Een kwetsbaar centrum van de geest
Dc Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950
Peter Jan Knegtmans

I'ijden.s dc Twcede Wcreldoorlog werden
Joden, 'roden' en vcic andcrc uitgcsproken
tcgcnstandcrs van hot nationaal-socialisme
door dc bc/cttcr met harde hand van dc
universiteit vcrwijdcrd. Onder liooglerarcn en
studentcn leiddc dat hcrhaaldelijk tot dramatische distussics. Waar lag dc grcns? Veel
sludcntcn troki<en uiteindelijk die grcns in
april 1943, toen van hen een loyaliteitsvcrkiaring werd verlangd. Daarna was het met het
norniaic univcrsitairc Icven gcdaan.
F,en decl van dc verdrcven studentcn kwam in
Duitsland in de arbcidsinzet terecht; een groot
decl van de rest volgdc door al dan niet ontslagcn docentcn aangcbodcn clandcstien ondervvijs. In 1944 tclde dc 'clandestienc' universiteit zeifs meer studentcn dan de officiele.
Na dc bevrijding blccF het rond dc zuivering van het personeel en de studentcn hinge tijd onrustig op dc universiteit en viogcn de bcschuidigingen over wic 'goed', 'font' of'ship' was gewcest over en weer. Maar wat
kwam cr intnssen terecht van alle phinnen die tijdens de oorlog waren
ontwikkeid over dc toekomst van dc universiteit en het studentcnieven?
Verkrijgbaar bij de bockhandci of rechtstreeks bij dc uitgevcrij.
;.,,„.„.,,;,1

.,^ t,,<rina's

199S

AMSTERDAM

/55,-

UNIVERSITY

Prinsengratht 747-751
tel (020) 420 00 50
e-iuiiil aupf'iaup.uva.nl

gcrllustrccrd

ISBN

90 5356 338 5

PRESS

1017 JX Amsterdam
fax (020) 420 32 14

website http://www.iiva.ni/aup/aup.html

de^HelUng
kwartaalblad Wetenschappelijk bureau GroenLinks

Democratisch landschap
Themanummer ruimtelijke ordening
en verder:
• De terugkeer van de verbondenheid
•JkiroenLinks en de grote soronsr voorwaart

N HI
Moraal en fatsoen^^^*
• Zoektocht naar een linkse moraal
|i
• Cod en Nietzsche
*
• Interview Paul Schnabel
___
• Pleidooi voor onfatsoen ^jmaL <

mMmmmmm
de^Hsllinff

'Marktenmoraai

mm/mmi

is een kwartaalblad over politiek en cultuur, uitgegev 'n door
het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks

Q Ik neem een abonnement op de Helling, (/49,- per jaar)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Sturen naar: de Helling, postbus 8008, 3503 RA Utrecht • of bel: 030-2399900

