlopige einde van haar uitbouw op zijn geweten had. Na een opsomming van alle
initiatieven van Lindeboom op barmhartig gebied, stelde in 1990 Van Lieburg hierover de reto-

Bornebroek, Als een goed rentmeester, p. 61-62, 64; Harinck, Colijn en de VU, p. 183-184; Gedenkboek van de viering van het
50-jarig bestaan, p. 25. Een van deze drie nieuwe hoogleraren, de dertig jaar jonge natuurkundige Sizoo, had enkele
maanden eerder al zijn visie op de nieuwe faculteit gegeven. Zeker, de snelheid waarmee de faculteit tot leven was
gewekt kon niet los worden gezien van de civiel-effectdatum. Het was dan ook zeer de vraag of de faculteit tot stand
zou zijn gekomen ‘indien de waarschuwende vinger der wet ons niet tot activiteit had gemaand’. Maar er moest toch
worden bedacht dat die wettelijke bepaling ‘volkomen in overeenstemming was met den geest en de bedoeling van
den auctor initialis der Vrije Universiteit, Dr. A. Kuyper’, wat natuurlijk niet geheel verwonderlijk was omdat diezelfde Kuyper ook de wet had ontworpen. Sizoo, Betekenis en perspectieven, p. 9
2 Lindeboom, Van Lieburg, a.w., p. 187-188.
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risch bedoelde vraag: ‘Is het wonder’ dat Colijn hem zo betitelde?1 Het antwoord moet echter
luiden: ja, alles bij elkaar genomen is dat wonder.
- De Vrouwen VU-hulp
De organisatie
Maar hoe eensgezind de VU, ondanks alle innerlijke verdeeldheid, ook naar buiten trad, in ieder
geval één groep, en een in aantal aanzienlijke groep, wás niet alleen teleurgesteld, maar blééf ook
teleurgesteld daarover dat in 1930 niet de medische faculteit werd uitgebouwd, maar de natuurwetenschappelijke faculteit het licht zag: de groep van gereformeerde vrouwen. Hun in de jaren dertig gestarte actie ter ondersteuning van de VU, maar die met name was bedoeld ter oprichting van
een volledige medische faculteit, zette de deur naar een feminisering van de VU op een kier.
Reeds in de jaren dertig begon het vrouwelijk aandeel op de campus zowel nominaal als relatief te
stijgen en in 1937 promoveerde de eerste vrouw aan de VU, de latere hoogleraar volkenrecht Gesina van der Molen. Het was een vooralsnog bescheiden feminisering, maar mede hierdoor kostte
het in de jaren zestig en zeventig weinig moeite meer die deur in te trappen. Deze niet door de
anti-Geelkerken conservatieven van de VU gewenste ontwikkeling, begon daarmee enkele jaren
nadat zij de overwinning zouden hebben behaald, en ook nog eens op het halve-eeuwfeest, waar
algemeen de conservatieve victorie werd gekraaid. Ofschoon terdege rekening houdend met alle
hun door het geloof opgelegde restricties, een geloof dat zij volkomen deelden, begonnen de gereformeerde vrouwen zich te roeren en een medische faculteit was wat zij wilden.2
Onder de giften die als gevolg van de inzamelingsactie ten behoeve van de wis- en natuurkundige faculteit waren binnengekomen bevond er zich een van de echtgenote van VU-curator J.
Verdam, S. Verdam-Okma. Zij kreeg tijdens een receptie in Artis als enige vrouw het woord gedurende de drie dagen durende lustrumfestiviteiten. Zij gaf daarbij te kennen samen met twee
vriendinnen in hun Amsterdamse kennissenkring geld te hebben ingezameld mede omdat ‘de
weldaden in de universiteit aan ons volk geschonken ook voor ons vrouwen van groote be-

Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, p. 15.
Dat de actie een succes werd, is deels het gevolg daarvan dat zij rekening hield met allerlei gereformeerde, mannelijke gevoeligheden. De vrouw werd aangesproken op haar taak als - niet zelfstandig verdienende - huisvrouw en de actie zou niet ten koste gaan van de gewone - door mannen opgebrachte - contributie. Dit aanvullende karakter kwam
overeen met de woorden in Genesis dat de vrouw de man een hulp moest zijn. Toch was de VU-Hulp een teken
daarvan dat de gereformeerde vrouwen zich langzaam maar zeker ontworstelden aan hun bijvoorbeeld door Kuyper
in zijn De Eerepositie der Vrouw uit 1914 uiteengezette, volgens hem door God vastgelegde levenstaak: zorg voor kind
en gezin als hulp voor de man, voor wie het publieke domein de arena was. De Bruijn, a.w., p. 18-20, 28, 31, 51-53,
57-58, 64; Wingens, De VU en Amsterdam, p. 26 (80), Hoekstra, Hoedsters en voedsters, p. 16.
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teekenis zijn’. De door Colijn in ontvangst genomen enveloppe bleek achtduizend gulden te bevatten.1
Deze achtduizend gulden vormden de opmaat van een plan dat de geschiedenis in zou gaan
als het VU-plan 1937, maar dat zou er wat opzet betreft geheel anders uitzien dan het inzamelingsplan 1930. Later zou Verdam-Okma toegeven op honderdduizend gulden te hebben gemikt
door honderd rijke gereformeerde vrouwen aan te schrijven die ieder duizend gulden zouden
moeten storten. Zij zouden het echter gemiddeld bij tachtig gulden laten. Een eerste aanzet tot de
veranderde opzet werd al na afloop van de betreffende receptie gegeven. Toen werd VerdamOkma namelijk door diverse vrouwen aangeklampt die haar verweten niet te zijn gevraagd. Zij
zouden graag hebben meegewerkt en graag hebben gedoneerd. Daaruit bleek niet alleen dat de
actie te beperkt van opzet was geweest, maar ook dat er animo bestond voor een aparte vrouwenactie ter ondersteuning van de VU.2
De nieuwe actie hield in dat alle ‘christenvrouwen’ moesten worden aangespoord wekelijks
een dubbeltje voor de VU opzij te leggen. Verdam-Okma had dus geleerd van de in haar ogen
mislukte eerste inzameling. In plaats van aan enkele vrouwen een fiks bedrag te vragen, werd nu
iedere gereformeerde vrouw gevraagd wekelijks een luttel bedrag in een speciaal ontworpen, met
het gelaat van Kuyper gesierd busje te doen. Het zo gespaarde bedrag zou dan ter gelegenheid
van de honderdste geboortedag van Kuyper, in 1937, aan de VU kunnen worden aangeboden.
Het door Verdam-Okma verwachte succes hoefde daarenboven niet ten koste te gaan - en mócht
ook niet ten koste gaan - van andere inzamelingen en contributiebetalingen. Immers: ‘Als vrouw
kan men toch gemakkelijk dit bedrag afzonderen uit het huishoudgeld en dat heeft niets te maken
met de algemeene bijdrage van den man.’ 3
Door de financiële nood van de VU en door het feit dat Verdam-Okma niet de eerste de beste
was, werd het plan meteen serieus genomen door het college van directeuren, al zal hier ook het
feit niet vreemd aan zijn geweest dat een van de twee vriendinnen van Verdam-Okma, G.J.E.H.
Grosheide-Schut was, de vrouw was van directeur Grosheide. Die laatste was het ook die het
goede onthaal aan Verdam-Okma meedeelde en met haar een gesprek aanknoopte over het opzetten van de organisatie. De officiële naam ervan onthulde al iets van de bedoelingen: ‘VrouwenComité tot versterking van de Medische en de Wis- en Natuurkundige Faculteit aan de Vrije Universiteit’. De curatoren en directeuren wezen Verdam-Okma, echtgenote van een curator, en

De Bruijn, a.w., p. 12, 14; Roelink, Blinkend spoor, p. 92.
De Bruijn, a.w., p. 16.
3 a.w., p. 16-18, 23; Roelink, a.w., p. 92.
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Grosheide-Schut, echtgenote van een directeur, aan als de twee die aan het geheel leiding moesten gaan geven.1
Verdam-Okma’s verwachting kwam uit. Ondanks de economische crisis werd de actie een financieel succes, en zelfs een dermate groot financieel succes dat er - ook mannelijke - stemmen
opgingen om er een permanente actie van te maken. Was het de bedoeling geweest om zo’n twee
ton op te halen, het uiteindelijke, eind oktober 1937 overhandigde bedrag overschreed de drie ton
ruimschoots. Het kon naar believen door de directeuren worden besteed, mits binnen de grenzen
van de doelstelling van het VU-plan: versterking van de medische en wis- en natuurkundige faculteiten. Met het VU-plan 1937 hadden de vrouwen hun waarde voor de instandhouding van de
VU bewezen en zij werd onder de naam Vrouwen VU-hulp voortgezet. De VU kon immers ook
daarna die extra inkomsten goed gebruiken.2
Het VU-plan 1937 en de medische faculteit
Maar al betekende deze vrouwelijke inmenging in VU-zaken, hoe bescheiden en op de achtergrond ook, een flinke, door financiële problemen ingegeven verandering van VU-politiek, dat
hoeft nog niet te betekenen dat de vrouwen er ook beduidend andere ideeën op nahielden. Hoe
zij tegen de medische faculteit aankeken; waarom de vrouwen van VU-plan 1937 zo hechtten aan
een medische faculteit, en wat werd verstaan onder gereformeerde geneeskunde werd enigszins
duidelijk bij een lezing van N. Feitsma-Visser, juli 1933, over ‘Ons christelijk gezin en de Vrije
Universiteit’. Geheel overeenkomstig de mores aan de VU kregen de evolutieleer, het neomalthusianisme en het vrije huwelijk het zwaar te verduren. Deze uitingen van ongeloof vormden een
ernstige bedreiging voor het christelijk huisgezin. Het was aan de VU hen te bestrijden, maar cruciaal is dat de faculteit geneeskunde daarbij van groot belang werd geacht.3
Dat een dergelijke voorkeur moeilijk in praktijk was te brengen, bleek toen moest worden gedebatteerd over de bestemming van het geldbedrag dat in 1937 zou vrijkomen. Verdam-Okma
wilde dat het ten goede kwam aan de medische faculteit, omdat die christen(huis)artsen opleidde
en daardoor veel meer voor vrouw en gezin betekende dan een faculteit voor wis- en natuurkunde. Maar Grosheide, de echtgenoot, ontraadde dit. De opbouw van de faculteit voor wis- en
natuurkunde had de prioriteit van curatoren en directeuren, en bovendien kon - zo herhaalde hij
maar weer eens - zij worden gezien als een noodzakelijke stap in de richting van een medische faDe Bruijn, a.w., p. 20-21, 28-29, 34, 47. Toch al leest de lijst van vrouwen die een leidinggevende positie in het VUplan 1937 innamen als een who’s who in gereformeerd Nederland, inclusief namen als ‘Kuyper’ en ‘Colijn’.
2 De Vrouwen VU-hulp kreeg een vertegenwoordiging in de provinciale en lokale afdelingen van de VHO. Het aantal spaarsters had in 1935 ruim dertigduizend bedragen. Waarschijnlijk als gevolg van de crisis daalde het eerst tot
18.000, om echter bij het begin van de oorlog de 25.000 weer te hebben overschreden. De Bruijn, a.w., p. 42-44, 47,
59; Hoekstra, a.w., p. 9, 16; Zondergeld, Geen duimbreed, p. 23.
3 De Bruijn, a.w., p. 36.
1

