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Inleiding

Voorwerpen en verhalen over 140 jaar  
VU-geschiedenis

Ab Flipse en Liselotte Neervoort

 Borstbeeld van Abraham Kuyper voor de aula van de 

Vrije Universiteit Amsterdam.

In het academisch jaar 2020-21 vielen twee belangrijke 
herdenkingsmomenten van de Vrije Universiteit 
Amsterdam samen. Niet alleen vierde de universiteit haar 
honderdveertigjarig bestaan, maar dit lustrumjaar werd ook 
uitgeroepen tot ‘Kuyperjaar’, omdat het op 8 november 2020 
een eeuw geleden was dat Abraham Kuyper, de belangrijkste 
stichter van de VU, overleed. Tal van activiteiten en herdenkingen 
stonden gepland om het lustrum te vieren én de historische en 
actuele betekenis van Kuyper voor het voetlicht te brengen en te 
doordenken. Een van de geplande activiteiten was de expositie 
‘VU-voorwerpen en hun verhalen’, waarin het erfgoed van de 
VU centraal zou staan, samengesteld door ondergetekenden, 
Ab Flipse, universiteitshistoricus, en Liselotte Neervoort, 
conservator academisch erfgoed.

Het jaar 2020-21 was ook het jaar waarin de maatregelen 
in verband met de corona-pandemie de mogelijkheden voor 
activiteiten op de campus sterk beperkten. Onderwijs en andere 
activiteiten konden slechts op kleine schaal doorgang vinden, 
of werden verplaatst naar internet. Dat gold ook voor veel van 
de lustrumactiviteiten. De plannen voor de expositie moesten 
ook worden aangepast, en besloten werd de tentoonstelling 
digitaal te organiseren. Deze kreeg een plek op het digitale 
herinneringsplatform ‘Geheugen van de VU’ en in de loop van het 
academisch jaar werden daar voortdurend nieuwe afbeeldingen 
van objecten en bijbehorende blogs gepubliceerd. 

Dat juist deze expositie, die erop gericht was het materiële 
erfgoed van de VU zichtbaar te maken, slechts via een beeldscherm 
kon worden ‘bezocht’, was natuurlijk spijtig. Maar de digitale 
presentatie had wel als voordeel dat alle objecten en bijbehorende 

verhalen één voor één ‘in de etalage’ konden worden gezet, en 
daarmee afzonderlijk aandacht kregen. De vele positieve reacties 
brachten ons op het idee deze tentoonstelling ook om te zetten 
in voorliggende publicatie, die zowel in het Nederlands als in het 
Engels verschijnt. Zo wordt ook een minder vluchtige herinnering 
gerealiseerd. Overigens kon in de zomer van 2021 alsnog een 
fysieke tentoonstelling worden georganiseerd in de nieuwe 
erfgoedvitrine, op de eerste etage van het hoofdgebouw van de VU. 
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 Erfgoedvitrine op de eerste etage van het hoofdgebouw met de expositie ‘VU-

voorwerpen en hun verhalen’, juli 2021.

VU-erfgoed en -geschiedenis
Het idee achter de expositie is om aan de hand van het bewaarde 
erfgoed de geschiedenis van de Vrije Universiteit voor de hele 
periode en zo breed mogelijk aan bod te laten komen, zodat een 
caleidoscopisch beeld van de VU-historie ontstaat. Voor elke 
vijf jaar is een object gekozen dat kenmerkend is, ofwel omdat 
het uit die tijd stamt, ofwel omdat het verbonden is met een 
belangrijke gebeurtenis die toen plaatsvond. Dit resulteerde in 
28 hoofdstukken, voor elk lustrum één. Het erfgoed vormt de 

materiële weerslag van verschillende functies van de universiteit 
en in de keuze voor objecten en bijbehorende verhalen hebben we 
geprobeerd recht te doen aan de diversiteit van het academische 
leven. Er is daarom aandacht voor kerntaken als onderzoek en 
onderwijs in verschillende faculteiten, voor academische rituelen, 
ruimtelijke veranderingen, maar ook voor een bijzondere periode 
als de Tweede Wereldoorlog, het studentenleven en allerlei 
academische en sociale activiteiten. 

Het begrip ‘voorwerp’ hebben we ruim genomen: behalve 
objecten in strikte zin kozen we ook boeken, foto’s van 
bijvoorbeeld VU-gebouwen – zowel historisch als eigentijds –,
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 Borstbeeld van Abraham Kuyper met op de achtergrond het monument voor de 

oorlogsslachtoffers van de VU (zie pagina 52-55).

films en zelfs software. Wat ze delen is dat het concrete 
overblijfsels zijn van ons verleden, en daarmee een directe 
link met de mensen die ze creëerden, gebruikten, koesterden 
of bewonderden. Via deze materiële ingang hebben we op 
een bijzondere manier toegang tot de manier waarop het 
universitaire leven in het verleden werd vormgegeven, hoe 
het eruit zag, hoe er werd gedacht en welke keuzes er werden 
gemaakt. Door dit gebruik van erfgoed als brug tussen verleden 
en heden wordt ook de vraag opgeworpen hoe het verleden 
vandaag nog doorwerkt. 

Elk hoofdstuk karakteriseert het voorwerp en vertelt het 
achterliggende verhaal. De achtergrondteksten zijn voor het 
grootste deel door onszelf geschreven. Daarnaast hebben we een 
groot aantal gastschrijvers binnen de VU gevraagd om op een 
door ons uitgekozen object of bijbehorend thema te reflecteren 
(en soms ook zelf daarbij de historische achtergronden te 
schetsen). Wanneer gastauteurs de teksten hebben geschreven, 
is dit expliciet boven de teksten vermeld en is tevens beknopte 
biografische informatie verschaft. De reflectieve teksten zijn op 
een blauwe achtergrond gedrukt.

De Vrije Universiteit is, net als andere universiteiten, in de 
twintigste en eenentwintigste eeuw enorm gegroeid. Van 
een kleine gemeenschap van hoogleraren en studenten 
transformeerde ze tot een complexe massaorganisatie met een 
veelheid aan faculteiten en afdelingen. De objecten uit de VU-
collecties weerspiegelen deze transformatie. De VU werd gesticht 
vanuit de gereformeerde bevolkingsgroep in Nederland, en met 
deze ‘achterban’ werd lange tijd intensief contact onderhouden, 
een maatschappelijke worteling die de VU destijds nadrukkelijk 
onderscheidde van andere universiteiten. In de eerste halve eeuw 
speelde het kleinschalige, maar formele universitaire leven zich 
voornamelijk af in het universiteitsgebouw aan de Keizersgracht, 
waar de senaatzaal, collegezalen, administratie en bibliotheek 
gevestigd waren, en waar ook een deel van de studenten intern 
woonde.

Aanvankelijk telde de VU slechts drie faculteiten: theologie, 
rechtsgeleerdheid en letteren. Met de faculteit der geneeskunde 
werd een klein begin gemaakt in 1907, een bètafaculteit volgde in 
1930. Daarmee begon ook de ruimtelijke uitbreiding over de stad, 
met de bouw van een kliniek en laboratoria in Amsterdam-Zuid. 
Meer faculteiten en nieuwe studierichtingen volgden na de Tweede 
Wereldoorlog, met vanaf de jaren zestig een stormachtige groei, 
verhuizing naar een nieuwe campus in Buitenveldert, en een 
verandering van de oorspronkelijk identiteit van de VU. Vandaag 
telt de VU bijna 30.000 studenten en 4000 medewerkers en is zij 
een van de meer diverse universiteiten van Nederland.

De collecties
Voor de tentoonstelling is hoofdzakelijk geput uit de collecties 
die onder beheer staan van de Universiteitsbibliotheek onder de 
naam ‘VU Erfgoed & Collecties’. Daaronder worden gerekend 
de collectie Academisch Erfgoed, HDC | Protestants Erfgoed, 
Handschriften & Oude Drukken, de Kunstcollectie, en de 
collectie Kaarten & Atlassen. De functie van deze collecties is 
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  Archiefkelders met collectie HDC | Protestants Erfgoed.

zeer divers. Ze zijn in gebruik bij het onderwijs en onderzoek 
door wetenschappers van binnen en buiten de VU. Ook zijn ze 
van wetenschapshistorisch en universiteitshistorisch belang, 
omdat ze een beeld geven van de ontwikkeling van de wetenschap 
in het verleden – van hele vakgebieden, maar ook specifiek de 
wetenschap zoals die aan de VU beoefend werd. 

Ten slotte hebben de collecties een publieksfunctie. Ze 
kunnen door presentaties en exposities een brug slaan tussen de 
universiteit en de buitenwereld, tussen heden en verleden. Door 
de objecten en hun verhalen die herinneren aan het verleden 
te koesteren, te tonen en te bevragen, laten we zien waar we 
vandaan komen, én waar we nu staan. Exposities kunnen zo 
ook als startpunt dienen voor gesprekken over actuele thema’s, 
waarmee de collecties ons op verschillende manieren kunnen 
confronteren. Welke keuzes werden er in vroeger tijden – in 
het algemeen, maar in het bijzonder aan de VU – gemaakt met 
betrekking tot onderwijs en onderzoek, de relatie van wetenschap 
en religie, identiteit, gendergelijkheid, inclusiviteit, kolonialisme, 
en duurzaamheid? En hoe kunnen we ons vandaag verhouden tot 
dit verleden?

Deze collecties hebben, in al hun veelkleurigheid, 
verschillende raakvlakken, waardoor het gezamenlijk beheer een 
meerwaarde heeft. En ook zijn ze, zoals uit deze bundel blijkt, 
allemaal in meer of mindere mate met de geschiedenis van de 
VU verbonden. Zo zijn veel persoonsarchieven uit de collectie 
HDC | Protestants Erfgoed (de collectie van het Historisch 
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden), dat bestaat sinds 1971) ook relevant voor de VU-
geschiedenis, onder meer omdat hooglerarenarchieven uit de 
begintijd van de VU zich veelal in deze collectie bevinden. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de archieven van de theologen Abraham 
Kuyper en Herman Bavinck, de filosoof Herman Dooyeweerd, 
maar ook natuurwetenschappers als natuurkundige Gerard 
Sizoo en bioloog Jan Lever. Hoogleraarsportretten zijn onderdeel 
van de collectie Academisch Erfgoed, evenals bijvoorbeeld de 
toga van Dooyeweerd. Onderzoeks- en onderwijserfgoed, zoals 
instrumenten en collegedictaten, zijn ook bij het Academisch 

Erfgoed ondergebracht en boekencollecties werden soms 
geschonken aan de bibliotheek door oud-hoogleraren. De 
kunstcollectie is geleidelijk verworven, soms met het oog op 
specifieke gebeurtenissen als een jubileum of samenwerking 
met wetenschappers. Een mooi voorbeeld van dat laatste is 
de fotoserie DOUBLE DUTCH uit 2016, die tot stand kwam in 
samenwerking het Nederlands Tweelingen Register van de VU.
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  Forumzaal met hoogleraarsportretten. 

Omdat in de expositie ook de recente VU-geschiedenis 
aan bod komt, zijn ook objecten geselecteerd die (nog) geen 
onderdeel zijn van de erfgoedcollecties, maar wel verbonden met 
de geschiedenis van de VU of een plek hebben op de campus. 
Voorbeelden hiervan zijn (de verhalen over) het Sportcentrum 
en het watertappunt van het Green Office. We nodigen de lezer 
uit om, in het verlengde van de reflecties, zich ook zelf actief tot 
het erfgoed van de VU te verhouden, en mee te denken over het 
erfgoed van de toekomst, dat immers vandaag wordt gemaakt.

Graag bedanken we de stuurgroep Kuyperjaar; 
VUvereniging; Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds; CLUE+: 
onderzoeksinstituut voor cultuur, cognitie, geschiedenis 
en erfgoed; en de Universiteitsbibliotheek van de VU. Zij 
maakten dit project mogelijk. We spreken ook onze dank uit 

aan de gastauteurs, die op ons verzoek op creatieve wijze hun 
reflecties bij het object aan het papier hebben toevertrouwd of 
de historische achtergrond hebben geschetst. Mariska Castelijn, 
die als student-assistent betrokken was bij de voorbereiding, 
Joost van Ommen, die de online ondersteuning verzorgde, en 
Bert Brouwenstijn van CLUE+, die de vormgeving van deze 
bundel voor zijn rekening nam, leverden elk een zeer waardevolle 
bijdrage. De digitale tentoonstelling blijft online te bezoeken 
op GeheugenvandeVU (onder het menu ‘Dossiers’ https://www.
geheugenvandevu.nl/dossiers/vu-voorwerpen-en-hun-verhalen), 
alwaar ook meer literatuurverwijzingen en doorlinks naar 
achtergrondinformatie te vinden zijn. 

Amsterdam, juni 2021 
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Kuyper en zijn portret: een impressie
Vinod Subramaniam 

Mijn illustere voorganger wordt op dit portret op een imposante, 
zelfs wat onbenaderbare manier afgebeeld, passend bij zijn status 
als visionaire grondlegger van een groot aantal instellingen: een 
krant, een politieke partij, kerk, en universiteit. Die laatste is 
uitgegroeid tot de Vrije Universiteit van nu, een instelling waar 
we trots op mogen zijn. Ik hoop wel dat de huidige rector bij zijn 
collega’s en studenten wat minder ‘monumentaal’ overkomt, en 
wat toegankelijker is... 

Vinod Subramaniam was van 2015 tot 2021 rector magnificus.

1880-1885 | Het portret van Abraham Kuyper1
Het geschilderde portret van Abraham Kuyper stamt uit 1907, maar is de meest passende opening van deze 
reeks. Kuyper was de belangrijkste initiator tot de stichting van de Vrije Universiteit in 1880, hij werd de 
eerste rector magnificus en hij zou in de eerste decennia van het bestaan zijn stempel drukken op de koers 
van de universiteit. Hoe kijkt de huidige rector magnificus Vinod Subramaniam tegen Kuyper en zijn 
portret aan? 

Op 20 oktober 1880 werd de Vrije Universiteit te Amsterdam 
op initiatief van Abraham Kuyper opgericht als particuliere 
universiteit. De universiteit, vrij van de staat en de (hervormde) 
kerk, was door haar band met de gereformeerde achterban 
stevig geworteld in de samenleving; ze wilde wetenschap met het 
christelijke geloof verbinden. 

Abraham Kuyper (1837-1920) was een allesdoener met een 
visie: begonnen als predikant, richtte hij in 1872 een krant op (De 
Standaard), werd hij in 1874 Tweede Kamerlid en stichtte in 1879 
de eerste Nederlandse politieke partij (Anti-Revolutionaire partij, 
ARP). In 1880 richtte hij tevens de Vrije Universiteit op. In 1886 
was hij initiator van een kerksplitsing die leidde tot het ontstaan 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hiermee ontstond 
een gereformeerde subcultuur (of zuil), met een eigen kerk, week- 
en dagblad, universiteit en politieke partij. Kuyper werd de eerste 
rector van de VU; hij doceerde theologie, maar ook Nederlands 
en enkele andere vakken in de faculteit letteren. Toen hij in 1901 
minister-president werd, stopte zijn dagelijkse betrokkenheid bij 
zijn universiteit. 

Dit geschilderde portret toont een bedachtzame en 
bijna monumentale Kuyper in zijn studeerkamer. Het werd 
hem voor zijn zeventigste verjaardag aangeboden door een 
delegatie van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en 
Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen, 
als dank voor zijn inzet voor het bijzonder onderwijs. Het 
portret is geschilderd door Hendrik Haverman (1857-1928), een 
gevierd portretschilder, in een meer traditionele stijl dan de toen 
populaire impressionistische Haagse school. Vooral de manier 

waarop Kuypers gezicht oplicht uit de duistere achtergrond is 
bijzonder. Kuyper had het tot zijn overlijden in zijn studeerkamer 
hangen. In 1921 werd het door zijn erfgenamen aangeboden 
aan de VU. Hiermee was dit het eerste portret in de collectie 
hoogleraarsportretten, die nu bijna 120 portretten omvat. Lange 
tijd hing het in de senaatskamer van het universiteitsgebouw aan 
de Keizersgracht. Met de verhuizing naar de De Boelelaan kwam 
het eerst in de portrettengalerij in de aula terecht, en nu hangt 
het in de forumzaal.
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  Hendrik J. Haverman, Abraham Kuyper, 1906, Olieverf op doek, 119 x 83 cm.
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  Universiteitsgebouw Keizersgracht 162, omstreeks 1940, Zwart-wit foto.
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1885-1890 | Het universiteitsgebouw aan de Keizersgracht 162
Het pand Keizersgracht 162 en de naburige panden vormden lange tijd het middelpunt van het 
universitaire leven. Tot de verhuizing naar de nieuwe campus in 1966 waren hier de faculteiten theologie, 
rechtsgeleerdheid en letteren, de administratie en de universiteitsbibliotheek gevestigd. Maar een 
universiteitsgebouw, en dan met name de bibliotheek, is méér dan alleen een werk- en studieplek. Dat was 
vroeger zo, maar zeker ook vandaag. Harm Derks van de Universiteitsbibliotheek vertelt hoe tegenwoordig 
wordt gezorgd voor de juiste sfeer op de campus.

2

Het oude universiteitsgebouw

In de eerste paar jaar van haar bestaan had de Vrije Universiteit 
nog geen eigen onderkomen. Maar in december 1883 kwam 
het bestuur, de directeuren van de ‘Vereeniging voor Hooger 
Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ (nu VUvereniging) in 
actie met de aankoop van het grachtenpand aan de Keizersgracht 
uit 1615 voor 41.000 gulden. Het gebouw werd grondig 
verbouwd en op 1 februari 1884 konden de eerste colleges er 
plaatsvinden. De gevel werd vernieuwd, en daarop prijkte vanaf 
nu de tekst ‘Vrije Universiteit’ en ‘Anno 1884’. De functie als 
universiteitsgebouw werd verder onderstreept door de plaatsing 
van een houten schild met het zegel van de VU, de ‘maagd in de 
tuin’ boven de ingang. Op de bovenverdieping was er ruimte voor 
studentenhuisvesting in het zogenaamde hospitium.

