Dordtse vrouwen in actie voor de VU

Vrouwencomité VU-plan 1937
Vandaag is het precies negentig jaar geleden dat het Vrouwencomité
VU-plan 1937 van start ging – een actie die later werd voortgezet als
Vrouwen VU-Hulp. Het lustrum wordt vanavond op de Vrije Universiteit
in Amsterdam gevierd met een symposium en de onthulling van een
kunstwerk. De VU is groot geworden, net als later het VU-ziekenhuis,
dankzij giften van een groot netwerk van donateurs met een VU-busje in
huis. Een eerbetoon aan de Vrouwen VU-Hulp is dan ook op zijn plaats!

Het Vrouwencomité VU-plan 1937
werd opgericht om een kapitaal bijeen te brengen waarmee de medische faculteit en de faculteit wis- en
natuurkunde van de VU versterkt konden worden. Dat zou worden aangeboden op de honderdste geboortedag
van dr. Abraham Kuyper, de stichter
van de Vrije Universiteit, 29 oktober
1937.

“En ’t is een schoone gedachte om, als
het 100 jaar geleden is dat Dr. Kuyper geboren werd, het ingezamelde
geld over te dragen. Kuyper is heengegaan, zijn werk blijft en ’t is onze
roeping dit ‘geloofsstuk’ in stand te
houden.”

“De inzameling geschiedt door middel
van busjes, en de gansche actie wordt,
zooals uit de naam blijkt, alleen door
vrouwen gevormd, die zich in een algemeen comité en voorts in provinciale en plaatselijke commissies vereenigen, terwijl ‘hoofden’ en ‘helpsters’
steun bieden.”
In de Dordrechtsche Kerkbode van 30
april 1932 schreef ds. W.W. Meynen
een hartelijke aanbeveling. Hij had
zelf aan de VU gestudeerd in de jaren
1892-1898. “’t Komt natuurlijk op
de plaatselijke arbeid aan! En in de
plaatselijke arbeid op ’t vinden van
vrouwen, die bereid zijn om door middel van busjes voor ’t genoemde doel
te sparen.”

die bereid zijn om te helpen sparen!”
“De Vrije Universiteit heeft dringend
finantieele hulp noodig! De bovengenoemde faculteiten kosten ernorm
veel geld. Het is dus noodig te zinnen
op middelen om geld saam te brengen. Dat onze vrouwen zich hebben
laten vinden om nee te helpen in een
uitnemende zaak; vele kleinen maken
een grooten!”

“Zooals men ziet, een nieuwe organisatie, die zóó is ingericht, dat er niet
veel tijd aan behoeft te worden gegeven, dat het er alleen op aankomt
b.v. voor Dordt, om een deugdelijke
wijkverdeeling te vinden en hoofden,
die gedurende de komende jaren
trouw heur werk doen en vrouwen,

Vier weken later presenteerde ds.
Meynen in de kerkbode de namen
van de dames die het Dordtse comité
vormden:
mevr. N. van der Meulen-van Leeuwen, Krispijnseweg 117rood, presidente; mevr. A. van Proosdij-Zonneveld,
Oudenhovenstraat 18, secretaresse.
Wijkhoofden: mevr. F.H. de Gaay Fortman-de Ligt; mevr. M. Fokkens-Haspers; mevr. B.J. Hendriks-van Ommen;
mevr. A.A. van der Linden-Nispeling;
mej. L.A. van der Linden; mej. Ch.J.E.
Meynen; mevr. A.C. Stadig-Haasnoot;
mevr. J.C. van de Weg-Kooymans.
“Het komt hier aan op volhardende
arbeid; wanneer gedurende deze en
volgende jaren aan deze organisatie
de hand wordt gehouden, kan er
uit ons land een grote som worden
bijeengezameld en kan het moeilijke
werk, om deze zooveel geld eischende
Faculteiten tot de gewenschte hoogte
op te voeren, slagen.”
“Wij noodigen daarom allen, die dit
lezen, met drang uit om hun kleine
giften te offeren en alzoo hun steentjes zo de uitbouw en versterking dezer hoogst nuttige wetenschappelijke
instellingen aan te dragen.”
De busjes werden vervaardigd door
de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h Wed. J. Bekkers & Zoon aan
de Dubbeldamseweg-Noord. In het
najaar van 1932 waren er in Dordrecht
al 235 geplaatst!
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