349

culteit. Veel indruk schijnt het niet te hebben gemaakt. Weliswaar legden de op de eerste vergadering aanwezige dames zich hierbij neer, maar het was schoorvoetend. Zij vreesden dat uitstel afstel zou betekenen. De motivatie van de spaarsters werd dan ook op de proef gesteld. Maar, al
ging het sparen voor de wis- en natuurkundige faculteit niet van harte, zij waren en bleven ‘altijd
volgzaam’, zoals Verdam-Okma later schreef. Het oorspronkelijke plan verdween echter niet geheel uit beeld. Het bijdragen aan de stichting van een medische faculteit werd het ideaal van de
toekomst.1
De VU-hulp en de uitbreiding van de faculteit
Ook de voortzetting van de actie na 1937 liet weer een connectie met de medische faculteit zien.
Het comité wilde hiervoor graag een slagzin hebben. Daarvoor moest het weten of die actie ten
bate zou komen van de VU als geheel, ‘of speciaal voor b.v. de Medische Faculteit’ zou zijn bestemd. De directeuren zouden het op prijs stellen als het eerste het geval was. Maar nu wilde het
geval dat het Julianaziekenhuis aan de directeuren had gemeld dat zij overwogen Michaël, op dat
moment hoogleraar in Groningen, als chirurg aan te stellen. De vraag was of dit niet in combinatie met een buitengewoon hoogleraarschap aan de VU zou kunnen. Dit zou aan de senaat en de
curatoren moeten worden gemeld, maar het was nog onzeker in welke bewoordingen dat zou
moeten. Die zouden immers van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke beslissing. Directeur J.
Schouten stelde daarop voor dat het bericht niet in een aanbevelende vorm zou moeten worden
gegoten. Daarvoor waren de tekorten van de VU te groot. Het was bovendien van groter belang
dat er binnen afzienbare termijn een bioloog werd aangesteld. Maar anderen waren van mening
dat aanstellingen hooguit niet destructief voor de VU uit mochten werken en daarvan was geen
sprake. Weliswaar zou een benoeming van Michaël de VU drieduizend gulden per jaar kosten,
maar het zou zeer waarschijnlijk de VU ook wat opleveren. De kosten zouden voor de baat uitgaan. Volgens toenmalig voorzitter Colijn zat er wel ‘een propagandistische waarde aan deze
zaak’, maar directeur J. Terpstra wees er op dat de opbouw van wis- en natuurkunde voorrang
had en dat bovendien een chirurg van nul en generlei belang was voor de principes waar de VU
voor stond. De chirurgie viel volgens hem volledig in de neutrale zone. Grosheide echter was het
eens met de voorzitter. De aanstelling van Michaël zou financieel van belang kunnen zijn. Immers, niet alleen zowel van de zijde van de VCAS, maar ook van de zijde van de VU-hulp zou er
zeker belangstelling zijn.2

a.w., p. 23; Roelink, a.w., p. 92-93.
Directeuren (notulen), 1936-VIII/290 (19 dec.), 1936-VIII/290-293 (19 dec.), 1937-VIII/310 (20 maart); Curatoren (corr.), 1937/5 (9 jan.), 1937/52 (18 maart).
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Directeur G. Wolzak stelde daarop voor de zaak van de VU-hulp en die van Michaël te combineren. Enerzijds was er een chirurg die graag aan de VU verbonden wilde zijn en was er een
ziekenhuis in de omgeving dat hem wilde aanstellen; anderzijds was er de vraag van de vrouwen
van de VU-hulp om ‘een bepaalde aanleiding tot voortzetting van de actie’. Maar de angst was
groot dat zo de beslissing van Arnhem om de aandacht op de wis- en natuurkundige faculteit te
richten, in de wielen zou worden gereden. Het zou er bovendien op lijken dat men terugkwam
van het afwijzen van de Rotterdamse actie van Schoep en de zijnen tot het aanstellen van medici
aan de VU. Er was kort daarvoor tegen natuurwetenschapper Coops gezegd dat er voor bepaalde
uitbreidingen geen geld was. Dan zou het toch vreemd overkomen als er wel geld was voor deze
benoeming. Besloten werd derhalve de vraag van het Julianaziekenhuis zo zakelijk, neutraal en
objectief mogelijk aan de curatoren en de senaat over te brengen en af te wachten wat de beslissing zou zijn, ofschoon Terpstra zich nog afvroeg of daarmee niet kon worden gewacht totdat
zeker was dat Michaël wel naar Amsterdam zou komen. Was dit niet het geval dan was ook deze
kwestie meteen van de baan. Hiermee bewees de man over een vooruitziende blik te beschikken.
Michaël accepteerde een baan in Den Haag, waarmee de hele zaak naar de prullenmand werd
verwezen.1
Overigens was Michaël geen onbekende voor de VU-gemeenschap. Afgezien van het vergezellen van Schoep in 1928, was hij in 1934 uitgenodigd een lezing te verzorgen op een wetenschappelijke studiedag van de VU. Opmerkelijk was dat als eventuele plaatsvervanger de senaat
bij Gerrit Arie Lindeboom had aangeklopt, de vroegere UvA-student die Buytendijk uitgeleide
had gedaan.2 Samen met Van der Horst zouden deze twee in de jaren vijftig het hart van de medische faculteit gaan vormen.
Viel het plan met Michaël dus in duigen, het duurde slechts twee maanden voordat de uitbreiding van de faculteit wederom op tafel kwam. Er zou een collecte binnen de Gereformeerde
Kerken worden gehouden, met als doel het bij elkaar brengen van honderdduizend gulden ten
bate van de VU. Tezamen met de overpeinzingen over de eventuele bestemming van het geld van
het VU-plan 1937, leidde dit medio mei tot de door de directeuren uitgesproken wens ‘dat aan de
plannen tot uitbreiding van de medische faculteit vasten vorm zou worden gegeven’.3 Wellicht dat
dit gevoelen mede bijdroeg aan de enkele weken later door directeuren en curatoren aan de hoogleraren concreet gestelde vraag wat er met het geld van de busjesactie moest gebeuren. Samenhangend met de wet uit 1937 die het economisch hoger onderwijs regelde, was het in de daarop-