Omdat de VU in de eerste jaren maar weinig studenten 
trok (in 1880 waren er vijf studenten, en twintig jaar later 
125), was er vooralsnog ruimte genoeg. De universiteit begon 
na de eeuwwisseling echter flink te groeien, en in 1923 werd 
het al eerder aangekochte naastgelegen pand nr. 164 bij nr. 
162 getrokken. Intern vond een verbouwing plaats en er werd 
onder meer een gezamenlijke zolder gerealiseerd en op een deel 
daarvan werd de bibliotheek gevestigd. In 1930 werd ook nr. 166 
aangekocht. De VU had toen ongeveer vijfhonderd studenten (ter 
vergelijking: de Universiteit van Amsterdam telde er toen 2200). 
De historische gebouwen werden steeds krapper, de smalle 
trappen konden de stromen studenten nauwelijks meer aan.

Voor de in 1930 opgerichte faculteit wis- en natuurkunde 
werd een nieuw laboratorium gebouwd aan de De Lairessestraat 
in Amsterdam-Zuid, en ook voor andere nieuwe opleidingen 
werden panden elders in de stad gezocht, zoals aan de 
Koningslaan en de Prins Hendriklaan. Het universiteitsgebouw 
werd tegelijkertijd steeds weer uitgebreid: in 1954 werd het 
pand op nr. 160 in gebruik genomen voor de uitbreiding van de 
bibliotheek. In hetzelfde jaar werd nr. 166 grondig verbouwd en 
kreeg het pand twee extra verdiepingen. Alle panden werden 
intern door middel van gangetjes met elkaar verbonden. Vanaf 
1962 waren ook de buurpanden nr. 158 en 168 in gebruik bij de VU.

Vanaf de jaren vijftig werkte de universiteit ook aan plannen 
voor een nieuwe campus in Buitenveldert, waarnaar steeds 
meer VU-onderdelen verhuisden. In 1966 werden de gebouwen 
aan de Keizersgracht verkocht. De studentenhuisvesting – 
inmiddels waren er meerdere hospitia verspreid over de stad 
– transformeerde tot het studentencentrum Uilenstede in 
Amstelveen. Het duurde nog tot de jaren negentig voordat alle 
faculteiten en diensten op de nieuwe campus gevestigd waren.

Erfgoed dat herinnert aan de oude locaties van de universiteit 
wordt beheerd door de universiteitsbibliotheek, en heeft soms een 
nieuwe vaste plek gekregen op de campus. Het meest zichtbaar is 
het schild met het zegel van de universiteit, dat na de verhuizing 
is verwerkt in de katheder voor in de aula. Maar ook elders, 
bijvoorbeeld in de bibliotheek, roept het erfgoed het verleden in 
herinnering en draagt het bij aan een academische werkomgeving. 
Het stimuleert een gevoel van verbinding met de universiteit en 
verbindt het verleden met hedendaags onderzoek en onderwijs.
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waarde meer heeft (en elders in Nederland nog voorradig 
is) uit de depots halen en gebruiken om de studie- en 
ontmoetingsruimtes een speciale sfeer te geven door ze in 
te zetten als bouwstenen of grondstof voor kunstwerken van 
boeken, voor meubels of als inspirerende geluidsisolatie. 

We gaan ook aan de slag met boeken als inspiratie en 
richten open boekenkasten in op basis van thema’s die 
onze gebruikers een ander perspectief kunnen geven, in 
samenwerking met partners als VU-pride, Black Archives, het 
Green Office en A Broader Mind. Hiermee willen we naast 
verdieping ook verbinding bieden én toevallige ontmoeting 
stimuleren.

Harm Derks is Manager of Library Services.

Studieplekken en ontmoeting op de campus
Harm Derks

In de huidige Universiteitsbibliotheek – die gevestigd is op 
alle verdiepingen van de B-toren van het hoofdgebouw en in 
VUmc – worden niet alleen boeken, collecties en archieven 
geraadpleegd en geleend, maar bevinden zich ook veel 
studieplekken. Ook op andere plekken op de campus is de 
Universiteitsbibliotheek, samen met andere diensten én 
in co-creatie met studenten, medeverantwoordelijk voor 
studieplekken.

De Universiteitsbibliotheek wil een levendige plek zijn: 
op de campus en online, waar de wetenschap zichtbaar en 
voelbaar is, waar men vindt wat men zoekt, of iets tegenkomt 
waarvan men nog niet wist dat het bestond. Waar iedereen 
graag komt om kennis te delen en er zeker van kan zijn 
dat onderzoeksresultaten goed beheerd, veilig bewaard, 
eenvoudig, vrij toegankelijk en vindbaar gemaakt worden. 
Waar de ‘buzz’ van de universiteit te voelen is. Waar iedereen 
zich thuis voelt. In de bibliotheek klopt het hart van de 
universiteit; daar gaan we heen voor inspiratie, om voort 
te bouwen op wat er al is en te bedenken wat je eraan wilt 
toevoegen.

Zo hebben we in de afgelopen jaren een onderzoekskamer 
ingericht voor de klassieke talen, met boeken letterlijk onder 
handbereik, en is de tweede verdieping van het hoofdgebouw 
ingericht als een ‘huiskamer’, met een ‘plantenhotel’, sleeping 
pods, kunst en erfgoed, waar verdiepende activiteiten 
worden georganiseerd, maar ook silent disco’s voor en door 
studenten. 

Een project voor de toekomst is ‘omboeken’. Studenten 
omringen zich graag met boeken, maar onze boeken staan 
veelal in magazijnen en een groot deel wordt zelden of 
nooit meer uitgeleend. We gaan uitzoeken welke boeken 
inhoudelijk niet meer relevant zijn, omdat ze digitaal 
duurzaam beschikbaar zijn of verouderd. We gaan het 
deel van de collectie dat echt geen inhoudelijk aanvullende 
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  Houten schild met het zegel met ‘de maagd in de tuin’ boven de ingang 

Keizersgracht 162. 

 Interieur van de Universiteitsbibliotheek, tweede etage hoofdgebouw, 2021.
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  De senaat van het VU-Corps van 1902, Zwart-wit foto.
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1890-1895 | Studentenverenigingen3
In 1880 begon de Vrije Universiteit met slechts vijf studenten. Dit aantal groeide, maar bleef de hele 
negentiende eeuw bescheiden. De studenten begonnen echter gelijk met het oprichten van een 
studentenvereniging, de Oratorische Vereniging Da Costa, al snel omgedoopt tot Soli Deo Gloria. Deze foto 
van 1902 is een van de eerste foto’s van de studentenvereniging uit de collectie. Het is tevens de eerste in een 
lange traditie: een foto van de senaat voor het vaandel. Maarten J. Aalders vertelt het verhaal achter de foto. 
Danny Soekarnsingh en Parwana Rezai contrasteren dit met het verhaal van Family of Academic Minds 
(FAM), een vereniging die zeer recent werd opgericht. 

De senaat van 1902
Maarten J. Aalders

Vaak beginnen veranderingsprocessen of zelfs revoluties onder 
de jongeren. Dat was onder de volgelingen van Abraham Kuyper 
niet anders dan in andere kringen. Deze foto van de senaat is uit 
1902. Het VU-Corps had roerige jaren achter de rug: er waren 
vanaf 1896 twee corpora geweest, een meer behoudend corps 
onder de naam Gereformeerde Studentenbond, en een wat 
progressiever corps onder de naam Corps van Studenten aan 
de VU. Het draaide om de vraag in hoeverre het lidmaatschap 
van het corps impliceerde dat de student zich voegde naar de 
‘gereformeerde beginselen’. In 1901 kwam het tot een compromis 
en werd de breuk onder de studenten hersteld. Maar wie goed 
kijkt, ziet op deze foto dat nieuwe breuklijnen zich aankondigen. 

Jan Geelkerken (lid van dispuut I.V.M.B.O., opgericht in 1891) 
zit uiterst links. Hij had uitgesproken meningen, was financieel 
onafhankelijk, en kwam in de jaren twintig in conflict met 
de gereformeerde synode over de aard van het Schriftgezag. 
In 1926 werd hij als predikant geschorst en daarna afgezet. 
Naast hem zien we zijn goede vriend Jan Netelenbos (lid van 
Demosthenes, het oudste dispuut uit 1882), die ook in botsing 
kwam met de kerk. Ook hij had afwijkende meningen omtrent 
het Schriftgezag. In 1920 werd hij afgezet als predikant. De derde 
van links is de joviale J.A. de Wilde (lid van dispuut F.O.R.V.M. 
uit 1894), die zich toen en later ontpopte als een trouw lid van de 

Gereformeerde Kerken en de ARP, voor welke partij hij tweemaal 
minister was.

Daarnaast zit Herman Rutgers (I.V.M.B.O.), die zijn leven 
wijdde aan de Nederlandsche Christen Studenten Vereniging. In 
later tijd zou de gereformeerde synode een lidmaatschap daarvan 
afkeuren, maar zover was het nu nog niet. Daarbij kwam dat 
Herman Rutgers, anders dan Geelkerken en Netelenbos, niet 
het conflict zocht, maar de harmonie. Uiterst rechts zit Aart van 
Schelven. In de jaren dertig zegde hij zijn lidmaatschap van de 
ARP op, om gedurende de oorlog enkele jaren lid te worden van 
het Nationaal Front. Na de oorlog werd hij om die reden door 
de VU als hoogleraar geschiedenis ontslagen. Vaandeldrager is 
zijn broer Arnout J. van Schelven, over wie mijn geen ‘wandaden’ 
bekend zijn (en die ook geen lemma in het Biografisch Portaal 
heeft verdiend).

Maarten J. Aalders is kerkhistoricus en onder meer auteur van de biografie 
van J. Geelkerken.
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.. en 2021
Parwana Rezai

Twee jaar na de oprichting staat FAM nog steeds pal achter de 
visie van het begin, die leidde tot de groei. De gemeenschap 
die startte met slechts vijf studenten is nu een volledig 
functionerende en gevestigde studentenvereniging, met een 
bestuur, commissies en meer dan honderd leden. Dit is een 
divers gezelschap, waaronder eerste-generatie studenten en 
studenten met een bi-culturele achtergrond. We zijn trots 
op onze diversiteit en inclusiviteit, maar we beseffen ook 
dat we er nog niet zijn. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd 
dat de vruchtbare aarde pas net heeft geleid tot de eerste 
inspirerende bloemen. Het is het begin van een noodzakelijke 
en fundamentele verandering die zal komen. 

De foto van de senaat van de studentenvereniging uit 1902, 
toont een voor die tijd wellicht rebels gezelschap. Maar als 
we er nu naar kijken, zullen velen van ons toch schrikken van 
deze aanblik van een gezelschap van witte mannen in formele 
kleding die een patriarchaal beeld tonen. Door de senaat 
van 1902 en VU FAM met elkaar te vergelijken, zien we welke 
vooruitgang in dit opzicht in de tijd is gerealiseerd. Maar we 
moeten niet vergeten dat, hoe revolutionair een bepaald beeld 
ook lijkt, vooruitgang de katalysator zou moeten zijn voor 
meer.

F.A.M. Family of Academic Minds: 2019 …
Danny Soekarnsingh

In 2019 begon Family of Academic Minds (FAM) aan de Vrije 
Universiteit met slechts vijf studenten. De heldere visie van 
FAM trok de aandacht, en de vereniging groeide snel. De visie 
van FAM behelst het idee om een plek te zijn waar de wereld 
zich thuis kan voelen. Met de groei van het aantal leden 
groeiden ook de perspectieven, methodes en ervaringen, 
en daarmee ontstond een hecht netwerk van mensen met 
een visie. Wie een thuis wil zijn voor de wereld, en zich wil 
richten op het verbeteren van de academische wereld en de 
wereld in het groot, heeft een stevig fundament van respect, 
wederzijdsheid en openheid nodig. Door bij nul te beginnen 
kregen we de mogelijkheid om ons volledig opnieuw voor 
te stellen wat een studentenorganisatie vandaag kan zijn 
en welke potentie ze kan hebben voor de toekomst. We 
realiseren ons dat jonge mensen de zaden zijn die uitgroeien 
tot de vruchtdragende bomen van de toekomst. Daarom 
willen we onze diversiteit benutten om de vruchtbare grond 
te zijn voor studenten uit de hele wereld. FAM staat voor 
aanpassingsvermogen, veerkracht en uitmuntendheid; 
voor geïnformeerd worden en gevormd worden door het 
overstijgen van grenzen.

Danny Soekarnsingh is medeoprichter en Parwana Rezai is de huidige vice-voorzitter van FAM.
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  Conversatiezaal van het hospitium aan de Keizersgracht,1938.

 Universiteitsgebouw Keizersgracht 162 met hospitanten (inwonende studenten), 

1935-1940.

 Studiezaal van de bibliotheek, Keizersgracht, 1955.
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4
Sinds 1930 reikt de Vrije Universiteit regelmatig eredoctoraten uit aan personen vanwege hun 
uitzonderlijke verdiensten. VU-oprichter Abraham Kuyper ontving in 1898 ook een dergelijke 
onderscheiding, van Princeton University. De kappa die hij hierbij kreeg, is onderdeel van de collecties. Wat 
was de reactie van Kuyper? En hoe kijken we vandaag de dag hier tegen aan? George Harinck schrijft over 
de historische achtergronden van Kuypers eredoctoraat, Kathleen Ferrier reflecteert vanuit het heden.

van Princeton. Student H. Kaajan beschreef welke indruk dit bij 
de diesviering van 1899 op hem maakte: ‘Voorop liep de pedel der 
Vrije Universiteit met de universiteitsstaf gehuld in eene toga, 
die een kranig figuur maakte. Daarachter liep dr. A. Kuyper in 
prachtige zwarte toga, waarover een sierlijke kap hing, welke 
deels paarsch, deels oranjekleurig was. Hij had de barret op zijn 
hoofd en maakte in zijn kleedij den indruk van een machtigen 
kerkvorst. Daarachter liepen de andere proffs allen in zwarte 
toga’s en barret.’

Voor de Vrije Universiteit was deze kleurrijke band met de 
wetenschappelijke wereld buiten de landsgrenzen een teken dat 
de universiteit niet alleen een binnenlandse reden van bestaan 
had, naast de rijksuniversiteiten. Met haar specifiek christelijke 
uitgangspunt leverde ze ook een erkende bijdrage aan de 
universele wetenschapsbeoefening.

De Vrije Universiteit reikt zelf ook eredoctoraten uit 
aan personen die zich uitzonderlijk onderscheiden op 
wetenschappelijk, politiek of cultureel gebied, zoals Martin 
Luther King in 1965, en astronaute Samantha Cristoforetti in 
2018.

George Harinck is hoogleraar in de geschiedenis van het neocalvinisme 
aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (VU) en aan de Theologische 
Universiteit Kampen.

1895-1900 | De kappa van Princeton

Over Kuyper, de kappa, en Princeton
George Harinck

Eredoctoraten worden door universiteiten verleend aan 
degenen die een buitengewone bijdrage aan de wetenschap of 
samenleving hebben geleverd. Ten teken daarvan ontvangt de 
eredoctor veelal een bul en ook een kap of kappa die hij over zijn 
toga dragen kan. Aan de Vrije Universiteit zijn er in een cortège 
van honderden hoogleraren in zwarte toga’s, zoals op de dies 
natalis, doorgaans slechts enkelen die zo’n onderscheidingsteken 
dragen. Het gebruik is naar Nederland overgewaaid vanuit de 
Angelsaksische landen, waar de kappa eind negentiende eeuw in 
zwang kwam, en werd bijvoorbeeld aan de Utrechtse universiteit 
ingevoerd kort na de viering van het driehonderdjarig bestaan in 
1936.

De Vrije Universiteit volgde dit gebruik nog niet in 1930, toen 
ze haar eerste eredoctoraten uitreikte. Maar ze was al wel bekend 
met het verschijnsel van de kappa als onderscheidingstekens voor 
eredoctores. De hoogleraar Abraham Kuyper had in oktober 1898 
zo’n kappa ontvangen bij de uitreiking van zijn eredoctoraat in 
de rechten aan Princeton University. Hij dacht dat de kappa een 
extra onderscheiding was bovenop zijn eredoctoraat en schreef 
aan zijn vrouw: ‘Ze zijn nu zoo enthousiast, dat de universiteit 
besloten heeft me doctor met de kap te maken. Natuurlijk breng 
ik dat sieraad mee.’ Lange tijd was hij de enige eredoctor van 
de Vrije Universiteit – hij had zelfs verschillende buitenlandse 
eredoctoraten. Maar bij academische plechtigheden droeg hij die 
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  De kappa die Abraham Kuyper ontving bij de uitreiking van het eredoctoraat aan Princeton University in 1898.
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Kuyper was er in zijn tijd niet wars van ideeën van buiten 
mee te nemen naar de VU. Vandaag kennen we de VU ook als 
een universiteit die de deuren wijd openzet voor studenten 
vanuit het buitenland en de ramen voor ideeën uit het 
buitenland. En meer dan dat: een universiteit die zich ervan 
bewust is dat zonder diversiteit en inclusie er in ons land en 
onze wereld geen werkelijke vooruitgang kan zijn. Meer van 
hetzelfde, vast blijven zitten in de eigen ‘bubbel’, dient de 
wetenschap niet en komt ook de kwaliteit van de samenleving 
niet ten goede.

In dit herdenkingsjaar beogen we als stuurgroep 
Kuyperjaar de verschillende aspecten van de persoon 
Abraham Kuyper eerlijk te belichten, en onder de aandacht 
te brengen wat zijn gedachtengoed was, wat hem dreef en 
waarom hem dat dreef, toen, in zijn tijd.

Voor mij is zijn brede blik over de dijken en de duinen van 
ons kleine land een aspect dat de VU nog steeds kenmerkt in 
haar streven naar internationaliteit en internationalisering 
van het onderwijs. Daarbij is het duidelijk dat dat streven 
niet slechts een versiersel is voor de VU, maar een wezenlijk 
onderdeel van haar missie, net zoals de kappa van Kuyper dat 
was voor zijn allereerste eredoctoraat.

Kathleen Ferrier is voorzitter van de stuurgroep Kuyperjaar.

Reflectie naar aanleiding van de kappa van Kuyper
Kathleen Ferrier

Zo gaat dat met mensen die hun hoofd boven het maaiveld 
uitsteken: nog voor de goegemeente goed en wel doorheeft 
wat er gaande is, zijn zij alweer een stap verder. Soms zelfs 
heel fysiek. Zo ging het met Abraham Kuyper.

Terwijl de Vrije Universiteit tot aan 1930 geen 
eredoctoraten kende, had Abraham Kuyper er in 1898 al een 
ontvangen, in het buitenland, van Princeton University. 
Veelzeggend is dat het fenomeen eredoctoraat en alles 
wat daarmee samenhangt zo compleet onbekend voor 
hem was, dat hij de bijbehorende kappa voor een soort 
tweede onderscheiding aanzag. Misschien enigszins 
verbazingwekkend. Hoewel Kuyper mij een man lijkt 
die vooral vond dat zaken nut dienden te hebben, is toch 
ook bekend dat hij oog had voor academische rituelen en 
versieringen. Maar met deze specifieke traditie was hij 
blijkbaar niet bekend.

Maar ondertussen was hij de man die grenzen overging 
en terug kwam met nieuwe zaken. Niet alleen – wellicht 
overbodige – versierselen, maar ook nieuwe ideeën. Jaren 
later werd ook aan de VU het eerste eredoctoraat uitgereikt 
en nu, in het Kuyperjaar, kijken we terug op een hele reeks 
eredoctoraten, stuk voor stuk uitgereikt aan imponerende 
persoonlijkheden. Onbevreesde mensen die hun hoofd boven 
het maaiveld uitstaken en daardoor het verschil maakten. 
Mensen zoals Martin Luther King jr., Dom Hélder Câmara, 
Ernesto Cardenal, Karen Armstrong en Yap Thiam Hien.
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  Abraham Kuyper met kappa, 22 oktober 1898 op de campus van Princeton, Zwart-

wit foto.

  Kappa van schrijver Cornelis Rijnsdorp, die hij in 1965 van de VU ontving ter 

gelegenheid van zijn eredoctoraat.
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Willem Hovy (1840-1915) was een van de initiatiefnemers tot 
de oprichting van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden Grondslag in 1878 en werd voorzitter van 
het college van directeuren. Bij de oprichting van de Vrije 
Universiteit, twee jaar later, schonk hij niet minder dan 25.000 
gulden en verder doneerde hij jaarlijks 250 gulden per leerstoel. 

Hovy was oprichter of bestuurder bij een groot aantal 
organisaties op het gebied van zending, werkverschaffing en 
armoedebestrijding en actief in de Amsterdamse politiek. Binnen 
zijn eigen bedrijf voerde hij een betrekkelijk sociaal beleid, met 
onder andere een pensioenfonds, vrije zon- en feestdagen en 
extra loon bij de geboorte van een kind. Hij was een diepgelovig 
en sociaal voelend mens, die zich verantwoordelijk voelde voor de 
aan hem toevertrouwden. Zijn bijdragen aan de VU passen in dat 
beeld. Hovy bleef de universiteit financieel steunen, ook nadat 
hij na een conflict rondom Kuyper aftrad als voorzitter van het 
college van directeuren.

De start van de collectie portretten van VU-prominenten 
ligt in 1921, toen de VU het portret van haar oprichter Abraham 
Kuyper na zijn dood geschonken kreeg. Het was echter pas in 
1992 dat er een portret van Hovy kwam. Zijn buste naast de aula 
in het hoofdgebouw is van nog later. De portrettekening werd 
kort na 1900 gemaakt door Martha Amalia Voullaire (1856-1932). 
Voullaire was een leerling van de Amsterdammer Jan Pieter Veth, 
een bekend portretschilder en kunstcriticus, die ook Kuyper 
geportretteerd heeft. Toen ze het portret maakte, was ze de 
gouvernante van het gezin Hovy. De zachte kleuren (door het 

1900-1905 | Willem Hovy en zijn portret
In de collectie van de VU bevindt zich het getekende portret van Willem Hovy. Hovy was directeur 
van bierbrouwerij en azijnmakerij De Gekroonde Valk in Amsterdam, destijds de grootste 
brouwerij van Nederland. Als religieus geïnspireerd, sociaal betrokken en vermogend ondernemer 
speelde hij een belangrijke rol bij de stichting van de VU. Het portret van Hovy bepaalt ons bij de 
belangrijke rol van de betrokken ‘achterban’ van de VU. Wie was Hovy, en was hij de enige donateur?                                                            
Daarop reflecteert Fred van Lieburg.

5

gebruik van pastelkrijt) passen bij de geconcentreerde houding 
van Hovy en geven het geheel een zeer vriendelijke uitstraling. De 
naar binnen gekeerde houding van de afgebeelde plaatst het werk 
in de traditie van Veth, waarin de modellen vaker het publiek 
niet aankijken. Het portret is in 1992 aan de Vrije Universiteit 
geschonken door de familie Hovy en het hangt nu in de forumzaal 
van de VU, met andere oprichters, rectores en bestuurders.
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  Martha Amalia Voullaire, Willem Hovy, 1902, Pastelkrijt op papier, 53 x 40 cm. 
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De Vrije Universiteit en haar begunstigers 
Fred van Lieburg

De Vrije Universiteit kwam in 1880 niet alleen tot stand 
dankzij de visionaire daadkracht van Abraham Kuyper en de 
zijnen. Er was ook geld nodig om de kosten van personeel en 
huisvesting te kunnen dekken. De overheid gaf immers geen 
cent aan deze bijzondere christelijke onderneming. De gulste 
en daarom bekendste sponsor was Willem Hovy, maar Hovy 
was bepaald niet de enige donateur. 

Er waren nog duizenden andere schenkers van grotere en 
kleinere bedragen aan de Vereniging voor Hooger Onderwijs 
op Gereformeerden Grondslag. Deze vereniging bestond uit 
leden en begunstigers. Leden waren zij die elk jaar minstens 
25 gulden of in één keer minstens 500 in de kas stortten. 
Alle anderen die welk bedrag dan ook inbrachten, werden 
als begunstigers aangemerkt. Toen de VUvereniging zomer 
1881 haar donateurslijst publiceerde, stonden daar 490 leden 
en 1770 begunstigers op. Onder de leden vinden we behalve 
Hovy natuurlijk Kuyper zelf en allerlei andere min of meer 
bemiddelde hoogleraren en predikanten. Zoals de hervormde 
dorpsdominee C.L.D. van Coeverden Adriani, stichter van een 
nog altijd bekend kapitaalfonds bij de VU.

De omvangrijke groep van begunstigers van de VU 
bestond uit onderwijzers, ambtenaren en middenstanders, 
niet zozeer loonarbeiders, voor wie zelfs een stuiver een te 

groot offer was. ‘Stille burgers’ noemde Kuyper hen in het 
begin, later kwam het gevleugelde begrip ‘kleine luyden’ in 
zwang. Daarmee doelde hij minder op arme lieden dan op het 
gewone volk, dat tegen de stroom van het liberalisme durfde 
in te roeien volgens een calvinistisch levensprogram in de 
persoonlijke en publieke sfeer. Juist in de periode 1900-1905 
passeerde het aantal VU-donateurs de tienduizend.

Opmerkelijk is dat het lang niet alleen mannenbroeders 
waren die een financiële blijk van waardering over hadden 
voor de VU. Onder de donateurs waren ook tal van vrouwen, 
in het begin al 20 leden en 190 begunstigers. Adellijke dames 
en rijke weduwen, maar ook betrokken huisvrouwen en 
vrijgezellen. Dat was nog lang voordat in 1932 de VU-vrouwen 
zich organiseerden en het befaamde VU-busje op de markt 
brachten. 

Om alle misverstand te vermijden: Martha Amalia 
Voullaire, die bij Willem Hovy werkte en het portret van de 
grote filantroop schilderde, was geen donatrice van de VU.

Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Faculteit 
der Geesteswetenschappen en voorzitter van de Historische Commissie 
VU. 
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 Frans Nicolaas van der Muelen (1847-1911) en zijn vrouw Willemina Vastwijk (1846-

1922). Van der Muelen was ‘commissionair in effecten’ en schonk in 1879 een flink 

bedrag aan de pas opgerichte VUvereniging. In de jaarboeken werd hij dan ook niet 

alleen genoemd in de ledenlijst, maar ook in de ‘Naamlijst van de Stichters der Vrije 

Universiteit’. Het echtpaar woonde in Weesp en bleef kinderloos. Het toonde zich actief 

op allerlei terreinen van ‘christelijke philanthropie’. De bankier financierde in 1881 de 

grondaankoop voor een School met de Bijbel en zijn weduwe liet legaten na aan de 

Gereformeerde Kerk en aan de christelijke bewaarschool. In Weesp bestaat nog steeds 

de ‘Van der Muelen-Vastwijkschool’.

 Geeske Kruil (1840-1929), weduwe van Harm Ridderbos (1843-1901), met haar 

kleinzoons Herman Nicolaas, Nicolaas Herman en Simon Jan. Harm was winkelier in 

het Groningse Bedum en vele jaren ouderling in de Gereformeerde Kerk en lid van het 

plaatselijk armbestuur. Vanaf 1890 was hij begunstiger van de VUvereniging en na zijn 

overlijden nam Geeske die rol over. Zij was een belezen vrouw. Haar zoons Siemon en 

Jan studeerden en promoveerden aan de VU en werden respectievelijk leraar aan het 

Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam en hoogleraar aan de Theologische School 

te Kampen. Ook de jongens op de foto werden bekende figuren in de gereformeerde 

wereld. En de huidige VUvereniging dankt veel aan Geeskes achterkleindochter Gezina 

Johanna Ridderbos (1940), jarenlang medewerker bij het VU-studentenpastoraat en 

vrijwilliger bij het Historisch Documentatiecentrum.
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  Studio A. Greiner, S.L. ’t Hooft, Amsterdam, ca. 1905, Zwart-wit foto. 
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De foto van Suze ’t Hooft is waarschijnlijk gemaakt door Fidel 
Greiner (1865-1938), die onder de naam van zijn vader de zeer 
succesvolle fotozaak Albert Greiner runde, aan de Nieuwendijk 
89 te Amsterdam. De uit Zuid-Duitsland afkomstige Albert 
Greiner was onder andere hoffotograaf van koning Willem III 
en raakte bekend door zijn speciale techniek voor het maken van 
duurzame visitekaartjes met een portretfoto erop. Hij had een 
brede klantenkring onder acteurs en kunstenaars, maar maakte 
ook Amsterdamse stadsgezichten.

Segrina Luiksje ’t Hooft (1883-1921) kwam uit gegoede 
gereformeerde kringen. Haar vader zat namens Kuypers Anti-
Revolutionaire Partij in de Eerste Kamer. Hij had de toenmalige 
rector van de VU verzocht of zijn dochter mocht worden 
ingeschreven. Na beraadslaging door de senaat en een stemming 
waarbij negen hoogleraren voor waren en twee tegen, werd 
’t Hooft ingeschreven als student. Na een zeer drukbezochte 
corpsvergadering werd zij ook toegelaten tot het studentencorps 
en werd zij lid van het dispuut I.V.M.B.O.

Met de inschrijving van Suze ’t Hooft liep de VU achter op de 
landelijke trend. Aletta Jacobs was in 1871 als eerste vrouwelijke 
student in Groningen begonnen, en in de decennia daarna werd 
het aan de meeste universiteiten gangbaarder dat vrouwen 
kwamen studeren, al bleef het in kleine aantallen. Toch was het 
in 1905 schrikken voor de VU. Nog maar zeven jaar eerder sprak 
theoloog G.H.J.W.J. Geesink de volgende legendarische woorden: 
‘Het is mijn hartgrondige wensch, dat de Vrije Universiteit van 
het meedoen aan een dergelijke ontvrouwelijking der vrouw, te 

1905-1910 | Foto van de eerste vrouwelijke student Suze ’t Hooft

Deze zwart-witfoto uit ongeveer 1905 toont Suze ’t Hooft, de eerste vrouwelijke student van de Vrije 
Universiteit, die zich in 1905 inschreef bij de faculteit der rechtsgeleerdheid. De VU liep lang achter met 
vrouwelijke studenten en hoogleraren. Tegenwoordig studeren er meer vrouwen dan mannen, en ligt het 
aantal vrouwelijke hoogleraren met zo’n 27% net boven het landelijke gemiddelde. Maar we zijn er nog niet, 
betoogt gendernetwerk WO&MEN@VU.
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allen tijde bewaard moge blijven; aan het krankheidsverschijnsel 
der zich intellectueel man voelende vrouw nimmer schuld moge 
dragen.’

Na Suze ’t Hooft zouden vrouwen slechts mondjesmaat aan de 
VU gaan studeren. In 1917 meldde zich de volgende vrouw, en het 
jaar erna weer twee. Vanaf de jaren twintig waren er bijna elk jaar 
wel vrouwen onder de inschrijvingen. Dit leidde tot de oprichting 
van de twee vrouwendisputen Pallas en Phoinix binnen het 
studentencorps. In 1939 maakten vrouwen 10% uit van de nieuwe 
inschrijvingen. Na de oorlog zou de groei verder doorzetten en 
in 1946 werd er, naast het studentencorps dat vanaf dat moment 
alleen mannelijke leden telde, de V.V.S.V.U. opgericht, de 
Vereniging voor vrouwelijke studenten aan de Vrije Universiteit. 
In 1971 zouden zij fuseren met het VU-corps.

In 1937 promoveerden zowel Gezina van der Molen als Fenna 
Lindeboom aan de rechtenfaculteit. Van der Molen zou de eerste 
vrouwelijke hoogleraar worden. Zij werd in 1949 benoemd tot 
buitengewoon, en in 1958 tot gewoon hoogleraar Volkenrecht. 
Lange tijd was zij een van de weinige vrouwen in een hoge positie 
aan de universiteit. 
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Vrouwen aan de VU vandaag de dag
Saskia van der Vies en Marieke de Hoorn

Gelukkig zijn de tijden veranderd, onder meer doordat er 
aandacht is gekomen voor werving en doorstroming van 
vrouwen, en bijvoorbeeld de speciaal voor vrouwen ingestelde 
Fenna Diemer-Lindeboom-leerstoelen. Tegenwoordig 
studeren er aan de VU, en aan hogescholen en universiteiten 
in Nederland in het algemeen, meer vrouwen dan mannen. 
Bij hogere posities zoals hoogleraar is echter nog wel een slag 
te maken. Verschillende organisaties en netwerken zetten 
zich hiervoor in, zoals Athena’s Angels, en het WO&MEN@
VU netwerk, dat zich hard maakt voor gendergelijkheid en 
een inclusieve VU-gemeenschap door expliciete en impliciete 
vormen van genderbias te adresseren. Door het creëren van 
bewustzijn en het organiseren van activiteiten draagt het 
netwerk bij aan een VU-gemeenschap waar iedereen zichzelf 
kan zijn, zich welkom voelt en zichzelf kan ontplooien. 
Gendergelijkheid en diversiteit in bredere zin zijn ook 
speerpunten van de Vrije Universiteit.

Saskia van der Vies is voorzitter van het WO&MEN@VU netwerk, 
en hoogleraar biochemie bij Amsterdam UMC. Marieke de Hoorn is 
bestuurslid van het WO&MEN@VU netwerk en UD Internationaal 
Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

 Poster van de expositie ‘How to portray a professor’ van de Universiteitsbibliotheek 

en WO&MEN@VU, 2020.
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 Dies Natalis van de Vereniging voor vrouwelijke studenten aan de Vrije Universiteit (V.V.S.V.U.), 1947. 

Zittend rechts achter tafel mevrouw M.J. Oranje-van der Meulen, erelid.
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Van hoogleraar tot ziekenhuis, en de waarde van een 
tegeltje

Dit tegeltje is een van de weinige fysieke objecten die herinneren 
aan de roerige voorgeschiedenis van de medische faculteit van de 
VU. Het toont een afbeelding van de entree van de Valeriuskliniek 
en de openingsdatum: 3 november 1910. De ingang lijkt gelijk 
aan een foto uit ca. 1935, vóór de grote verbouwing in 1937-1941. 
Dergelijke tegeltjes werden vaak gemaakt bij een jubileum of 
herdenking. En zowel het vijftig- als het honderdjarig bestaan 
van de kliniek zijn uitgebreid gevierd. Er is echter geen concreet 
bewijs om het aan een van beide gelegenheden te koppelen. 
In 2017 is het pand na veel ophef gesloopt, maar toen was de 
gewoonte om tegeltjes te maken helaas verdwenen. Het tegeltje 
kan ook gecreëerd zijn naar aanleiding van de verbouwing in 
1937. Toen verdwenen namelijk de karakteristieke torentjes, en 
kreeg het gebouw een nieuwe, minstens even karakteristieke 
gevel.

In 1907 werd de eerste hoogleraar geneeskunde aangesteld, 
de psychiater Leendert Bouman. De universiteit werkte intensief 
samen met de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen en Zenuwlijders’. Dit leidde in 1910 tot de opening 
van de Valeriuskliniek aan het Valeriusplein in Amsterdam-Zuid, 
waar Bouman geneesheer-directeur werd. In 1919 werd een 
tweede hoogleraar aangesteld, Frits Buytendijk, voor wie naast 
de kliniek een Physiologisch Laboratorium werd gebouwd. Bij 
drie hoogleraren mocht van een zelfstandige faculteit gesproken 

1910-1915 | Het herdenkingstegeltje van de Valeriuskliniek

Al sinds de oprichting van de Vrije Universiteit in 1880 bestond de wens om tot een eigen faculteit 
geneeskunde te komen voor het opleiden van ‘christen-artsen’. Officieel zou de medische faculteit pas in 
1950 van start gaan, maar ze heeft een veel langere voorgeschiedenis. Dit verder onbekende tegeltje laat iets 
zien van deze geschiedenis. En het roept bij Abel Thijs, internist aan Amsterdam UMC, gedachten op over 
verbinding: tussen lichaam en ziel, levensovertuiging en zorg, heden en toekomst. 
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worden. Zo ver kwam het niet: Buytendijk vertrok in 1924 naar 
Groningen, en Bouman werd in 1925 hoogleraar in Utrecht, 
waarnaast hij slechts enkele uren per week aan de VU kon 
besteden. Zijn opvolger Lammert van der Horst begon in 1924 
als psychiater bij de Valeriuskliniek en werd in 1928 benoemd tot 
hoogleraar bij de VU.