Directeuren (notulen), 1936-VIII/290 (19 dec.), 1936-VIII/290-293 (19 dec.), 1937-VIII/310 (20 maart); Curatoren (corr.), 1937/5 (9 jan.), 1937/52 (18 maart).
2 Senaat (notulen), 1934-IX/145 (7 dec.).
3 Directeuren (notulen), 1937-VIII/318 (15 mei).
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volgende discussie dat een nieuwe bedreiging voor de uitbouw van de medische faculteit opdoemde: de economische faculteit.
Alleen een volledige medische faculteit
In september presenteerden de hoogleraren hun ‘wenschen, inzake de uitbreiding der Vrije Universiteit’. Hierbij kwam ook de mogelijkheid weer boven dat er een vijfde, minimaal drie hoogleraren grote faculteit zou worden geopend, maar de vroegere vanzelfsprekendheid dat dit dan toch
echt de medische zou zijn, was weg. Onder instemmend geknik van de drie hoogleraren van de
nieuwe natuurwetenschappelijke faculteit betoogde theoloog C.Gh. Aalders dat er een volledige
medische faculteit moest komen. Daar moest ten allen tijde aan worden vastgehouden, enerzijds
vanwege het ideaal en het principe, anderzijds omdat loslaten van dit ideaal ‘de propaganda voor
de Universiteit als geheel ten zeerste zou schaden’. Maar wel moest het ideaal pas in werkelijkheid
worden omgezet als er zowel in personeel als financieel opzicht geen enkel probleem meer was.
De medische faculteit moest dus alleen worden uitgebouwd als dat tot een volledige faculteit zou
leiden. Bijgevallen door F.W. Grosheide zei Aalders dat het wellicht best mogelijk was, ook financieel, om nog twee medici te benoemen om zo, achttien jaar voor de ultieme datum, al aan de
eisen van de wet te voldoen. Maar een dergelijke faculteit zou ‘een schijn-faculteit zijn en in geen
enkel opzicht in staat aan studenten ook maar een gedeeltelijke opleiding te geven. Een wezenlijke faculteit, ook al zou men voorshands volstaan met opleiding tot het candidaatsexamen, of met
een opleiding na het candidaatsexamen, schijnt ook in 1955 onbereikbaar’.1
Tegelijk met dit sombere toekomstbeeld voor de medische faculteit werd op de economische
faculteit gewezen. Zij zou immers, zoals de natuurwetenschappelijke in 1930, wel bestaansrecht
hebben met een minimale bezetting.1 Zij werd dan ook nadrukkelijk bij de deliberaties betrokken
omdat er twee vliegen in één klap mee zouden worden geslagen: het behouden van het civiel effect ‘zonder overmatige financiëele offers’ en het bieden van de mogelijkheid aan ‘een niet onaanzienlijke groep jongelui, die nu elders studeeren, om aan de begeerte van hun hart inzake studierichting gevolg te geven’. Hier sloten de rechtsgeleerde H. Dooyeweerd en filosoof D. Th.
Vollenhoven zich bij aan. Volgens deze opstellers van de VU-filosofie ‘Wijsbegeerte der
Wetsidee’ - die decennialang vast onderdeel van het VU-curriculum zou blijven en het filosofisch
kader moest verschaffen van waaruit de calvinist wetenschap kon bedrijven - was het in het belang van de financiën als een economische faculteit de voorkeur kreeg boven een medische. Volgens Dooyeweerd was dit bovendien wetenschappelijk gezien meer in het belang van de juridische faculteit, en volgens Vollenhoven verdiende een economische faculteit daarbij om onder1