De VU verzorgde ook zonder complete medische faculteit 
onderwijs voor geneeskundestudenten. Een groot deel van de 
opleiding werd aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. In 
1950 kwam het eindelijk tot de oprichting van een echte medische 
faculteit en dit werd beklonken met de bouw van het Academisch 
Ziekenhuis VU in Buitenveldert, dat in 1966 officieel opende. Op 
dezelfde plek bevindt zich nu nog steeds het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc.
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  Tegeltje met de afbeelding van de Valeriuskliniek, maker en jaartal onbekend, 15 x 15 cm.
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Verbinding: gedachten bij een tegeltje 
Abel Thijs

We kennen de herkomst van dit tegeltje niet precies, noch 
de aanleiding voor het maken ervan. Niet alleen over het 
verleden van dit tegeltje, maar ook over de toekomst van 
de universitaire zorg in Amsterdam kunnen we weinig met 
zekerheid zeggen. Dat geeft ruimte om met een open vizier 
wat weg te dromen. 

Het woord dat mij te binnen schiet bij dit tegeltje, en bij 
de situatie waarin het VUmc of preciezer gezegd ‘locatie De 
Boelelaan van Amsterdam UMC’ zich bevindt, is verbinding. 
Heel direct is dat op dit moment de verbinding tussen twee 
universitaire instituten, de medische centra van de UvA 
en de VU, die elk een eigen geschiedenis hebben en nu een 
gezamenlijke toekomst tegemoet gaan. Maar die associatie 
ligt misschien te veel voor de hand. Ik zie nog drie andere 
betekenissen. 

De eerste betekenis is de verbinding tussen physis 
(φυσις) en psyche (ψυχη). Dit door de leerstoelen van de beide 
begin-hoogleraren (de psychiater Bouman en de fysioloog 
Buytendijk) met elkaar in verband te brengen. Beide 
hoogleraren waren er overigens ook zelf van overtuigd dat 
de (zieke) mens als een eenheid van lichaam en ziel moest 
worden begrepen. Voorwaar nog steeds een belangrijke 
uitdaging voor de moderne geneeskunde: zowel in de 

psychiatrie als in de vaak hoogtechnologische zorg in een 
algemeen of universitair ziekenhuis. Het mysterie van de 
interactie tussen deze twee aspecten van het menselijk leven 
blijft ook voor professionals in onze tijd een uitdaging. 
Ontrafeling ervan is niet geheel mogelijk. 

In de tweede plaats denk ik aan de verbinding tussen 
(al dan niet sterk geprofileerde) levensovertuiging en zorg. 
Je zou het idee kunnen hebben dat medische zorg, het 
opleiden tot zorgverlener en het doen van onderzoek in dat 
veld op gespannen voet staan met zo’n levensovertuiging. 
De geschiedenis die bij dit tegeltje hoort, laat zien dat deze 
verbinding juist vruchtbaar kan zijn, mits breed opgevat en 
niet klemmend opgelegd.

En in de derde plaats is er de verbinding tussen verleden 
en toekomst. Ook destijds was er net als straks samenwerking 
nodig tussen universiteiten, disciplines, instituten. Maar 
vooral: tussen mensen met hart voor de zaak, om zo’n mooie 
opleiding als die tot arts tot stand te brengen. Daar is niets 
nieuws onder de zon.

Moge dit drietal verbindende elementen tot de kern 
blijven behoren van de academische zorg in de stad, met een 
uitstraling tot ver daarbuiten! 

Abel Thijs is, als internist in Amsterdam UMC, nauw betrokken bij het 
geneeskundeonderwijs aan de VU.
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  Gevel van de Valeriuskliniek, Amsterdam, 1935.

 College psychiatrie in de Valeriuskliniek, 1935, 

met hoogleraar L. van der Horst
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  Collegeaantekeningen van het college ‘historische grammatica’ van de neerlandicus 

Jacob Wille uit 1919.
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Lange tijd was theologie de grootste faculteit van de VU, 
met rechtsgeleerdheid als goede tweede. De derde faculteit 
die al vanaf de stichting bestond, de faculteit der letteren 
& wijsbegeerte, verzorgde vooral vakken voor de algemene 
propedeuse en colleges die van pas kwamen voor de theologen. In 
de eerste decennia was de belangrijkste figuur in deze faculteit de 
classicus Jan Woltjer. Abraham Kuyper, hoogleraar bij theologie 
maar ook bij letteren, verzorgde in de eerste decennia de colleges 
Nederlandse letterkunde, die ook onderdeel waren van de 
algemene letterenpropedeuse. Uit de bewaarde dictaten wordt 
duidelijk dat Kuyper een veelheid aan onderwerpen behandelde 
en goed op de hoogte was van recente ontwikkelingen. 

In 1918 werd gestart met twee nieuwe studies – Geschiedenis 
en Nederlands – waarvoor als beroepsperspectief vooral het 
leraarschap werd gezien. Van toen af groeide de letterenfaculteit 
gestaag. Nederlands begon met de benoeming van een lector, 
Jacob Wille (1881-1964), tot dan leraar aan het Christelijk 
Gymnasium in Den Haag. Wille stortte zich eerst op zijn 
promotieonderzoek en werd na zijn promotie in 1924 tot 
hoogleraar benoemd, met als leeropdracht ‘Nederlandse taal- 
en letterkunde, algemene taalwetenschap en Oud-Germaans’. 
Lange tijd zou Wille helemaal alleen de opleiding verzorgen – zelf 
sprak hij gekscherend over de ‘eenhoofdige opleiding’. Alleen het 
Middelnederlands werd door de historicus Goslinga verzorgd. 
Wille doceerde over literatuurgeschiedenis, tekstverklaring, 
literaire theorie, historische grammatica, semantiek, Gotisch, 
Oudnoors en algemene taalwetenschap. 

1915-1920 | De dictaten van de colleges Nederlands van Jacob Wille

In de collectie van de Vrije Universiteit bevinden zich verschillende collegedictaten van studenten. Deze 
handgeschreven dictaten zijn vaak een letterlijk verslag van de colleges. Samen met de eigen aantekeningen 
van hoogleraren geven ze een beeld van het onderwijs in vroeger tijden. In het archief van de hoogleraar 
Nederlandse taal- en letterkunde Jacob Wille bevinden zich aantekeningen van veel zijn colleges, waaronder 
dat van een van de eerste colleges die hij verzorgde over ‘historische grammatica’ uit 1919.
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‘Dictaten’ van colleges waren destijds meestal woordelijke 
verslagen van de door de hoogleraar op dicteersnelheid 
voorgedragen lesstof. Boeken werden weinig gebruikt, en het 
voorbereiden van een (altijd mondeling) tentamen begon dan 
ook met het reconstrueren van de stof vanuit je dictaat. De ene 
docent verzorgde dergelijke colleges natuurlijk wat boeiender 
dan de ander. Bij Abraham Kuyper, meeslepend redenaar, was het 
bijvoorbeeld allerminst saai. 

Student Taeke Ferwerda blikte later (in een herdenkingsboek 
uit 1937) terug op Kuypers college ‘Aestethica’: ‘Wanneer dit college 
gegeven werd, was de zaal ... te klein, en geen wonder! Was 
Kuypers taal altijd, ook wanneer hij improviseerde, wel verzorgd 
en van een weelderigen rijkdom, hier vooral was het woord in 
overeenstemming met de zoo hooge eischen stellende stof. 
Meermalen kwam dan de lust op, de pen neer te leggen om alleen 
maar te luisteren en te genieten. Het was ook zulk een kwellend 
contrast: een hartverheffend betoog te moeten vastleggen in den 
stumperigen vorm van een haastig dictaat. Daar trilde iets in ons 
wanneer Kuypers welsprekendheid ons nader bracht tot de ziel 
van bouw- en beeldhouwkunst, van muziek en poëzie.’

Jacob Wille lijkt op een wat traditionelere manier, voorlezend 
uit zijn eigen aantekeningen, college te hebben gegeven. 
Creativiteit van de studenten werd vooral gevraagd bij het 
examen. Wille overhandigde aan de examinandus een briefje met 
een onderwerp, bijvoorbeeld ‘de taalkundige opvattingen van 
Willem Bilderdijk’, waarover in veertien dagen een essay moest 
worden geschreven.
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Aan het begin van het jaar ontvingen studenten de Series 
Lectionum, een in het Latijn gesteld collegerooster, waarop alle 
colleges van de hele universiteit van dat jaar waren vermeld. Op 
de Series Lectionum van 1920-21 (zie afbeelding op pagina 35) is 
te zien dat het de letterenfaculteit al behoorlijk gegroeid was. 
Veel vakken werden ook gevolgd door studenten van de andere 
faculteiten. Deze Series werden naar mate de universiteit groeide 
steeds omvangrijker. 

Na de Tweede Wereldoorlog zou de groei van de studie 
Nederlands inzetten, met vooral in de jaren zeventig bijna 
honderd nieuwe studenten per jaar. Ook de faculteit der 
letteren als geheel groeide en er ontstond een groot aantal 
nieuwe studierichtingen. Vandaag biedt de faculteit der 
geesteswetenschappen, de huidige naam van de faculteit, 
een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen. Het 
‘dictaatcollege’ is sinds de jaren zestig definitief geschiedenis, en 
vervangen door een veelheid aan activerende werkvormen. 

 J. Wille, 1955.

 De theoloog G.Ch. Aalders geeft college in de collegezaal aan de Keizersgracht. Op 

het bord krijttekeningen van A. Kuyper en H. Colijn.
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  Series Lectionum van de VU voor het academisch jaar 1920-21.
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 Boeken uit de collecties van Herman Bavinck.
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De collectie-Bavinck
Willemien van Dijk en Anneke Houtkamp

De theoloog Herman Bavinck (1854-1921) kwam in 1902 naar 
de Vrije Universiteit en werd hoogleraar dogmatiek, ethiek 
en aanverwante vakken als opvolger van Abraham Kuyper, die 
in 1901 minister-president was geworden. In de collecties van 
de Universiteitsbibliotheek zijn tot op de dag van vandaag 
honderden boeken uit Bavincks bibliotheek bewaard gebleven. 
Het is niet eenvoudig te achterhalen hoe deze boeken precies bij 
de Universiteitsbibliotheek zijn terechtgekomen, maar zeker is 
dat we het in twee richtingen moeten zoeken.

Allereerst was er bij de VU vanaf 1917 sprake van zogenaamde 
seminarium-bibliotheken. Dit waren boekverzamelingen 
van geringe omvang die onder verantwoordelijkheid van een 
hoogleraar stonden en gebruikt konden worden bij het onderwijs. 
De betreffende hoogleraar werd gevraagd om de titels uit deze 
collecties door te geven aan de toenmalige bibliothecaris, J.C. 
Breen. Hij nam deze titels op in de catalogus van de bibliotheek. 
Op deze manier breidde de catalogus zich uit, zonder dat het 
ten koste ging van het geringe budget dat voor de bibliotheek 
beschikbaar was en de eveneens geringe ruimte om boeken 
te plaatsen. In de huidige metadata zijn boeken die tot een 
dergelijke seminarium-bibliotheek behoord hebben te herkennen 
aan de vermelding ‘Oud Bestand’. Ook Bavinck heeft naar alle 
waarschijnlijkheid zo’n seminarium-bibliotheek onder zijn hoede 
gehad. Een vermelding als Bav.1251 bij de uitgave De opvoedkundige 

1920-1925 | De Universiteitsbibliotheek: de collectie-Bavinck

Vanaf het begin van de universiteit was er literatuur nodig voor onderwijs en onderzoek. Collecties van 
verzamelaars en hoogleraren waren, én zijn, een onmisbare bron voor nieuwe aanwinsten. Begin jaren 
twintig was een van de toevoegingen de collectie-Bavinck; een van de meest recente de collectie Postma-
Gosker. Maar hoe gaat dat eigenlijk, met zo’n collectie?

9

denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken; bijdrage tot de kennis van de 
opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw betekent waarschijnlijk 
dat dit werk in zijn seminarium-bibliotheek, of in een naar hem 
vernoemde deelcollectie, onder dat nummer stond.

Daarnaast zijn er in de huidige collecties van de bibliotheek 
boeken te vinden die een ex-libris van Bavinck bevatten. Deze 
boeken zijn waarschijnlijk door aankoop bij de bibliotheek 
terechtgekomen. Na het overlijden van Bavinck op 29 juli 1921 
werd er een comité gevormd om gelden bijeen te brengen 
om de collectie van Bavinck aan te kopen. Het bijeenbrengen 
van voldoende financiële middelen lijkt geen probleem te zijn 
geweest. Wel problematisch was het ruimtegebrek. Bibliothecaris 
Breen liet in 1923 weten dat de verbouwingsplannen voor 
Keizersgracht 162 en 164 hem tegenvielen. De benodigde ruimte 
voor de plaatsing van de bibliotheek van Bavinck ontbrak. 
Uiteindelijk werden de plannen aangepast en de tweede en 
derde verdieping van de beide grachtenpanden werden met 
elkaar verbonden en ingericht als bibliotheek. In juli 1924 liet 
Breen weten dat de kisten met boeken van Bavinck konden 
worden uitgepakt en dat de catalogisering kon worden opgestart. 
De boeken die door deze aankoop aan de collecties werden 
toegevoegd zijn in de huidige metadata te herkennen aan de 
vermelding ‘Acq.nr./col.: Bavinck’ of ‘oude sign.: Bavinck’. 

Honderd jaar na dato is helaas niet meer exact te 
achterhalen hoe de bibliotheek van Bavinck er destijds 
uitzag. Door verhuizingen zijn de boeken verspreid geraakt 
over de verschillende depots en door veranderingen in 
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bibliotheeksystemen zijn we het zicht op het geheel van de 
collectie kwijtgeraakt. Aan de hand van de moderne metadata 
is echter in september 2020 achterhaald welke werken uit de 
huidige bibliotheekcollectie tot de collectie-Bavinck hebben 
behoord. In totaal zijn 891 titels getraceerd. Het betreft een mooie 
verzameling boeken, die getuigt van de brede belangstelling van 
Bavinck. 

Willemien van Dijk en Anneke Houtkamp zijn respectievelijk 
conservator handschriften & oude drukken en metadataspecialist bij de 
Universiteitsbibliotheek.

Bavinck en de Postma-Gosker-Bibliotheek
Ferenc Postma en Margriet Gosker 

In 2012 schonken wij onze historische boekencollectie aan 
de VU. Het is de laatste grote collectie die de universiteit 
verwierf, zo werd ons kortgeleden verteld. Toen ons 
gevraagd werd iets te schrijven over een van de eerste en 
oudste collecties die in de Universiteitsbibliotheek werden 
opgenomen – de collectie-Bavinck – doken we onmiddellijk in 
onze boekenkasten. En ziedaar, naast de uitvoerige biografie 
van Hepp over Dr. Herman Bavinck (Amsterdam 1921) vonden 
we twee werken van Bavinck zelf: Bilderdijk als denker en dichter 
(Kampen 1906) en zijn beschouwingen over Het christelijk 
huisgezin (Kampen 1908). Bavinck was ons niet ontgaan, zoveel 
is duidelijk, en hoe zou het ook mogelijk zijn bij iemand die 
voor ‘ons gereformeerde volk’ van zulk een grote ‘beteekenis’ is 
geweest – al is dat nu lang geleden.

Het was niet het enige van Bavinck dat uit onze 
boekenkasten te voorschijn kwam. Voor ons liggen ook drie 
nummers uit de brochure-reeks ‘Groote godsdiensten’, die 
destijds te Baarn verscheen bij Hollandia-Drukkerij. Het 
betreft de nummers 2, 4 en 5, uit de jaren 1911 en 1912, per 

stuk te verkrijgen voor 40 cent. Nummer 2 over De godsdienst 
van het Oude Egypte, Nummer 4 over De godsdienst van Israël en 
Nummer 5 over De godsdienst der Babyloniërs en Assyriërs. Qua 
formaat dus uiterst eenvoudige boekjes, maar qua inhoud 
toch belangrijk genoeg om deel uit te maken van Bavincks 
privé-boekerij. Dat bewijst het voorin ingeplakte ‘Ex-Libris 
Bavinck’, met daarop vermeld ‘Anno 1921’, het jaar waarin 
Bavincks bibliotheek voor de VU werd aangekocht. Bovendien 
is in alle drie gevallen het desbetreffende boeknummer 
bewaard gebleven: Bib. Bav. 1635, 1636 en 1641 – blijkens de aan 
de voorkant opgeplakte etiketjes. 

Wanneer de drie brochures in onze boekenkast zijn 
terechtgekomen, weten we niet meer precies, wel dat we 
direct getroffen werden door het fraaie, ingeplakte ‘Ex-Libris’. 
Alle reden extra zorg te dragen voor dit bijzondere VU-
erfgoed, zo dachten we. Als te zijner tijd onze Postma-Gosker-
Bibliotheek definitief naar de VU vertrekt, zullen we deze 
drie titels uit Bavincks boekerij dan ook met liefde aan onze 
collectie toevoegen – na honderd jaar terug naar de plek waar 
ze thuishoren.

Ferenc Postma en Margriet Gosker zijn boekverzamelaars en 
schenkers van de Postma-Gosker-collectie. 



1 4 0  J A A R  E R F G O E D  VA N  D E  V R I J E  U N I V E R S I T E I T  A M S T E R D A M 39

 Louis Jacques Goudman, Herman Bavinck, 1922, postuum, 

Olieverf op doek, 68,5 x 53 cm.

  Ex libris uit een boek van Herman Bavinck.
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De ideeën uit dit uit drie kloeke delen bestaande werk, dat 
verscheen in de jaren 1935-36, heeft Dooyeweerd later verder 
uitgewerkt en in het Engels gepubliceerd onder de titel A New 
Critique of Theoretical Thought (1953-58). Deze wijsbegeerte zou 
enkele decennia de dominante filosofische school zijn aan de 
VU. Veel studenten maakten er kennis mee, omdat een inleidend 
college onderdeel was van de meeste studies.

De meningen erover waren overigens verdeeld. Waar 
de colleges van Dooyeweerd werden geprezen vanwege hun 
helderheid, werden zijn publicaties door het heel eigen jargon 
ook wel als ondoorgrondelijk ervaren. Vooral geestverwanten 
bouwden voort op zijn werk, maar zijn originaliteit werd veel 
breder gewaardeerd. Bij zijn afscheid in 1964 schreef G.E. 
Langemeijer, voorzitter van de afdeling letterkunde van de 
KNAW: ‘Dooyeweerd is de meest oorspronkelijke wijsgeer 
die Nederland ooit heeft voortgebracht, Spinoza zelfs niet 
uitgezonderd.’ Deze wijsbegeerte vormde, hoe dan ook, een 
originele invulling van de idealen die tot de oprichting van de VU 
hadden geleid, en die eigenlijk nog steeds in het VU-DNA zitten.

1925-1930 |  De Wijsbegeerte der Wetsidee: start van een              
wijsgerige traditie

Kort na elkaar vonden er in 1926 twee benoemingen plaats die veel invloed zouden hebben op de 
ontwikkeling van de filosofie aan de VU. Op 15 oktober van dat jaar aanvaardde Herman Dooyeweerd 
het hoogleraarschap in de rechtenfaculteit; op 26 oktober Dick Vollenhoven in de faculteit der letteren & 
wijsbegeerte. Hun in onderlinge discussie ontwikkelde filosofie kwam bekend te staan als ‘Calvinistische 
wijsbegeerte’, of ook wel – naar de titel van Dooyeweerds hoofdwerk – ‘Wijsbegeerte der Wetsidee’. René 
van Woudenberg gaat in op de filosofische reflectie op wetenschap, die in het VU-DNA zit. 

10
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 Herman Dooyeweerd, Wijsbegeerte der Wetsidee, 1935-1936.
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De VU-reflectie op wetenschap in onderzoek en 
onderwijs
René van Woudenberg

Een kenmerkend denkbeeld van Abraham Kuyper dat 
belangrijk was bij de oprichting van de VU, en dat gedeeld 
werd door Dooyeweerd en Vollenhoven, was dat er geen 
strijd gaande is tussen geloof en wetenschap, maar dat er 
een positieve afhankelijkheid tussen beide bestaat. Het in 
sommige kringen populaire idee dat geloof en wetenschap 
in oorlog met elkaar zijn, en dat de wetenschap uiteindelijk 
alle geloof zal overwinnen, was hen vreemd, sterker nog, ze 
betoogden op diverse manier dat dat onjuist is. 

Dooyeweerd en Vollenhoven werkten onder meer de 
zogenaamde ‘theorie van modale aspecten’ uit. Volgens die 
theorie kent de werkelijkheid een diversiteit van ‘aspecten’, 
zoals een numeriek aspect, een ruimtelijk aspect, een fysisch 
aspect, een economisch aspect en een juridisch aspect. In de 
verschillende wetenschappen, zo zegt deze theorie, wordt 
steeds één aspect van de wereld bestudeerd. Het numeriek 
aspect in de algebra, het ruimtelijk aspect in de geometrie, 
het economisch aspect in de economie, enzovoort. De 
wetenschappen hebben daarmee een zekere eigenstandigheid 
tegenover elkaar. Een implicatie van deze theorie is dat het 
geheel van de werkelijkheid niet slechts via één wetenschap 
gekend kan worden. Daarmee geeft ze een klaroenstoot voor 
multi- en interdisciplinariteit.

Filosofische reflecties over de aard en samenhang van 
wetenschappen, over de mogelijkheden en grenzen ervan, 
zijn aan de VU altijd belangrijk gebleven. Dat blijkt onder 
meer uit het feit dat elke VU-student een cursus ‘wijsgerige 
vorming’ volgt. Op die colleges komen, naast de genoemde 
reflecties, ook ethische vragen over wetenschap en over 
wetenschappelijke integriteit aan de orde. In de geest van 
Dooyeweerd wordt daarmee erkend dat er een verschil is 
tussen goede wetenschapsbeoefening en het hebben van een 
adequate visie op wetenschap.

Dat deze meer algemene en filosofische vragen over 
wetenschap aan de VU echt belangrijk worden gevonden, blijkt 
ook uit het succesvolle programma A Broader Mind, waarin op 
vrijwillige basis studenten en docenten met elkaar werken aan 
vragen over wetenschap, waarden en het goede leven.

Het past bij het DNA van de VU dat deze onderwerpen 
niet alleen in het onderwijs aan de orde komen, maar dat 
er ook onderzoek naar wordt gedaan. Onderzoek naar de 
wetenschapsgeschiedenis, en naar de veranderende beelden 
van wetenschap en wetenschappelijke methode, naar de 
maatschappelijke en culturele betekenis van wetenschap, 
wordt verricht in het Stevin Centre. Onderzoek naar de 
relatie tussen wetenschap en de Grote Vragen (ondermijnt 
wetenschap het geloof in de vrije wil, geloof in moraal, 
religieus geloof?—zoals soms wel wordt gezegd) wordt 
verricht in het Abraham Kuyper Center for Science and the Big 
Questions.

René van Woudenberg is hoogleraar epistemologie en metafysica, 
en directeur van het Abraham Kuyper Center for Science and the Big 
Questions.
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 H. Dooyeweerd als rector in het Concertgebouw, Dies Natalis, 20 oktober 1950.

 De traditie van VU-reflectie op wetenschap werd voortgezet, zoals hier op een 

congres bij het honderdjarig bestaan van de VU met als thema ‘Concern about science: 

possibilities and problems’.
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1930-1935 | De spaarster en Vrouwen VU-hulp

In een terugblik op de VU-geschiedenis mag het verhaal van Vrouwen VU-hulp natuurlijk niet ontbreken. 
Het staat symbool voor de steun van de gereformeerde achterban aan de eigen universiteit, voor de 
maatschappelijke betrokkenheid van de VU, én voor de rol van vrouwen binnen de organisatie. Is dit alleen 
maar geschiedenis? De huidige voorzitter van VUvereniging, Frans van Drimmelen, reflecteert op de 
blijvende betekenis van dit bijzondere onderdeel van de VU-geschiedenis.

11

In 1980, bij het honderdjarig bestaan, kreeg de Vrije Universiteit 
van de Rabobank een bronzen beeldje. Het staat symbool voor 
de vele spaarsters en organisatoren van Vrouwen VU-hulp die 
sinds de jaren dertig de universiteit financieel hielpen. Het 
beeldje, gemaakt door kunstenaar Pieter de Monchy (1916-2011), 
werd geplaatst in de heemtuin van het VU-Ziekenhuis, en later 
in de Hortus. In 2014 heeft het enige tijd in de entree van het 
hoofdgebouw gestaan, waarna het een mooie plek heeft gekregen 
in het gastenverblijf van het VUmc. Stichting gastenverblijven 
VUmc biedt laaggeprijsde kamers voor familie en vrienden van 
patiënten die in het ziekenhuis verblijven, een project dat goed 
past bij de vele projecten die Vrouwen VU-hulp in de loop van 
haar geschiedenis heeft gerealiseerd.

Tot de jaren vijftig werd de Vrije Universiteit volledig 
gefinancierd door particulieren. Er was nooit voldoende geld om 
de ambities van de almaar groeiende universiteit waar te maken. 
In 1932 werd door enkele vrouwen onder aanvoering van Sibbeltje 
Verdam-Okma (1884-1970), echtgenote van VU-bestuurder Jan 
Verdam, gestart met een inzameling voor de oprichting van 
een medische faculteit. Als ‘tussenstap’ werd gespaard voor de 
laboratoria van natuur- en scheikunde. Na de realisering van het 
ziekenhuis, in 1966, en de financiële gelijkstelling van de VU met 
andere universiteiten in 1970, werd gespaard voor noodzakelijke 
‘extraatjes’ en projecten die invulling gaven aan de identiteit van 
de VU, zoals de betere toegankelijkheid van het ziekenhuis voor 
mindervaliden, en projecten in ontwikkelingslanden. 

De vrouwen legden dubbeltjes en stuivers opzij van hun 
huishoudgeld en bewaarden die in het beroemde VU-busje. 
Op het hoogtepunt waren er 115.000 spaarsters actief, en de 
coördinatie van dit alles (busjes legen en geld tellen) was veel 
werk. Nederland was opgedeeld in rayons, met rayonhoofden, 
en rondes langs alle huishoudens om de busjes te legen. Het ging 
om veel geld: in totaal heeft Vrouwen VU-hulp (omgerekend en 
inclusief inflatie) bijna dertig miljoen euro opgehaald. 

De organisatie van de langdurige en uitgebreide spaaractie 
van Vrouwen VU-hulp lag geheel in handen van vrouwen. 
Deze actieve bijdrage stond op gespannen voet met het 
gangbare idee in de gereformeerde bevolkingsgroep dat de 
verantwoordelijkheid van vrouwen in de eerste plaats thuis, in 
het gezin, lag. De organisatie heeft veel voor de VU betekend. 
Hoewel deze specifieke, ondersteunende taak rolbevestigend was, 
heeft ze tegelijkertijd veel bijgedragen aan de emancipatie van 
gereformeerde vrouwen in eigen kring.



1 4 0  J A A R  E R F G O E D  VA N  D E  V R I J E  U N I V E R S I T E I T  A M S T E R D A M 45

 Pieter de Monchy, De spaarster, 1980, brons, in het Gastenverblijf van het VUmc.
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De blijvende betekenis van het VU-busje
Frans van Drimmelen

VUvereniging, de ledenorganisatie die honderdveertig 
jaar geleden de VU oprichtte, is ook vandaag een breed 
maatschappelijk netwerk van mensen die zich verbonden 
voelen met de universiteit. Mijn betovergrootmoeder Lijntje 
Maris-de Haan was een groot fan van Abraham Kuyper en de 
VU, en ze was vanaf de oprichting lid van de VUvereniging. 
Vanuit West-Brabant nam zij actief deel aan vergaderingen 
in Amsterdam. Net als mijn overgrootmoeder Anna Punt-
Maris en mijn grootmoeder Heiltje van Drimmelen-Punt 
had ze vanaf het begin van de spaaractie in 1932 het VU-busje 
goed in het zicht op de schoorsteenmantel staan. En daarin 
spaarden ze trouw, net als vele andere vrouwen: heldinnen 
van het eerste uur van de VU. Met de ondersteuning van 
maatschappelijke projecten en het verstrekken van beurzen 
zet VUvereniging een traditie voort die onder meer door 
Vrouwen VU-hulp werd vormgegeven. Het VU-busje is 
academisch erfgoed geworden, maar de betrokkenheid van 
VU-alumni en vele anderen blijft.

Frans van Drimmelen is voorzitter van VUvereniging.

 Het groene VU-spaarbusje, 1950-1990.
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 Wandkleed ‘Helpende Handen’, gemaakt door spaarsters van Vrouwen VU-hulp, geschonken aan de VU bij het honderdjarige bestaan in 1980. Hier hangt het tegenover de aula in 

september 2020.



V U - VO O RW E R P E N  E N  H U N  V E R H A L E N48

 Een ampul zwaar water aangekocht voor het onderzoek van G.J. Sizoo, gemaakt door 

Norsk Hydro, 1935-1940.
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1935-1940 |  Zwaar water, Gerard Sizoo en de start van                         
natuurkunde

Natuurkunde vormde een van de disciplines waarmee de bètafaculteit, de vierde ‘volledige’ faculteit van 
de VU, in 1930 van start ging. Gerard Sizoo werd de eerste hoogleraar in de experimentele natuurkunde en 
bracht het onderzoek naar radioactiviteit en kernfysica naar de VU. Hoe staat het nu met het onderzoek in 
de natuurkunde aan de VU? Lees hier de terugblik op het begin van dit onderzoeksveld aan de hand van een 
ampul ‘zwaar water’, en een beschouwing van Wim Ubachs over het hedendaagse onderzoek.
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De start van een nieuw onderzoeksveld

In 1927 besloot de Vrije Universiteit tot de stichting van een 
natuurwetenschappelijke faculteit met drie leerstoelen. 
Natuurkundige Gerard Sizoo (1900-1994) werd in 1930 een 
van de eerste hoogleraren van deze nieuwe faculteit der 
wis- en natuurkunde. Een vierde faculteit moest er vanwege 
wettelijke verplichtingen komen, en deze bètafaculteit zou 
goedkoper zijn dan de lang gewenste medische faculteit. 
Tegelijkertijd was ze wel een ‘stap in de goede richting’, omdat 
toekomstige geneeskundestudenten natuurwetenschappelijke 
vakken moesten volgen. In het eerste jaar schreven zich 
voor de hele faculteit negen studenten in. In de periode 
tot 1943 (toen de universiteit tijdelijk zou sluiten vanwege 
de oorlogsomstandigheden), behaalden twintig studenten 
het doctoraalexamen in de natuurkunde. Het benodigde 
laboratorium werd gebouwd aan de De Lairessestraat en in 1933 
in gebruik genomen.

Sizoo ontwikkelde, samen met scheikundige J. Coops, 
wiskundige J.F. Koksma en verzekeringswiskundige M. 
van Haaften, het onderzoek en onderwijs in natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde. Als onderzoeksgebied koos Sizoo 
‘radioactiviteit’, aangezien geen enkel ander laboratorium 
in Nederland zich had beziggehouden met het onderwerp. 
Daarnaast was het, toen nog, een relatief goedkoop vakgebied, 
een belangrijke bijkomende reden voor de particulier 

gefinancierde VU. Deze keuze voor radioactiviteit – en breder: 
kernfysische verschijnselen – bleek een gouden greep, omdat 
juist dit vakgebied volop in ontwikkeling was. Door zijn 
onderzoek legde Sizoo dan ook de basis voor het kernfysische 
onderzoek in Nederland, dat na de oorlog tot bloei zou komen.

In 1938 werd er voor het onderzoek van Sizoo een Philips 
neutronengenerator aangeschaft. Hiervoor was ook een 
partij zogenaamd ‘zwaar water’ aangekocht. Dit 2H2O 
(dideuteriumoxide) kan als moderator bij kernsplijtingsreacties 
gebruikt worden, dat wil zeggen: om neutronen af te remmen, 
maar het is zelf niet radioactief. Enkele ampullen zwaar water 
werden in 2017 teruggevonden en maken nu deel uit van de 
erfgoedcollectie. Ze komen van de fabriek Norsk Hydro, die 
in de Tweede Wereldoorlog onderdeel was in de wedloop om 
de atoombom. Het grafiet dat de Amerikanen gebruikten, 
werkte echter beter, en zwaar water werd daardoor minder 
belangrijk voor dit soort onderzoek. De VU bleef na de oorlog 
zeer actief op het gebied van kernfysica, en in het nieuwe wis- en 
natuurkundegebouw, dat in de jaren zestig op de campus verrees, 
werd een cyclotron en een radionuclidencentrum gebouwd.



V U - VO O RW E R P E N  E N  H U N  V E R H A L E N50

Natuurkunde aan de VU sinds 1980
Wim Ubachs

De natuurkunde aan de VU bleef tot 1980 sterk gericht op 
de kernfysica, maar door de beschikbaarheid van steeds 
krachtiger versnellers werd het onderzoek verlegd naar 
wat nu de deeltjesfysica of de hoge-energie fysica heet. Het 
Nederlandse kern- en deeltjes-onderzoek werd verenigd in 
het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef), in de 
Watergraafsmeer, waar in 1992 de AmPS-versneller in gebruik 
werd genomen. Tegelijkertijd waren de VU-natuurkundigen, 
via Nikhef, betrokken bij de activiteiten op CERN (Genève), 
waar deeltjesbotsingen bij steeds hogere energie werden 
bestudeerd. Bij de ingebruikname van de Large Hadron 
Collider (LHCb) kozen de VU-natuurkundigen het onderwerp 
van symmetriebreking tussen materie en antimaterie, die 
vooral wordt bestudeerd met de LHCb-detector, een van de 
vier grote opstellingen bij CERN. In het afgelopen decennium 
is het VU-deeltjesonderzoek gedeeltelijk verlegd naar astro-
deeltjes, en VU-natuurkundigen waren betrokken bij de 
detectie van gravitatiegolven.

Met de instroom van meer studenten en de uitbreiding 
van de staf in de jaren zeventig en tachtig breidde het 
natuurkundeonderzoek aan de VU zich verder uit. Vanuit 
de kernfysica werd aandacht besteed aan stralingseffecten 
op levende materie. Dit was het begin van de biofysica, 
die zich daarna volledig ging richten op het onderzoek 
van fotosynthese. Het onderzoek aan eigenschappen 
van atoomkernen was aanvankelijk de invalshoek van de 
atoomfysica, maar ook hier verzelfstandigde het onderzoek: 
nu is het gericht op testen van fundamentele natuurkunde 
via extreem precieze metingen aan atomen en kleine 
moleculen. Zowel bij de biofysica als bij de atoomfysica stond 
de laser centraal, en dat leidde tot de oprichting van het VU-
lasercentrum in 1992. 

Op dit moment is een belangrijk deel van het VU-
natuurkunde-onderzoek ingebed in LaserLaB, waar naast 
atoomfysica en fotosynthese ook onderzoek wordt uitgevoerd 
aan levende materie en medisch-diagnostische technieken 
met lasers. VU-natuurkundigen met hun laser-expertise 
waren ook nauw betrokken, samen met UvA-collega’s, bij de 
oprichting van het onderzoeksinstituut ARCNL, dat in nauwe 
samenwerking met de firma ASML werkt aan de verbetering 
van nano-lithografische technieken voor de chips-industrie.

Wim Ubachs is hoogleraar Physics and Astronomy, Atomic, Molecular 
and Laser Physics en is verbonden aan het LaserLab VU.

 De neutronengenerator in het laboratorium aan de De Lairessestraat, 1940. 
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 A.C.A. Rotgans, Laboratoria Vrije Universiteit Amsterdam voor physica en chemie, De Lairessestraat - Lassusstraat, B.T. Boeyinga, Aquarel 1930. 
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1940-1945 | Het oorlogsmonument

Tegenover de aula in het hoofdgebouw, onder het toeziend oog van Abraham Kuyper, hangen twee 
plaquettes ter nagedachtenis aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn in 1952 geplaatst 
in de hal van het toenmalige universiteitsgebouw aan Keizersgracht 162 en kregen opnieuw een plek in het 
nieuwe hoofdgebouw aan de De Boelelaan. Recent zijn de levensverhalen van al deze slachtoffers uitgezocht 
en bij elkaar gebracht in het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld. Holocaust- en oral history-specialist Bettine 
Siertsema reflecteert op de plaquette, de geschiedenis van de VU in oorlogstijd en deze publicatie.

13

De Vrije Universiteit hoeft zich niet te schamen voor haar 
oorlogsverleden. Een aansprekende gebeurtenis als de rede die 
professor Cleveringa in Leiden uitsprak als protest tegen het 
ontslag van zijn Joodse collega’s ontbreekt weliswaar, maar een 
flink aantal studenten en hoogleraren waren actief in het verzet, 
wat sommigen van hen het leven heeft gekost. Daarvan legt de 
plaquette in de hal tegenover de ingang van de aula getuigenis af. 