a.w. (verg.), 1937/307 (sept.).
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wijskundige redenen de voorkeur boven de genoemde Forschungsanstalt, waarover in diezelfde tijd
werd gesproken. Maar Grosheide weigerde zover te gaan. De medische bleef zijns inziens ‘verre
de voorkeur’ verdienen omdat ‘onder de vrienden der VU’ naar een medische faculteit werd verlangd,2 wat hem zijn vrouw regelmatig duidelijk zal hebben gemaakt. Maar zoals in het begin van
de jaren twintig het idee was geboren niet een medische maar een natuurwetenschappelijke faculteit te stichten, zo was nu definitief het idee geboren niet de medische maar de economische faculteit de volgende te doen zijn. Zoals toen werd ook nu ertegen geprotesteerd, maar de teerling
was geworpen.3
De enkele maanden eerder gedane ontboezemingen over eventuele uitbreiding van de medische faculteit, leidden voor haar dus nergens toe. De beslissing bleef hetzelfde: uitbreiding en versteviging van de natuurwetenschappelijke faculteit. Maar dit neemt niet weg dat de discussie op
zich wederom tekenend was voor de band van de VU-hulp met de medische faculteit. De hulpactie 1937 kon zeer zeker een succes worden genoemd en naast de reeds gegeven redenen kan dat
op zijn minst deels worden verklaard, niet alleen uit de liefde van de gereformeerde vrouwen
voor de VU in het algemeen, maar zeker ook uit die voor de medische faculteit in het bijzonder,
hoezeer zij ook telkenmale werd gefnuikt. De voortzetting van de actie echter zou hier enigszins
verandering in brengen.
Wederom een conflict over de bestemming der gelden
Werd het besluit de actie voort te zetten na ampel beraad genomen, de bestemming van de nieuwe gelden nam meer discussietijd in beslag. Al voordat het oude plan voor beëindigd werd verklaard, werd de vraag opgeworpen of de opbrengst zou worden bestemd voor de gehele VU of
voor een onderdeel daarvan, waarbij wederom de medische faculteit met naam werd genoemd en
wederom conflict ontstond tussen de vrouwelijke organisatrices en de mannelijke curatoren en
directeuren. Die laatsten vonden weer dat het geld de gehele VU ten goede moest komen. De
vrouwen echter wilden ook ditmaal dat de opbouw van een volwaardige medische faculteit de
voorkeur kreeg, zodat er eindelijk echte christenartsen zouden komen. De curatoren leken in ieCuratoren (corr.), 1937/93 (26 mei).
Directeuren (verg.), 1937/307 (sept.).
3 Idem. Opmerkelijk is overigens ook dat oude, principieel genoemde standpunten weliswaar in het verslag werden
opgenomen, maar niet meer tot discussie aanleiding lijken te hebben gegeven. Dat letterkundige Wille wees op het
belang van ten eerste een leerstoel homeopathie, in verband met de sympathie daarvoor bij de achterban, en ten
tweede een ‘leerstoel ter behandeling vanuit christelijk standpunt van de geschiedenis en ethiek der geneeskunde’,
leek, afgaand op het verslag, voor kennisgeving te worden aangenomen. Van der Horst zelf deed aan de discussie
nauwelijks mee. Hij had blijkbaar het echec van zijn Forschungsanstalt nog te vers in het geheugen, een idee waarvan
ook nu weer werd gezegd dat zij ‘niet in de lijn van de meest gewenschte ontwikkeling lag’. De psychiater committeerde zich geheel aan de oude wens van handhaving en zo mogelijk uitbreiding van het bestaande, dat wil zeggen:
van de Valeriuskliniek. Wel maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn wensen met betrekking tot mogelijke uitbreiding daarvan op tafel te leggen.
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der geval in eerste instantie hier nog wel mee in te stemmen. In februari 1937, toen bekend was
geworden dat de actie zou worden voortgezet, raadden zij tenminste het vrouwencomité aan ‘het
bijeenbrengen van een kapitaal voor inrichting van een medische faculteit’ als concreet doel te
gebruiken.1 In december 1937 werd zelfs bekend gemaakt dat het geld niet voor de exploitatie,
maar voor de uitbreiding van de VU zou worden bestemd. Maar in februari 1938 volgde de richtlijn dat daarbij in de eerste plaats niet aan een medische, maar aan de verdere opbouw van de wisen natuurkundige faculteit moest worden gedacht. Dit was tegen het zere been van B. Faber, administrateur van de VHO en een van de mánnen achter het VU-plan 1937. Op de vergadering
der directeuren van 19 maart 1938 deelde hij mee, ‘op grond van tal van verzoeken en vragen,
door mij ontvangen’, er meer voor te voelen de opbrengst in ieder geval deels ten goede te laten
komen aan de uitbreiding van de medische faculteit. Het college ging hier uiteindelijk mee akkoord. Twintig procent van het geld zou worden bestemd voor de gewone exploitatie en de rest
zou worden aangewend ‘voor de financiering van de uitbreiding, in welken vorm ook, van de
exacte faculteiten’, waaronder dus ook de medische.2

De oorlog
- De problematiek van de joodse medewerkers
Het was niet lang hierna dat Van der Horst de in 1933 uit Duitsland gevluchte, joodse vrouw E.
Jüdell in dienst nam. Dit zou zijn gevolgen krijgen tijdens de bezetting. Door de afwezigheid van
joodse hoogleraren en studenten werd, zo is de algemene opinie, de VU door de ariërverklaring
van eind september 1940 niet getroffen. Dit is echter niet geheel waar. Jüdell was de enige joodse
medewerker van de VU en voor haar kon meteen niets worden gedaan. De VU kreeg te horen
dat zij per 30 november 1940 ‘ingevolge opdracht van den Rijkscomm. voor het bezette Nederl.
gebied ter zake van niet-arisch overheidspersoneel en met dat personeel gelijkgestelden’ uit haar
functie moest worden ontheven. Historicus Gjalt Zondergeld vervolgt:
Van der Horst verzocht nu aan directeuren hem bij het departement een poging te laten doen zijn medewerkster nog in 1941 haar baan te laten houden om haar opvolger in te werken. Uiteraard stemde
het college hiermee in. Van der Horst deed inderdaad zijn best om haar in dienst te houden, maar zonder resultaat. Half februari 1941 moest hij haar tot zijn spijt meedelen, dat zijn pogingen mislukt waren.
Hij kreeg geen toestemming zijn assistente nog tijdelijk in dienst te houden. Het college van directeu1
2

Curatoren (corr.), 1937/26 (16 febr.).
De Bruijn, a.w., p. 62-63.
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ren stemde in met het voorstel mevrouw Jüdell nog het gehele jaar het volle salaris uit te keren. Van
der Horst probeerde daarna voor haar nog een ander baantje te organiseren in de Valeriuskliniek, maar
ook dat is hem niet gelukt. En daarmee verdween een door hem zeer gewaardeerde kracht. Het is niet
bekend wat er van haar is geworden. Hopelijk heeft zij de oorlog overleefd. Zij komt in ieder geval niet
voor op de lijsten van slachtoffers uit de concentratiekampen.1