Die plek heet wel prominent te zijn, maar dat valt nogal 
tegen: je loopt er gemakkelijk aan voorbij en ik moet de eerste 
student nog tegenkomen die hem op eigen gelegenheid ontdekt 
heeft en erbij stilstond. De gedenkplaat is nogal karig met 
informatie. Geboorte- en sterfjaren ontbreken, evenals de rol 
die de herdachte mensen speelden in de VU-gemeenschap, de 
‘Civitas Academica’, en de wijze waarop zij het leven lieten. Uit de 
namenlijst is zelfs het onderscheid tussen mannen en vrouwen 
niet af te lezen. Die beknoptheid zal ongetwijfeld ingegeven zijn 
door het grote aantal van 91 namen. Meer informatie zou de 
plaquette tot reusachtige proporties hebben doen uitdijen.

Wie de gedenkplaat aandachtig bekijkt, zal het opvallen dat 
de namenlijst in drie rijen enkele onregelmatigheden bevat: de 
onderste naam van elke rij wijkt af van de alfabetische volgorde 
die daarboven wordt aangehouden en bovendien is er zichtbaar 
een strookje brons aan toegevoegd, kennelijk om nog een 91e 
naam, E. Jüdell, te kunnen plaatsen. Kennelijk is pas later 
besloten deze laborante in de lijst op te nemen. Zij is een van 
de drie vrouwen – de andere zijn twee Joodse studentes – wat 

waarschijnlijk een redelijke afspiegeling is van de getalsmatige 
verhouding tussen de seksen op de universiteit in de jaren 
veertig. 

Deze informatie is te vinden in het boek Een oorlogsplaquette 
ontrafeld (Amsterdam: Boom, 2020), dat de achtergrond geeft 
van de totstandkoming van de gedenkplaat en van alle personen 
die erop genoemd staan. George Harinck schetst in het eerste 
hoofdstuk het hele besluitvormingsproces. Het is in zekere zin 
vermakelijke lectuur. Het gaat niet alleen over de verschillende 
betrokken partijen die allemaal hun eigen visie hadden, en de 
onderlinge machtsverhoudingen die een rol speelden, maar 
ook de beslispunten die in de uiteindelijke formulering en 
andere keuzes opgelost dienden te worden: hoort iemand die in 
gevangenschap een natuurlijke dood stierf (zoals Edith Jüdell) 
erbij, of iemand die bij een geallieerde beschieting omkwam, 
of die tijdens zijn vlucht verdronk? Vallen zij allen onder de 
formulering dat zij het leven hebben gelaten ‘voor Vaderland en 
Vrijheid’? In het grote laatste hoofdstuk hebben Wim Berkelaar 
en Tjeerd de Jong de resultaten van hun minutieuze historische 
speurwerk samengebracht in de biografietjes van alle op de 
plaquette vermelde personen. 

Misschien dat de tweede plaquette, wat vreemd onder 
de eerste hangend, een uitdrukking is van de nooit helemaal 
bevredigende compromissen die onvermijdelijk zijn in zo’n 
besluitvormingsproces. De hoogleraar Ko (Jacobus) Oranje was in 
1943 aangetreden als rector magnificus en speelde een belangrijke 
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 De plaquette met namen van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in het VU-hoofdgebouw.
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rol in het verzet. Behalve het coördineren van allerlei verzetsacties 
en vluchtlijnen zette hij met zijn collega Victor Rutgers ook 
een systeem op waardoor studenten na de sluiting van de 
universiteiten bij de hoogleraren thuis clandestien onderwijs 
konden volgen en tentamens konden doen. Hij overleed 
binnen een jaar na de bevrijding en hoorde dus niet thuis op 
de plaquette. Met de onderaan hangende tweede plaquette als 
inventieve oplossing heeft men geprobeerd hem toch recht te 
doen, daarmee tegelijk onderstrepend dat de VU zichzelf – niet 
helemaal terecht overigens – als ‘verzetsuniversiteit’ zag. Het 
boek Een oorlogsplaquette ontrafeld geeft de eigenlijk onmisbare 
achtergrond van de namen en andere keuzes die aan de twee 
plaquettes ten grondslag liggen.

Bettine Siertsema is universitair docent geschiedenis aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen, en gespecialiseerd in Holocaust-literatuur en oral 
history.

 J. Oranje, 1945.
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 Rector magnificus R. Schippers legt namens de senaat een krans bij de gedenkplaten 

in de hal van het universiteitsgebouw aan de Keizersgracht, 4 mei 1965.

 Rector R.W. Dijk van het studentencorps gedenkt de gevallenen bij het monument, 

4 mei 1965.
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 EcoCirc, gemaakt door de Instrumentmakerij Scheikunde, in opdracht van 

hoogleraar economie Folkert de Roos, Amsterdam, 1951-1953.
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De Economic Flow Circulator Demonstrator

De Economic Flow Circulator Demonstrator (EcoCirc) is een 
uniek apparaat, een kunstig geheel van plastic buizen waarin 
water met een kleurstof wordt rondgepompt. Het apparaat werkt 
als een hydraulische computer, bedoeld om de economie van 
een staat inzichtelijk te maken. Verschuifbare plaatjes stellen 
economische variabelen voor en leiden stromen in en uit de 
economie. Geld stroomt in het model letterlijk als water. Er lekt 
zelfs een beetje weg via het zwarte circuit.

Hoogleraar Folkert de Roos liet de EcoCirc tussen 1951 en 1953 
bouwen door de instrumentenmakerij van Scheikunde, op basis 
van de ontwerptekeningen van de MONIAC. Hij had de MONIAC 
(Monetary National Income Analogue Computer) in Londen 
gezien en was erg onder de indruk. Het apparaat was in 1949 
bedacht door een student van de London School of Economics, de 
later beroemd geworden econoom William (Bill) Phillips.

De EcoCirc heeft vele jaren dienst gedaan binnen het 
onderwijs en bij demonstraties aan bezoekers. Hij was echter te 
onnauwkeurig om er onderzoek mee uit te voeren. Bovendien 
zou het apparaat in de loop der jaren gaan lekken. In 2018 is de 
EcoCirc schoongemaakt en gerestaureerd, maar het bleek helaas 
niet mogelijk om hem opnieuw werkend te krijgen. Sindsdien 
staat de Ecocirc opgesteld in een speciale vitrine bij de School 
of Business and Economics, op de achtste verdieping in het 
hoofdgebouw.

1945-1950 | De EcoCirc en de start van Economie

De opleidingen economie en bedrijfskunde worden vanouds niet gekenmerkt door het gebruik van veel 
voorwerpen in het onderwijs, met uitzondering misschien van een enkele rekenliniaal. In de collectie van 
de VU bevindt zich toch een bijzonder object uit de beginperiode van wat aanvankelijk de faculteit der 
economische en sociale wetenschappen heette (sociale wetenschappen werden zelfstandig in 1964). Oud-
decaan Harmen Verbruggen reflecteert op deze beginperiode en dit voorwerp.
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 Medewerkers van de instrumentenmakerij van Scheikunde presenteren de door hen 

gebouwde EcoCirc in 1953. 
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Een roerig begin en een ideologisch strijdtoneel
Harmen Verbruggen

De faculteit der economische en sociale wetenschappen 
kende in 1948 een roerig begin. Al enkele jaren werden er 
aan de VU plannen gemaakt voor de oprichting van een 
economische faculteit. Zo had men zich aan de ontwikkeling 
van een inhoudelijk profiel gezet. Maar deze plannenmakerij 
kwam in een stroomversnelling toen besloten werd snel met 
een nieuwe faculteit te starten om nog voor 1950 te kunnen 
voldoen aan de wettelijke eis dat de VU vijf faculteiten zou 
omvatten. Dat was nodig om de universitaire status te kunnen 
behouden. Hoogleraren waren er echter nog niet, noch een 
curriculum. Er was slechts een profiel van de nieuwe faculteit. 
En juist over dat beoogde profiel ontstond een ernstig verschil 
van inzicht. 

De VU-bestuurders hadden een christelijke beoefening 
van de economische wetenschap voor ogen. Maar de snel aan 
te trekken hoogleraren, weliswaar van goed-gereformeerden 
huize, zagen dit niet zitten. Zij waren afkomstig van de 
Rotterdamse Nederlandse Economische Hogeschool, waar 
hun geleerd was de economie als waardevrije wetenschap te 
zien. Jelle Zijlstra (1918-2001), de latere minister en premier, 
hield vast aan die lijn.

Bovendien speelde na de oorlog binnen die waardevrije 
wetenschap ook een richtingenstrijd. In de crisis van de 
jaren dertig was in Engeland een econoom opgestaan die 
de bestaande economiebeoefening naar de prullenmand 
verwees. Deze grote denker was J.M. Keynes. Zijn recept tegen 
economische depressie en oplopende werkloosheid was het 
sterk verhogen van de overheidsuitgaven. Een grotere rol van 
de overheid in het economisch leven was echter tegen het zere 
been van de VU-bestuurders. Geen christelijke economie en 
ook nog een sterkere rol van de overheid. Wat is dan nog een 
echte VU-econoom? 

Een jaar na de oprichting werd de kompaan van Zijlstra 
uit Rotterdam, Folkert de Roos, als nieuwe hoogleraar 

aangetrokken. Hij wilde het nieuwe Keynesiaanse model 
aanschouwelijk maken met de bouw van de EcoCirc: een 
mechanisch apparaat van de economische kringloop, met 
stromend water, klepjes en pompjes. Zo konden studenten 
zien wat de economische gevolgen waren van bijvoorbeeld 
een stijging van de overheidsuitgaven. Daarmee was de 
ideologische strijd op twee fronten beslecht.

In de loop der jaren ging de EcoCirc lekken, hij raakte in 
onbruik, en Keynes raakte uit de gratie – tot de financieel-
economische crisis van 2008 en de pandemie van 2020. 
Centrale banken en overheden pompten een vloedgolf van 
geld in de economie om crises af te wenden. Zelfs Keynes 
zou er de zenuwen van hebben gekregen. En de EcoCirc zou 
het niet meer aankunnen. Het zou slechts leiden tot ernstige 
wateroverlast.

Harmen Verbruggen is emeritus hoogleraar internationale 
milieueconomie en was decaan van de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde van 2004 tot 2013.
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 Studiezaal Economie, Koningslaan 31-33, 1948.

 Onderdeel van de bouwtekeningen van 

de Ecocirc, naar voorbeeld van de Londense 

MONIAC, ca. 1950.
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Het begin

De geschiedenis van Ad Valvas, het onafhankelijke journalistieke 
platform van de Vrije Universiteit, gaat terug tot 1953. Op 1 
september van dat jaar verscheen het eerste nummer, met 
als ondertitel ‘wekelijks mededelingenblad van de Civitas 
Academica der Vrije Universiteit’. Het was een gevouwen A4’tje, 
samengesteld door de VU-administrateur met voornamelijk 
zakelijke mededelingen. Ad Valvas ontstond uit de behoefte 
om alle instanties van de universitaire gemeenschap hun 
mededelingen te kunnen laten afdrukken. De term ‘ad valvas’ 
was al bekend: zo werd het mededelingenbord op de deur van 
het universiteitsgebouw genoemd (letterlijk: aan de deuren). Ad 
Valvas wilde, zoals het eerste nummer meldde, een ‘bescheiden 
maar nuttige taak’ verrichten voor de universiteit, die in deze 
periode fors begon te groeien. Het werd toegezonden aan 
medewerkers en studenten.

In de eerste decennia was het blad vooral gevuld met zakelijke 
mededelingen: van de rector, de faculteiten, de studenten- en 
studieverenigingen, enzovoort. In 1965 verscheen Ad Valvas voor 
het eerst op A4 wit glans en kreeg het blad een iets ruimere 
formule met ruimte voor inhoudelijke artikelen. Overigens werd 
het niet veel spannender dan een stukje over een jubilerende 
hoogleraar, een nieuwe studentenpredikant, of de gebouwen op 
de in aanbouw zijnde campus in Buitenveldert.

Anders werd het in de jaren zeventig. Qua uiterlijk: Ad 
Valvas werd een krant op tabloidformaat. Maar ook inhoudelijk: 

1950-1955 | De eerste Ad Valvas

Iedereen binnen de VU kent ze wel, de bakken met stapels van de verse Ad Valvas, vol nieuws, opinie, en 
kritische artikelen; én natuurlijk de bijbehorende actuele website. De geschiedenis van Ad Valvas gaat terug 
tot 1953 toen het voor het eerst verscheen als mededelingenblad. Sindsdien kende het universiteitsblad een 
roerige geschiedenis. De huidige hoofdredacteur Marieke Schilp vergelijkt verleden en heden.
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Ad Valvas werd onafhankelijker en ging ‘op journalistiek 
verantwoorde wijze’ nieuws brengen, met ruimte voor opinie 
en het ‘lokt[e] over de belangrijkste zaken zo mogelijk zelf 
opinies uit’. In de jaren zeventig werd verslag gedaan van de vele 
botsingen en conflicten die plaatshadden in de democratisch 
georganiseerde universiteit van die tijd. Maar ook het blad zelf 
werd met regelmaat onderdeel van de conflicten.

In 1973 stond, na een meningsverschil met het bestuur, 
de eerste hoofdredacteur alweer op straat. Een nieuw 
redactiestatuut, opgesteld op initiatief van de universiteitsraad, 
moest de verantwoordelijkheden duidelijker afbakenen. Ad 
Valvas zou ‘informatieverstrekkend en opinie registrerend’ zijn, 
‘doorgaans zonder weergave van de eigen opvattingen van de 
redactie’, maar wel onafhankelijk. De nieuwe hoofdredacteur 
bleef dan ook aanzienlijk langer aan (zestien jaar) dan de vorige 
(nog geen jaar). De volgende decennia werden rustiger voor de 
organisatie, maar uitdagingen bleven komen. 



1 4 0  J A A R  E R F G O E D  VA N  D E  V R I J E  U N I V E R S I T E I T  A M S T E R D A M 61

 Het eerste nummer van Ad Valvas: wekelijks mededelingenblad van de Civitas Academica 

der Vrije Universiteit uit 1953.
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Alles is veranderd
Marieke Schilp

Neem alleen al de technische ontwikkelingen sinds het 
verschijnen van de krant die je hier ziet. Van op je fiets met 
volgetypte zwartwitpagina’s naar de drukker om ze te laten 
zetten (feestje: fullcolour werd mogelijk!) tot een kant-en-
klaar magazine binnen een paar minuten rechtstreeks van je 
pc naar de drukpers sturen. Weer een paar minuten later ligt 
de gedrukte oplage klaar. 

We gingen websites bouwen, social media benutten, 
chatten met de lezers. De redacteuren – inmiddels allemaal 
professionele journalisten – zijn snel en persoonlijk 
benaderbaar, en de krant is allang geen meneer meer. Ook 
geen krant trouwens.

Nog ingrijpender is misschien wel de alsmaar groeiende 
concurrentie. Niet alleen online, waar zoveel te lezen en 
te zappen is – die strijd om de lezersaandacht hebben álle 
media te voeren. Minstens zo uitdagend is nu de concurrentie 
binnen de eigen universiteit. Want er was behalve een digitale 
revolutie ook een zakelijke. Onderwijsinstellingen gingen zich 
steeds bedrijfsmatiger opstellen. Marketing en imagebuilding 
werden onderdeel van de corebusiness. Universiteiten 
tuigden enorme communicatieafdelingen op. 

Vlamden er in het verleden, op de VU of elders in hoger-
onderwijsland, nog weleens openlijke ruzies op over het 
bestaansrecht van een onafhankelijk journalistiek podium, 
nu pakken de universiteiten dat slimmer aan. Met flinke 
redacties en budgetten brengen ze zelf media uit, digitale 
nieuwsbrieven en magazines over wetenschap, over de 
instelling, over het onderwijs. Persoonlijk bezorgd bij de 
verschillende doelgroepen. Zie in al dat mediageweld maar 
eens met een handjevol journalisten, en samen met de lezers, 
uit te zoeken wat er echt speelt.

Want dat is immers onze opdracht, en die is nog steeds 
dezelfde: studenten en medewerkers met onafhankelijke 
journalistiek bij de universiteit betrekken. Informeren, 
onderzoeken, en opiniëren. En doorvragen waar de ‘corporate’ 
berichtgeving stopt. Dat motiveert ons. In essentie is er niets 
veranderd.

Marieke Schilp is sinds 2003 hoofdredacteur van Ad Valvas.
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 De evolutie van Ad Valvas door de jaren heen.
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 General Biological Supply House, Squalus (doornhaai) op sterk water, Chigaco, ca. 1960.
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Het begin van de collecties 

In 1951 werd aan de VU begonnen met de opleiding Biologie, met 
hoogleraren Jan Lever voor dierkunde en Leendert Algera voor 
plantkunde. Na enkele jaren kwamen daar Luppo Kuilman voor 
plantecologie en Karel Voous voor diersystematiek bij. In het 
onderwijs werd, net zoals overal in die tijd en de eeuwen ervoor, 
veel gebruik gemaakt van specimens (voorbeeld-exemplaren). 
De collectie hiervan groeide, met bijvoorbeeld in 1956 de aankoop 
van een collectie tropische vruchten en zaden van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen (nu nog bekend van het Tropenmuseum) 
voor de colleges van Kuilman. Opgezette dieren, skeletten, 
dieren en planten op sterkwater, herbaria met gedroogde wieren 
en planten, een verzameling kevers en insecten; vanuit het 
onderzoek en voor onderwijs werd iedere keer iets toegevoegd 
wat nodig was.

1955-1960 | De collecties van Biologie: doornhaai op sterkwater

De collecties van Biologie herbergen een schat aan bijzondere objecten. Sommige lang vergeten, 
anderen nog steeds actief gebruikt en aangevuld. De meest bijzondere objecten zijn opgenomen in 
de erfgoedcollectie, zoals deze doornhaai. Emeritus hoogleraar dierecologie Nico van Straalen haalt 
herinneringen op.
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Met veranderingen in het vakgebied van biologie, zoals de 
opkomst van de microbiologie, werden de collecties minder 
belangrijk, en dienden ze vooral ter verfraaiing van de gangen 
van het wis- en natuurkundegebouw. De kwaliteit van vooral 
de vloeistofpreparaten ging echter sterk achteruit. Toen in 2016 
de VU-erfgoedcollectie nieuw leven werd ingeblazen, bleek 
nog maar een klein deel geschikt voor langdurige bewaring 
en tentoonstellingen. Deze exemplaren zijn door specialisten 
schoongemaakt en hersteld. Ze zullen ook in de toekomst de 
verhalen van biologie aan de VU vertellen.