De enige joodse medewerker kon niet in dienst worden gehouden, maar als het aan de directeuren had gelegen had zich dit probleem nooit voorgedaan. De aanstelling van Jüdell was namelijk
niet in goede aarde gevallen, zoals de kwestie-Grünbaum een goede tien jaar eerder al doet vermoeden. Het was immers, zo schreven de directeuren aan Van der Horst, hun ‘uitdrukkelijke
wensch’ dat bij de voordracht bij het benoemen van personeel alleen personen zouden worden
voorgedragen ‘die de Gereformeerde beginselen’ waren toegedaan, een zinsnede die met de
woorden ‘en zeker geen joden’ zou kunnen worden aangevuld. Over hen was de mening aan de
VU namelijk ‘genuanceerd’. 2 ‘Met aandrang’ verzochten de directeuren Van der Horst dan ook
‘hiermede voortaan rekening te willen houden’. Maar omdat Van der Horst blijkbaar niemand
anders voor de vacante functie had kunnen vinden gingen de directeuren ‘voor het jaar 1938 met
de te werk stelling van mejuffrouw Judell accoord’.3
En de sollicitatie-Jüdell stond niet op zich. Al in 1933 was al eens een brief ontvangen van een
Duitse, joodse arts. Deze Hans Koebner was drie jaar werkzaam geweest aan het stedelijk hospitaal van Ludwigshafen. Vanwege zijn komaf was hij ontslagen en onder meer bij de VU gaan informeren naar mogelijkheden om in Nederland of zijn koloniën aan de slag te kunnen. Er zat een
juichende aanbevelingsbrief bij van de chef-arts van het ziekenhuis, de neuroloog Fritz Kaufmann, bekend dan wel berucht vanwege de naar hem genoemde electrokuur waarmee tijdens de
Zondergeld, Geen duimbreed, p. 83; ook: Directeuren (verg.), 1940/284 (diverse); Idem, 1941/39 (diverse); Wingens,
De VU en Amsterdam, p. 28 (82).
2 Nota bene in een stuk dat als aanval op de nieuwe Duitse orde was bedoeld, Het Nationaal-Socialisme uit 1935, betitelde P.A. Diepenhorst de rasverheerlijking in het Duitsland van Hitler als ‘ontaard jodendom’. En in de biografie
over Kuyper van P. Kasteel uit 1938 - een boek dat bewijst dat, ondanks dat gereformeerden zo hun problemen met
heiligenverering hadden, zij met de hagiografie wel raad wisten - werden Kuypers standpunten over het jodendom
niet alleen weergegeven, maar ook verklaard, waarbij ‘verklaard’ overduidelijk moet worden gelezen als ‘goedgekeurd’. Weliswaar werden ‘de excessen’ in de Duitse vervolging algemeen afgekeurd, maar de mening dat de joden
het er met de kruisiging van Christus toch ook wel een beetje naar hadden gemaakt, was niet afwezig en verdween
ook tijdens de oorlog niet geheel en al, wat ook geldt voor de link die vaak tussen jodendom en communisme werd
gelegd. Bovendien moest de joodse invloed op politiek, economisch en cultureel niveau eindelijk eens tot ‘juiste proporties’ worden teruggevoerd. Het verklaart waarom, met name vanwege zijn anticommunisme, H.H. Kuyper in uitgelaten stemming operatie-Barbarossa begroette, de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in de zomer van 1941; een
stemming die zal zijn getemperd toen zijn zoon aan het Oostfront sneuvelde. Ook de zoon van Hepp, Johannes,
koos voor de Duitse kant wat logisch was aangezien hij zich in 1934 al bij de radicale NSNAP had aangesloten die in
1941 in de NSB op zou gaan. Ook hij toog naar Rusland als lid van de Waffen-SS maar werd afgekeurd en reisde
naar Nederland terug waar hij administratief werk voor de Waffen-SS ging vervullen. Zondergeld, Geen duimbreed, p.
35-36, 38, 43, 65; Kasteel, Abraham Kuyper, p. 291-297; Gedenkboek 50 jarig bestaan van de VU, rede Fabius, p. 97-102,
105; Kuiper, De voormannen, p. 159-161.
3 Directeuren (verg.st.), 1938/135 (29 maart).
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Eerste Wereldoorlog hij en veel van zijn collega’s de zogenaamde ‘oorlogsbibberaars’ weer naar
wapenfabriek of front hadden willen krijgen. De VU echter reageerde niet. Het is een van de
voorbeelden die de algemeen als ‘goed’ betitelde houding van de VU enigszins relativeren en die
Ger van Roon enkele decennia geleden in zijn Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 ertoe
brachten de vraag te stellen of het de VU in de tijd na de Machtsübernahme ‘niet aan menselijke en
principiële steun voor de protestanten in Duitsland’ had ontbroken.1 Over de niet-protestanten,
zoals Koebner, wilde hij het blijkbaar nog niet eens hebben.
Dat de houding van de VU alom is toegejuicht, is overigens geen wonder, en ook de geschiedenis van de medische faculteit geeft voorbeelden van het waarom. Maar het neemt niet weg dat
in de eerste jaren na de oorlog het beleid tegenover joden niet wezenlijk veranderde, wat niet alleen daaraan is af te lezen dat in de rectorale rede van 1948 de toenmalige staatssubsidie een ‘Jodenfooi’ werd genoemd.2 Ook nu weer kan het personeelsbeleid in de Valeriuskliniek als voorbeeld dienen. Begin 1947 wilde Van der Horst overgaan tot de benoeming van ‘den Joodschen
arts’ Weyl tot assistent in het psychopathologisch laboratorium. Hij kreeg hiervoor toestemming,
maar alleen onder de voorwaarde dat de aanstelling niet langer dan tot het einde van het cursusjaar 1947-1948 zou duren en hij in de tussentijd zou uitkijken naar iemand ‘uit eigen kring’. Dat
was geen probleem. Ofschoon hij zeer bekwaam was, anders was het voorstel niet eens gekomen,
had ook Van der Horst slechts een tijdelijke aanstelling voor ogen gestaan. Ook hij was ervan
doordrongen dat Weyl niet ‘uit onze eigen groep’ voortkwam. Hij was een schoonzoon van UvAhoogleraar David Cohen en behoorde tot het ‘soliede deel van de Joodsche groep’. Van der
Horst liet de directeuren verder weten dat Weyl ‘alleen in combinatie met de doktoren van de kliniek aanraking’ met de patiënten zou hebben.3 Toch betekende het aannemen van Jüdell en Weyl
een versoepeling van beleid aan de Valeriuskliniek. Het zou ten tijde van het VtCVvoorzitterschap van Lucas Lindeboom waarschijnlijk nooit zijn gebeurd, gezien de denkbeelden
die hij er over het zijns inziens zondige, geestelijk dwalende, ooit zo gezegende maar nu door
God verworpen joodse volk op nahield.4
- Het werk in de jaren ’40-’45

Senaat (ing.st.), 1933, nr. 41; Van Roon, Protestants Nederland, p. 94.
Roelink, Vijfenzeventig jaar VU, p. 177.
3 Directeuren (verg.st.), 1947/100, Van der Horst aan directeuren, 28 jan. 1947; Idem, 1947/101, Directeuren aan
Van der Horst, 24 febr. 1947; Directeuren (notulen), verg. 15 febr. 1947, p. 952.
4 Van Klinken, Opvattingen, p. 205-206. Deze versoepeling van beleid is ook terug te zien in de houding tegenover
vrouwelijke werknemers. Voor de oorlog was het ondenkbaar geweest dat de directeuren het verzoek medio 1951
van Van der Horst zouden hebben goedgekeurd dat J.G. Hellema-Van der Horst tot 1 januari 1952 in dienst kon
1
2
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De oorlog had overigens het nodige werk voor de kliniek opgeleverd. In de meidagen van 1940
werd een aantal soldaten met psychische problemen opgenomen. Het leidde tot een hele verhandeling in het jaarverslag over (de classificatie van) schrikpsychosen. De actieve betrokkenheid van
Nederland en de gevolgen daarvan stonden dan ook in groot contrast met wat Bouman in 1914
over de gevolgen van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had geschreven. Toen hadden
het ‘voorbijtrekken der troepen, al of niet met muziek’ en het houden van oefeningen voor de
kliniek in één geval geleid tot ‘heftige angstparoxysmen’. Om meer van dergelijke gevallen te
vermijden had Bouman zich gerechtigd gevoeld ‘aan de autoriteiten een verzoek te doen om zooveel mogelijk het Valeriusplein te mijden voor het geven van commando’s en bovendien te vragen om zonder militaire muziek voorbij te gaan. Aan dit verzoek werd ook gevolg gegeven en
daaraan, tenminste in de eerste weken, ook de hand gehouden’.1
In de jaren van 1940 tot 1945 was de situatie vanzelfsprekend heel wat ernstiger. Er moesten
soms tegen de tweehonderd patiënten worden opgenomen en de voedselsituatie werd naarmate
de oorlog duurde steeds nijpender, met de hongerwinter als vreselijk culminatiepunt. Medicijnen
en andere benodigdheden waren op zijn best schaars. Soms konden patiënten alleen worden opgenomen als de familie voor hen zou zorgen. De dreiging dat de kliniek zou worden gevorderd
was constant aanwezig, maar toch was zij een plek waar op verschillende wijzen aan illegaal werk
werd gedaan. Zij werd door het verzet gebruikt als vergaderplaats, er werden foto’s vervaardigd
voor identiteitsbewijzen en zij diende meermaals als schuilplaats voor onderduikers, onder wie
ook joden. Naarmate de oorlog vorderde werden steeds grotere delen van het wis- en natuurkunde gebouw bezet. Sizoo zorgde er toen voor dat werknemers die gevaar liepen te worden gedeporteerd, bij de Valeriuskliniek konden onderduiken, soms zogenaamd als patiënt. Bovendien
nam de kliniek deel aan het clandestiene onderwijs voor medische studenten die waren ondergedoken en/of de loyaliteitsverklaring niet hadden ondertekend. Ook na de sluiting van de VU
bleef Van der Horst doorgaan met het geven van colleges in de kliniek en nam zijn assistente tentamens af. De daarvoor noodzakelijke patiëntendemonstraties hadden buiten Amsterdam plaats.
Voor studenten in de doctoraalfase werden zelfs co-schappen geregeld bij particuliere en gemeentelijke poliklinieken of bij ziekenhuizen buiten Amsterdam. Ook bij vrijgevestigde artsen konden
sommigen terecht. De studenten die hieraan deelnamen haalden na de bevrijding massaal hun diploma’s terwijl degenen die door het ondertekenen van de loyaliteitsverklaring in de oorlog bovengronds door hadden kunnen studeren, tijdelijk van onderwijs en examens werden uitgesloten.
En dit alles gebeurde in feite onder de ogen van de bezetter, die huisde in het nabijgelegen Amblijven van het psychologisch laboratorium, al was zij nu dan in het huwelijk getreden. Directeuren (notulen), 16 juni
1951, p. 1542.
1 Lindeboom, Van Lieburg, Gedenkboek VtCV, p. 338.
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sterdams Lyceum en het bureau Euterpestraat, de huidige Gerrit van der Veenstraat. De oorlog
kostte één medewerkster het leven - als we het onbestemde lot van Jüdell buiten beschouwing laten. Twee studenten geneeskunde stierven in de concentratiekampen, respectievelijk in Neuengamme eind 1944 en in Bergen-Belsen begin 1945.1
De extra financiële bron, gegraven door de Vrouwen VU-Hulp en die althans een deel van de financiële vraagtekens zou kunnen beantwoorden die bij de oprichting van een medische faculteit
telkens werden opgeworpen, was niet de enige factor die in het voordeel van eventuele uitbreiding van de faculteit sprak. De conservatieve overwinning van midden jaren twintig was meer en
meer een Pyrrusoverwinning gebleken. Assen 1926 was voor mensen als Hepp en Lindeboom
een hoogtepunt, maar het zou eveneens een keerpunt blijken. De stroming die wetenschap op
zijn minst van even groot belang achtte als levensbeschouwing, was een slag toegebracht, maar
zeker niet uitgeschakeld. De roep om een medische faculteit bleef sterk. De gereformeerde artsen, waarvan een groot deel zich op de hand van Bouman had verklaard bij diens conflict met
Lindeboom, zagen hun ideaal gefrustreerd. De gereformeerde vrouwen zagen de door hen gewenste christenartsen naar een verre toekomst verdwijnen en wilden de financiën van hun VUhulp gebruiken om die toekomst naderbij te brengen. De student die Buytendijks afscheidsrede
hield was Gerrit Arie Lindeboom en de chirurg die Schoep vergezelde was P.R. Michaël: beiden
zouden in de jaren vijftig als hoogleraar terugkeren. De hoogleraar die tot opvolger werd benoemd van Bouman trad ideologisch in diens voetsporen en was eveneens een volgeling van
Geelkerken, al zei hij hem dan vaarwel om zijn benoeming niet in gevaar te brengen.
Door de komst van beta-studenten en –hoogleraren op een tot dan toe door alfa’s overheerste
campus, was de VU daarbij in 1930 een nieuw tijdperk ingetreden. Op natuurwetenschappelijke
verworvenheden zou daardoor langzaam maar zeker minder krampachtig worden gereageerd.
Bovendien werd door die faculteit met haar laboratoria, de komst van niet-wetenschappelijk
personeel gestimuleerd, een behalve in de Valeriuskliniek voorheen onbekend verschijnsel. Dit
betekende dat werkgelegenheid werd geschapen voor niet per se uit het gereformeerde of
aanverwante volksdeel afkomstige burgers. Behalve dat dit vanzelfsprekend werd toegejuicht
door de gemeente, leidde ook dit (langzaam, heel langzaam) tot meer openheid. Verder werd
door de komst van de laboratoria de VU interessanter voor het Amsterdamse bedrijfsleven en