 Gekweekte kristallen, gebruikt voor het mineralogieonderwijs 

aan de VU, dat vanaf 1945 werd gegeven door R. Hooykaas.
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Herinneringen: visje op sterk water
Nico M. van Straalen

Jaren had ik, biologiestudent die ik was, een jonge doornhaai 
in een achtste-liter melkflesje op sterk water. Ik had het 
beestje vrijgemaakt uit de eileider van een levendbarende 
doornhaai die we opensneden op het practicum Vergelijkende 
Morfologie der Vertebraten. Morfologie was vroeger een 
belangrijk vak, bijna de hele biologie bestond uit het 
bestuderen van vormen, de uiterlijke vorm, de ligging van 
de inwendige organen en de structuur van de weefsels. Elke 
hoogleraar had op zijn kamer een microscoop staan en vaak 
ook een microtoom en een zuurkast, zodat hij preparaten kon 
maken en de vormenrijkdom kon bestuderen. Ik praat over 
1970.

Later is de studie van vormen (morfologie, anatomie, 
histologie) grotendeels uit de biologie verdwenen. Hoe dieren 
er van buiten en van binnen uitzien, dat wisten we wel en 
als je het even niet wist zocht je het op in een handboek. In 
die tijd stond er in het onderwijsmagazijn van de faculteit 
biologie een enorme verzameling van allerlei dieren in flessen 
en potten op sterk water. Dat is de ouderwetse biologie, dacht 
je, als je dat magazijn binnenkwam. Het stonk er indringend 
naar formaline en alcohol. Vissen van allerlei soorten keken 
je door het glas aan met glazige ogen. Op elkaar gestapelde 
bladen met daartussen gedroogde wieren, bedekt met het stof 
van jaren, stonden in de hoek en de kasten waren volgepropt 
met skeletten van allerlei soorten vogels.

‘Wat dit vak nodig heeft is een exacte inslag’ dacht ik zelf 
als biologiestudent en ik ging biologie met natuurkunde 
doen. Ik wilde weten hoe de dingen werkten, experimenteren 
en modellen ontwikkelen. Het haaitje op sterk water heb ik 
nog lange tijd bewaard, maar het raakte in de vergetelheid en 
uiteindelijk is het weggeraakt. Niemand keek meer om naar 
de verzameling biologische stinkobjecten. De biologiecollectie 
was gehuisvest in de ‘formalinekamer’ in de BK-gang van het 
wis- en natuurkundegebouw, maar die deur ging haast nooit 

meer open. Iedereen was boven te vinden, in het lab, druk 
met fijnzinnige apparaten waarmee je van alles kon meten 
aan onderdelen van dieren. Later kon je zelfs DNA isoleren uit 
biologisch materiaal en de moleculaire levenswetenschappen 
ontwikkelden zich in sneltreinvaart. De biologiecollectie 
stond te verpieteren en werd nauwelijks nog gebruikt voor het 
onderwijs. Uiteindelijk is er een permanente tentoonstelling 
van gemaakt die nog jarenlang de grote vitrine bij het 
trappenhuis in de F1-gang heeft gesierd.

Interessant is dat de studie van vormen weer helemaal 
modern is, maar dan vanuit het perspectief van de 
ontwikkelingsbiologie. Hoe ontstaan al die vormen vanuit een 
bevruchte eicel en welke genen sturen de ontwikkeling aan? 
Stamcelbiologie en epigenetica zijn sterk tot de verbeelding 
sprekende onderwerpen geworden. We komen nu pas toe aan 
het echt begrijpen van het verschijnsel waar Charles Darwin 
zich in 1859 over verwonderde, de vraag waarom ‘from so 
simple a beginning endless forms most beautiful and most 
wonderful have been, and are being, evolved.’ Daarom pleit ik 
ervoor dat we ten minste een aandenken, al was het maar één 
babydoornhaaitje op sterk water, in de erfgoedcollectie van de 
VU bewaren als herinnering aan wat toch de oude maar ook 
de nieuwe basis van de biologie is.

Nico M. van Straalen is emeritus hoogleraar dierecologie, en oud-
directeur onderwijs van de Faculteit der Bètawetenschappen.
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 Oehoe, opgezet, gebruikt voor dierkundeonderwijs, ca. 1970.

 Trompetvogel, bandpreparaat (ca. 1900) en opgezet (ca. 1960).

 Verzameling tropische vruchten en zaden gebruikt voor 

plantkundeonderwijs, in 1956 aangekocht bij het Koninklijk Instituut voor 

de Tropen.
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De toga van Jan Buskes 
(gedragen door Martin Luther King)

Sinds haar vijftigjarige bestaan in 1930 reikt de VU regelmatig 
eredoctoraten uit aan personen vanwege uitzonderlijke 
verdiensten. In 1965 viel een bijzonder gezelschap deze eer 
ten deel: Prins Bernhard, letterkundige Cees Rijnsdorp, de 
Antilliaanse politicus Efraïn Jonckheer, de Amerikaanse 
ontwikkelingseconoom en uitvoerder van het Marshallplan Paul 
Hoffman, de Franse socioloog Jacques Ellul, en de Amerikaanse 
dominee en voorman van de burgerrechtenbeweging Martin 
Luther King (1929-1968). Voor King zijn op de VU meerdere 
gedenktekens: een plaquette uit 1982 en een beeldje uit 2018, 
beide te vinden bij de ingang van het auditorium in het 
hoofdgebouw. Sinds 2018 bevindt zich nog een ander bijzonder 
aandenken aan King in de collectie.

Bij de uitreiking van een eredoctoraat was (en is) het 
gebruikelijk dat de ontvanger een zwarte toga draagt. King had 
deze bij zijn komst naar de VU echter niet meegebracht en moest 
er een lenen. De enige beschikbare toga die niet te lang voor 

1960-1965 | De toga gedragen door Martin Luther King

De Vrije Universiteit heeft al lange tijd een band met Martin Luther King en diens gedachtegoed. De leider 
van de Burgerrechtenbeweging kreeg in 1965 een eredoctoraat uitgereikt. Diverse gedenktekens herinneren 
aan deze bijzondere persoon. Daarnaast is er jaarlijks de Martin Luther King-Lezing. Sinds 2018 bevindt 
de toga die King in 1965 droeg bij het ophalen van zijn doctoraat zich ook in de collectie. Sylvia van de Bunt 
reflecteert op dit bijzondere object.
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hem zou zijn, was die van dominee Jan Buskes, gemaakt door de 
bekende togamaker Firma Rhebergen. En zo gebeurde het dat 
King tijdens de ceremonie de toga van Buskes droeg. 

Buskes had overigens weinig op met zijn toga, en gooide 
hem naar verluidt ergens in de hoek van zijn kamer als hij hem 
niet hoefde te dragen. Bij Buskes’ overlijden in 1980 werd de 
afgedragen toga verloot onder nieuwe predikanten. De gelukkige 
ontvanger liet het fluweel vervangen, en het ambtsgewaad kon 
weer decennia mee. De opgeknapte toga, de bijbehorende baret 
én het originele fluweel werden in 2018 geschonken aan de VU.

 Ook in de Universiteitsbibliotheek dient Martin Luther King de studenten ter 

inspiratie, 2021.
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 Toga gedragen door ds. Jan Buskes, geleend aan Martin Luther King Jr. bij de uitreiking van het eredoctoraat, 1965, Firma Rhebergen, ca. 1925, Amsterdam.
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Bescheidenheid siert de mens
Sylvia van de Bunt

Het boeiende verhaal achter de toga van predikant Jan Buskes 
is recent nog verder ingevuld door dr. Jan van Butselaar. Hij 
vertelde me hierover tijdens een interview. In deze MLK-
interviewserie komen VU-alumni aan het woord die Martin 
Luther King ontmoetten tijdens zijn bezoek aan de VU in 
1965. Van Butselaar weet zich nog goed te herinneren dat 
King, anders dan de andere eredoctores, geen rokkostuum 
droeg. Hij had geen ceremonieel kostuum meegebracht uit 
Amerika, en kreeg van dominee Jan Buskes zijn toga te leen. 
Ze hadden ongeveer hetzelfde postuur. Buskes en King waren 
bevriend en echte geestverwanten wat betreft hun geweldloze 
strijd tegen onrecht en gemeenschappelijke idealen. Buskes 
was tijdens het verblijf van King in Amsterdam zijn ‘buddy’, 
en hielp hem waar mogelijk.

Als je het gehele gezelschap van eredoctores op de foto 
ziet, dan is King in zijn geleende toga nogal underdressed. Het 
benadrukt ook dat het bij King niet om uiterlijke dingen gaat 
zoals ras, huidskleur, status, maar om het innerlijk karakter 
van een mens. Ik vroeg Jan van Butselaar hoe de mensen 
reageerden bij de uitreiking van de eredoctoraten in het 
Concertgebouw op 20 oktober 1965, en hij antwoordde: ‘Het 
was een uitermate plechtige bijeenkomst. Prins Bernhard met 
messcherp gesneden rokkostuum. Het leek wel een plaatje, 
zo perfect. Daarnaast die hele eenvoudige dominee, die staat 
te kijken met een blik van “wie ben ik dat ik deze eer krijg” 
... Het contrast tussen King en Bernhard was enorm … Het 
grote verschil tussen MLK en Prins Bernhard: de laatste groot, 
groots, met zijn familie om hem heen en de hele entourage. 
Daarentegen King: klein van postuur, zwart en met één 
vriend.’

Enkele geïnterviewde alumni waren de volgende 
dag aanwezig bij de diesbijeenkomst in Grand Hotel 

Krasnapolsky, waar King een zeer indrukwekkende speech 
gaf. Mr. Wiersema herinnert zich: ‘Studenten waren met 
stomheid geslagen ... Hij had een enorm volume, en velen van 
ons hebben toen een religieuze ondertoon ervaren. King heeft 
een onvoorstelbare indruk gemaakt. Iedereen was perplex.’ 
Dit is Martin Luther King ten voeten uit. Enerzijds hechtte 
hij weinig waarde aan uiterlijk vertoon. Anderzijds zijn 
innerlijke kracht en bezieling waarmee hij met het timbre in 
zijn stem en prachtige bewoordingen zijn geweldloze missie 
verwoordde. 

Ook anno 2021 gaat er nog steeds een betovering uit van 
Kings innerlijke kracht en woordkeus tijdens zijn speech 
en inspireert King onze VU-gemeenschap. Uit hedendaags 
onderzoek blijkt dat bescheidenheid en succesvol leiderschap 
vaak samengaan. In Kings beroemde ‘I Have a Dream’-speech 
(Washington D.C, 1963) benadrukt hij hoezeer het innerlijk 
prevaleert boven het uiterlijk van de mens: ‘I have a dream 
that my four little children will one day live in a nation where 
they will not be judged by the colour of their skin, but by the 
content of their character.’

 
Sylvia van de Bunt is co-director van SERVUS en associate professor 
aan de School of Business and Economics.
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 Receptie na afloop van uitreiking eredoctoraten in het Concertgebouw, 20 oktober 1965. Van links naar rechts: G. Parkes (vervanger van P. Hoffman), E. Jonckheer, koningin 

Juliana, Martin Luther King, prins Bernhard, J. Ellul en C. Rijnsdorp.
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 Architektengroep 69, Maquette van de VU-campus, ca. 1970.
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In 1953 kocht de Vrije Universiteit een stuk land in het toen 
nog lege Buitenveldert. Het was in eerste instantie bestemd 
voor een eigen Academisch Ziekenhuis, maar later ook voor de 
faculteiten en andere onderdelen van de universiteit. Ook werd 
aanvankelijk geprobeerd er studentenhuisvesting te realiseren. 
De studentenpopulatie groeide in deze periode spectaculair: 
van 2000 in 1953 naar 10.000 in 1973, het jaar waarin het huidige 
hoofdgebouw officieel werd geopend. Tegenwoordig herbergt 
de campus zelfs bijna 30.000 studenten. Dit en veranderende 
wensen zorgden voor een steeds veranderende campus.

Deze maquette, gemaakt voor Architektengroep 69, toont 
op een schaal van 1:1000 de ‘totale bebouwing’ van de Vrije 
Universiteit. Op de voorgrond links bevInden zich nu nog 
altijd de sportvelden, rechts daarvan is de uitbreiding van de 
polikliniek en op de achtergrond het VU-ziekenhuis zichtbaar. 
Het grote rechthoekige grondstuk achter de sportvelden is 
volgebouwd met het hoofdgebouw met aula en daarachter 
het complete wis- en natuurkundegebouw, met rechts daarop 
aansluitend de geneeskundefaculteit. Als we goed naar de 
maquette kijken en die vergelijken met hoe de campus zich 
nu in de werkelijkheid vertoont, vallen een aantal zaken op. Er 
zijn gebouwen verdwenen, en er zijn andere voor in de plaats 
gekomen. Wat het meeste opvalt is het gamma-gebouw, dat nooit 
is gerealiseerd. Van 1966 tot 2001 heeft hier het Provisorium I 
gestaan; het in 1976 gebouwde Transitorium staat er nog steeds.

Kijken we naar de hoofdvormen, dan zien we dat er de eerste 
veertig jaar van de campus werd vastgehouden aan een inrichting 
met stoere gebouwen opgebouwd uit veelal grove, geometrische 
volumes, waartussen de openbare ruimte om de zoveel jaar op 

pragmatische wijze werd heringericht, van voetgangersgebied 
met parkachtige plekjes tot parkeerterrein. Nog niet eens zo 
lang geleden zijn pogingen gedaan om dit ‘restgebied’ meer 
tot het hart van de campus te maken, ook al noopte de vraag 
naar extra onderwijsruimten opnieuw tot nogal detonerende 
noodgebouwen die niet echt bijdragen aan de nieuwe sfeer. 

Voor het verdwenen Provisorium I kwamen in de laatste 
twee decennia gebouwen terug die zich in architectonische 
vormgeving nogal onderscheiden van de voorgaande generatie. 
Dat geldt voor het nieuwe universiteitsgebouw, waarvoor de De 
Boelelaan nu een extra knik maakt en dat aan de binnenzijde 
een enorme vide of overdekte open ruimte heeft, iets waar in de 
eerste generatie gebouwen juist totaal geen inwendige ruimte 
aan werd opgeofferd. Nog afwijkender, ook qua vorm, is de 
‘paprika’ of ‘rode pieper’ – het gebouw zonder ingang zou ik 
het willen noemen – dat zich nadrukkelijk onderscheidt van de 
strakke geometrie en robuustere uitstraling van zijn voorgangers. 

De campus zal ook in de nabije toekomst nog verder 
veranderen, waarbij een goede balans nodig is tussen innovatie 
van het gebouwenbestand en een duurzame omgang met het 
bestaande. Daarbij mag ook de erfgoedvraag een belangrijke rol 
spelen. Hoewel de aanwezige architectuur lang niet iedereen 
op de campus kan bekoren, ligt daarin wel ruim een halve eeuw 
wetenschapsbedrijf besloten, met alle ambities, dromen en 
ervaringen die daarbij horen en die de campus in zijn huidige staat 
ontegenzeggelijk een grote cultuurhistorische waarde verlenen. 

Freek Schmidt is hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de 
leefomgeving aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

1965-1970 | Maquette van de campus

Tussen 1955 en 1995 verhuisde de VU stapsgewijs uit de Amsterdamse binnenstad en Oud-Zuid naar de campus 
in Buitenveldert. Geld- en ruimtegebrek vormen het constante spanningsveld waarbinnen de campus vorm 
kreeg. In de erfgoedcollectie zijn de verschillende maquettes, en foto’s van verloren maquettes, stille getuigen 
van de ontwikkelingen. Architectuurhistoricus Freek Schmidt evalueert de geschiedenis van de VU-campus.
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 De VU-campus in aanbouw, met een deel van het wis- en natuurkundegebouw dat gereedkwam in 1964.
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 Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP), 1934; ontwerp van de stedenbouwkundige ir. Cornelis van Eesteren, hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de dienst 

Publieke Werken. De geplande stadswijken zijn aangegeven in oranje. In ‘tuinstad’ Buitenveldert aan de zuidkant zou vanaf de jaren vijftig de nieuwe VU-campus verrijzen.
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Dinsdag 22 februari 1972 bezetten enkele honderden 
studenten de bestuursvleugel van het toen nog niet 
afgebouwde hoofdgebouw. Het was een protest tegen de 
kandidaatstelling voor de universiteitsraad, waar de studenten 
ondervertegenwoordigd zouden zijn en waarbij van ieder 
lid verlangd werd dat hij of zij de doelstelling van de VU zou 
onderschrijven. De bezetting betekende een enorme boost voor 
de progressieve studentenbeweging en kon ook op steun rekenen 
van andere geledingen, stafleden en Tas-medewerkers (technisch 
en administratief personeel). Ik herinner me dat de eerste avond 
koffiejuffrouwen meehielpen met het opscheppen van maaltijden 
en dat mensen van de Technische Dienst de ordedienst, waar ik 
deel vanuit maakte, hielpen met wachtlopen. Na ruim vier dagen 
vergaderen, overleggen, onderhandelen, dreiging van politie-
ingrijpen en een compromis met het uitstellen van de termijn 
van kandidaatstelling werd op zaterdag 26 februari de bezetting 
opgeheven. Democratisering en discussie over de doelstelling 
stonden van toen af blijvend op de agenda.