a.w., p. 338-339; De Waardt, Mending minds, hfdst 3 (par.: Change, but then?); Mooij, De polsslag, p. 387; De VU in
oorlogstijd, p. 92, 136-137, 150, 161; Knegtmans, Een kwetsbaar centrum, p. 219; Interview D. Verbeek, Amsterdam 14-52002. Van der Horst had overigens deel uitgemaakt van een in juli 1940 door de Gezondheidsraad ingestelde commissie die studie moest verrichten naar de psychische gevolgen van de oorlog. Tegen de verwachtingen in rapporteerde die commissie geen toename van de geestelijke problematiek bij de bevolking te hebben waargenomen, zelfs
niet in het gebombardeerde Rotterdam. De Goei, De psychohygiënisten, p. 152.
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werd de band met de stad verstevigd door de opening van Waterinks Paedologisch Instituut in de
De Lairessestraat en doordat het grotendeels Amsterdammers waren die de polikliniek van de
Valeriuskliniek bezochten. Aan die kliniek was bovendien sinds 1933 het Protestants-Christelijk
Bureau voor Nazorg van Geesteszieken verbonden. Behalve particulier verzekerde gereformeerde
Amsterdammers zaten hier ook niet-gereformeerde ‘derde klas’-patiënten bij, gevolg van een
afspraak met de gemeente om een minimum aantal bezette bedden gegarandeerd te hebben.1
De omstandigheden in de jaren dertig waren al met al dus niet ongunstig geweest voor
versteviging van de medische faculteit, maar zij leidden vooralsnog niet tot haar uitbreiding. Van
der Horst was en bleef de enige hoogleraar. Klinisch gesproken was er geen probleem. Maar door
het uitbreken, twee jaar na het vrijkomen van het geld van de VU-Hulp, van de Tweede
Wereldoorlog moest op vervulling van de al zo lang gekoesterde droom van een eigen, ook
juridisch gezien volwaardige medische opleiding, nog een tiental jaren worden gewacht. Die
oorlog echter zou zorgen voor voortzetting van de trend van openheid. De boze buitenwereld
werd steeds minder boos, met onder meer als gevolg dat in 1948 zonder noemenswaardig protest
overheidssubsidie werd aanvaard. En daarmee was de weg vrij voor oprichting van een eerst
juridisch en daarna ook wetenschappelijk aanvaardbare medische faculteit. En deze zou worden
bemand door mensen die in de jaren twintig en dertig hadden behoord tot de groep die de nodige
problemen had gehad met de ‘ont-wetenschappelijking’ van hun vak aan de VU.

1

Wingens, a.w., p. 28 (82).
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