Deze 100-uren bezetting, zoals ze later zou gaan heten, 
markeert een omslagpunt in de ontwikkeling van de radicale 
studentenbeweging aan de VU. De actie werd opgezet vanuit de 
SRVU, de ‘politieke vakbond’ die kort tevoren overgenomen was 
door activisten vanuit de Rode Eenheden, marxistisch geschoolde 
studenten uit met name de sociale wetenschappen. Dat politieke 
vakbondsconcept, de koppeling van belangenbehartiging 
aan antikapitalistische strijd, was zomer 1971 door een aantal 
studentenraden uitgewerkt op initiatief van de aan de UvA 

1970-1975 | De film Bezet en de 100-uren bezetting van 1972

Wereldwijd kregen universiteiten in de jaren zeventig te maken met een mondige en activistische 
studentengeneratie. Zo werd aan de VU in 1972 het hoofdgebouw langdurig bezet door studenten die meer 
democratie eisten en die kritiek hadden op de manier waarop de christelijke doelstelling van de universiteit 
functioneerde. De film die hierover gemaakt werd, is opgenomen in de erfgoedcollectie en geeft een beeld 
van deze bezetting en de tijdgeest. Oud-bezetter Jochum de Graaf blikt terug. 
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verbonden ASVA, met op de achtergrond de Communistische 
Partij van Nederland (CPN). De ideologische invloed van Albert 
Benschop en andere prominente bezettingsleiders als Ton Kee 
en Marius Ernsting op de Nederlandse studentenbeweging is 
altijd enigszins onderbelicht gebleven. Pim Fortuyn, die later zijn 
rol als zelfbenoemde voorzitter van de bezettingsraad nogal zou 
oppoetsen, noteerde in zijn Autobiografie van een babyboomer dat 
ze de ASVA met hun eeuwige Maagdenhuisbezetting nogal ‘een 
poepie hadden laten ruiken.’

Na deze bezetting volgde nog een fiks aantal andere 
acties, Peter Bak schrijft in zijn boek Gedonder in de sociale: 
‘De faculteit sociaal-culturele wetenschappen spande daarbij 
de revolutiekroon met dagenlange bezettingen, eindeloze 
raadsvergaderingen en bittere gevechten over benoemingen.’ 
Maar het waren ook opwindende tijden, met Pharetra voerden 
en wonnen we een kort geding tegen het college van bestuur, 
dat weigerde een adressenbestand voor ons jubileumnummer 
ter beschikking te stellen omdat we een voorpublicatie van Jan 
Wolkers’ De Walgvogel hadden gepubliceerd.

Na verloop van tijd kreeg de radicale studentenbeweging 
meer moeite met de spagaat tussen de parlementaire weg 
en antikapitalistische strijd. Later is wel toegegeven dat de 
SRVU veel te lang doorging met vergeefse strijd tegen de 1000 
gulden collegegeld. De studentenbeweging aan de VU kwam 
meer en meer in het vaarwater van de CPN, verschillende 
100-urenbezetters vervulden functies in de partij. Elli Izeboud, 
voorvrouw van de ‘ontspanningsploeg’ die tijdens de bezettingen 
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 Still uit de film Bezet (1972), door Arie van Genderen voor de SRVU.
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met creatieve strijdliederen het revolutionaire elan op peil hield, 
zou eind jaren tachtig als voorzitter de fusiebesprekingen met 
andere linkse partijen voeren die tot het opgaan van de partij in 
GroenLinks leidde.

De aanwezigheid van revolutionaire studenten aan de 
antirevolutionaire universiteit zorgde voor nieuwe botsingen 
en conflicten over met name de doelstelling van de VU. Menig 
VU-bestuurder zag de opstandige studenten als verdwaalde 
schapen die uiteindelijk altijd weer welkom waren bij de kudde, 
iets wat zeker gold voor CPN-lid en SRVU-bestuurder Victor 
Rutgers, afkomstig uit een gerenommeerd VU-geslacht. Maar 
er was ook de felle reactie van iemand als rector magnificus I.A. 
Diepenhorst, die zich keerde tegen het gelijktijdig lidmaatschap 
van zowel de universiteitsraad als van de CPN: ‘De vereniging 
tot bescherming van dieren vraagt ook geen kattenmepper als 
secretaris.’

Terugkijkend op die jaren herinneren de activisten van begin 
jaren zeventig zich vooral dat ze de eerste scheuren in het bastion 
van de in hun ogen hypocriete, gesloten bestuursstructuur aan de 
VU wisten te bewerkstelligen.

 
Jochum de Graaf studeerde van 1970 tot 1978 sociologie aan de VU. Tot 
zijn pensionering in 2018 was hij projectleider bij achtereenvolgens de 
Stichting Burgerschapskunde, het Instituut voor Publiek en Politiek en 
ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat, waar hij vanaf het begin, 
1989, verantwoordelijk was voor de StemWijzer.

 Hoofdgebouw Vrije Universiteit, 1978.
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 Studentenprotest ‘voor een demokratiese universiteit’, 1976.
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 Het Peadologisch Instituut, Vossiusstraat 56, 1970-1980.
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De eerste aan de Vrije Universiteit aangestelde hoogleraar 
pedagogiek, later uitgebreid met psychologie, was Jan Waterink 
(1890-1966) in 1926. Andere universiteiten waren de VU daarin al 
voorgegaan. Van de eerste generatie pedagogen en psychologen 
was Waterink de enige die zich nadrukkelijk toelegde op de 
orthopedagogiek. Daartoe stichtte hij in 1927 het Psychotechnisch 
Laboratorium. Een volgende creatie was het Paedologisch 
Instituut, dat in januari 1931 zijn deuren kon openen. Paedologie 
betekent studie van het kind. Die bestudering moest uiteindelijk 
een sterke koppeling maken tussen wetenschap en hulpverlening 
en dat gebeurde ook. Het laboratorium was daarbij van belang 
voor het afnemen van tests bij de kinderen. Studenten pedagogiek 
en psychologie zouden er later ook wel stagelopen.

In de jaren zeventig vervulde het PI in meerdere opzichten een 
voortrekkersrol in de jeugdzorg, waar toen professionalisering 
en kwaliteit van de zorg belangrijke items werden. Individuele 
behandelplannen werden gebruikelijk en er was veel gaande op 
het gebied van methodiekontwikkeling. De ‘speelkamer’ (zie de 
afbeelding op pagina 83) had daarin een cruciale rol. In het PI 
bestond die al sinds ongeveer 1950. Het accent lag op behandeling 
door middel van het spel, bijvoorbeeld om het kind te helpen 
bij het wegwerken van innerlijke blokkades. Vooral kinderen 
die men toen diagnosticeerde als neurotisch kwamen ervoor in 
aanmerking. Poppenhuis, blokken, verkleedpullen, een zandbak 
en een waterbak waren onmisbare attributen.

1975-1980 | De speelkamer van het Paedologisch Instituut

Al sinds 1926 kent de Vrije Universiteit een hoogleraar pedagogiek. Het vakgebied vond aanvankelijk een 
plek binnen de faculteit der letteren, later binnen sociale wetenschappen, vervolgens in een zelfstandige 
faculteit, en tegenwoordig als onderdeel van de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen. Het 
Paedologisch instituut (PI) speelde een belangrijke rol binnen de VU-opleiding, maar ook breder in de 
jeugdzorg. In de jaren zeventig speelde het een voortrekkersrol in de professionalisering van het werkveld. 
De foto van de zogenaamde speelkamer is hier de getuige van. Marjoke Rietveld-van Wingerden en John 
Exalto schetsen de ontwikkelingen.
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De functie van de speelkamer veranderde na 1975 in twee 
opzichten. Allereerst ging ze een vast onderdeel vormen in 
de behandeling. Het ging nu niet meer zozeer om specifieke 
kinderen te helpen bij innerlijke blokkades; de speelkamer werd 
bij elk kind van belang geacht. Bovendien kwam nu het accent 
te liggen op een goede relatie tussen kind en hulpverlener om 
de behandeling in het instituut meer kans van slagen te geven. 
Psychologen namen de taak over van speltherapeuten. Een van 
de kinderen die eind jaren zeventig op afgesproken tijden in de 
speelkamer kwamen herinnert zich: ‘Regelmatig ... mocht ik bij 
de psychologe in de speelkamer spelen. Ik deed dat heel graag en 
speciaal voor mij schafte ze bouwpakketten aan omdat ik daar zo 
van hield.’

Een andere ontwikkeling die bepalend werd voor de hele 
periode na 1975 was dat de speelkamer onmisbaar werd in de 
diagnostiek. Door het aanbrengen van een one-way screen was 
het mogelijk een kind tijdens het spel te observeren zonder 
dat het zich daarvan bewust was. Oudere kinderen wisten dat 
dit gebeurde. Een van de geïnterviewde oud-pupillen merkte 
hierover op: ‘Onder schooltijd werd ik regelmatig (dat wil zeggen 
tweemaal per week een uur) weggeroepen voor speltherapie 
onder leiding van Titia Hoeksema. Fantastisch was dat! Soms 
mocht ik vrij spelen. Dat deed ik het liefst met het poppenhuis, 
maar soms werd mij opgedragen om een ander spel te kiezen. 
Titia keek af en toe door een one-way screen, maar ze speelde ook 
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regelmatig met mij mee. Als ik me bijvoorbeeld wilde verkleden 
dan mocht ik ook Titia een pruik opzetten.’

De speelkamer en het one-way screen zijn tegenwoordig 
niet meer weg te denken uit de jeugdhulpverlening, of die 
nu residentieel is of ambulant. Wat wel is veranderd is dat 
kinderen zelden opgenomen worden in een tehuis, en als dit 
nodig is dan moet die opname zo kort mogelijk zijn. Vanaf de 
jaren tachtig werden veel tehuizen gesloten. Het PI kon blijven 
bestaan vanwege de specialistische hulp en de erkenning als 
jeugdpsychiatrische kliniek in 1989. In 2004 ging deze kliniek 
samen met andere jeugdpsychiatrische hulpverleningsinstanties 
op in De Bascule. Sinds kort vormen De Bascule en Spirit samen 
de organisatie Levvel.

Marjoke Rietveld-van Wingerden was tot haar pensionering 
universitair docent historische pedagogiek. John Exalto is universitair 
docent historische pedagogiek aan de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen.

 Jacob Eriks, Jan Waterink, 1951, Olieverf op doek, 98,5 x 78,5 cm. Portret naar 

aanleiding van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar.
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 De speelkamer. Tekenen is een activiteit waarin een kind zich kan uiten over datgene waarvoor het nog niet de woorden heeft. 

Voor de therapeut is het een middel een kind beter te leren kennen en te kunnen helpen.
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1980-1985 | De gedenkpenning en het eeuwfeest

Lustra worden aan de universiteit, ook aan de VU, gevierd met herdenkingen en feestelijkheden. Dat 
gebeurt vaak extra uitbundig in kroonjaren, zoals het vijftigjarig bestaan in 1930, toen de VU voor het eerst 
eredoctoraten uitreikte. Het eeuwfeest in 1980 werd zeer uitbundig gevierd, en daaraan herinneren ook 
verschillende objecten in de collectie, waaronder een bijzondere gedenkpenning. Het lustrumjaar 2020 
stond in het teken van Abraham Kuyper, omdat het een eeuw geleden was dat deze belangrijkste stichter 
overleed. Organisator Jacob Bouwman vertelt over het Kuyperjaar, en de blijvende relevantie van Kuyper. 
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Het VU-eeuwfeest in 1980

De dies natalis van de VU werd in oktober 1980 gehouden 
op een symbolische plek: de Nieuwe Kerk op de Dam, waar 
honderd jaar eerder ook de oprichtingsbijeenkomst had 
plaatsgevonden. De zitting werd bijgewoond door koningin 
Beatrix, en er werden maar liefst negen eredoctoraten uitgereikt, 
onder andere aan journalist en publicist Hendrik Algra (in de 
sociale wetenschappen) en aan de arts-apotheker Fiep Kruyt 
uit Soerabaja (in de geneeskunde). Zij was daarmee de eerste 
vrouwelijke eredoctor van de VU.

De feestelijkheden waren al een jaar eerder van start gegaan. 
In oktober 1979 was een zilverlinde geplant (die nog steeds op de 
campus staat). Gedurende het academisch jaar 1979-1980 werd 
onder meer een optocht gehouden, een toneelstuk opgevoerd 
en een festival georganiseerd. Het jaar werd afgesloten met een 
optreden van het VU-orkest en VU-koor in het Concertgebouw. 
Er werd een aantal congressen georganiseerd, onder andere over 
de doelstelling van de universiteit, en over ICT en beroep. Ook 
waren er verschillende tentoonstellingen: over Kuyper, maar ook 
over planten uit de Bijbel, met levende planten en landschapjes 
rondom de aula in het hoofdgebouw. 

Ook werden er veel herdenkingsvoorwerpen gemaakt: 
van bier en likeur tot mokken en pullen, vlaggen en klompjes, 
theelepeltjes en beschilderde sierborden. De gedenkpenning 
werd ontworpen door beeldhouwer Ger Zijlstra (1943). Hij bestaat 

uit twee schijfjes van brons, elk met een gaatje in het midden. 
Op een daarvan staat het cijfer 1 afgebeeld, waardoor samen ook 
het getal 100 zichtbaar wordt. De overlap van de twee cirkels 
staat voor continuïteit, waarbij de geheel ronde het afgeronde 
verleden weergeeft, en de niet geheel ronde de nieuwe nog 
onvoltooide periode. De verticale lijn van de 1 staat voor contrast 
en progressiviteit. VU-medewerkers en studenten konden de 
penning voor veertig gulden kopen.
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 Ger Zijlstra, Gedenkpenning VU-eeuwfeest, Amsterdam, 1979.
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Het Kuyperjaar 2020-2021
Jacob Bouwman

De viering van honderdveertig jaar Vrije Universiteit 
Amsterdam valt samen met de herdenking van de dood van 
haar stichter honderd jaar geleden. Dit Kuyperjaar moet 
vanwege het coronavirus grotendeels online georganiseerd 
worden. Kuypers blijvende betekenis staat centraal in 
drie belangrijke thema’s: ondernemerschap, diversiteit en 
democratie. Het is de bedoeling om niet alleen Kuypers 
betekenis voor de universiteit te benoemen, maar ook 
zijn nationale en internationale betekenis. Kuyper lijkt 
tegenwoordig meer lezers en bewonderaars te hebben in 
Noord-Amerika en Zuidoost-Azië dan in Nederland.

Rector magnificus Vinod Subramaniam stelde een 
stuurgroep samen die garant stond voor deze brede blik. 
Naast de rector, namen Kuyper-expert George Harinck, 
Amsterdams gemeenteraadslid Don Ceder, islamitisch 
theoloog Anne Dijk en hoogleraar onderwijsrecht Renée 
van Schoonhoven plaats in deze groep. Kathleen Ferrier, 
voorzitter van de UNESCO Commissie, werd gevraagd als 
voorzitter. Als politica liet zij zich inspireren door Kuypers 
woorden dat regeren iets heel anders is dan administreren. Zij 
was al betrokken bij de VU via een stichting die in Nederland 
het gedachtegoed van eredoctor Martin Luther King levend 
houdt in de strijd tegen discriminatie. Martin Luther King 
kreeg in 1965 uit handen van rector W.F. de Gaay Fortman een 
eredoctoraat.

Diens kleindochter Marry de Gaay Fortman, topvrouw 
en VU-alumna, bracht bij de opening van het academisch 
jaar in herinnering hoe vluchtelingen, waaronder haar 
voorouders, in de zeventiende eeuw in Nederland werden 
ontvangen. Ze kregen tien jaar lang belastingvrijstelling om 
een onderneming te kunnen starten en zodoende een goede 
positie in Nederland te kunnen verwerven. Ook koningin 
Máxima sprak als diesredenaar over ondernemerschap. 
Ideeën omzetten in maatschappelijke waarden, samen met 

het midden- en kleinbedrijf, is hard nodig nu corona de 
economie in een crisis stort; studenten, universiteiten en 
kleine ondernemers moeten hierin samen optrekken, was 
haar boodschap.

In het Kuyperjaar stimuleerde de VU ondernemerschap 
met het uitreiken van de Kuyper Award. Studenten 
mochten ondernemersplannen indienen en drie hiervan 
werden genomineerd en kregen extra begeleiding. Dit 
was voor studenten en de universiteit een spannende 
ontdekkingstocht. Zo mochten sommige genomineerden van 
hun huisbaas geen bedrijf beginnen op hun kameradres en 
ook de VU zelf stond niet toe dat studenten de universiteit 
als vestigingsadres opgaven. Maar in het Kuyperjaar is dit 
veranderd. Zo kan het gebeuren dat naast de eerste politieke 
partij, een krant, een kerk en universiteit honderd jaar na zijn 
dood nog steeds maatschappelijke waarde ontstaat uit zijn 
initiatieven. Dat is onvermoeibaar ondernemend te noemen.

Jacob Bouwman is organiserend secretaris van de stuurgroep 
Kuyperjaar en senior programmamaker bij de nieuwe dienst DURF 
(Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving).
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 Zilverlinde, geplant bij aanvang van het VU-eeuwfeest, 22 oktober 1979.

 Rector magnificus H.  Verheul tijdens de Dies Natalis, 20 oktober 1980 in de Nieuwe 

Kerk. 
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 Monique Eller en Bodine Koopmans, Nick en Carst, Kleurenfoto, 2016.
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DOUBLE DUTCH
Wende Wallert

De fotografen Monique Eller en Bodine Koopmans 
maakten in 2016 in samenwerking met het NTR en de VU 
de serie portretten DOUBLE DUTCH over het fenomeen 
tweelingen. Het resultaat van hun werk was te zien in 
een expositie in het hoofdgebouw. Juist vanwege de 
rustige achtergrond toont het portret van Nick en Carst 
heel mooi de gelijkenis en verschillen, maar ook de 
bijzondere onderlinge verbondenheid bij tweelingen. De 
VU stimuleert de interactie tussen kunst en wetenschap. 
Net als de wetenschap biedt kunst ons nieuwe inzichten, 
maar dan vanuit de verbeelding. In de eigen galerieruimte 
WONDER organiseert de VU exposities en events waarin 
actueel artistiek en wetenschappelijk onderzoek wordt 
gedeeld met het publiek.

Wende Wallert is conservator van de Kunstcollectie van de VU.

1985-1990 | Nick en Carst en het Nederlands Tweelingen Register

Te midden van de vele onderzoeksinstituten, -afdelingen en -groepen die de Vrije Universiteit telt, wordt 
een bijzondere plek ingenomen door het Nederlands Tweelingen Register. Deze onderzoeksgroep is ook op 
bijzondere wijze vertegenwoordigd in de collecties: met een kunstwerk. Kunstconservator Wende Wallert 
en oprichter van het NTR Dorret Boomsma vertellen.
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Het Nederlands Tweelingen Register
Dorret Boomsma

In 1983 begon ik mijn promotietraject aan de VU, na een 
doctoraalopleiding daar en een MA aan het Institute for 

Behavior Genetics in Boulder, Colorado. In Boulder was ik 
doordrongen geraakt van de waarde van tweelingonderzoek. 
Samen met mijn promotor, J.F. Orlebeke, nodigden we 
twee- en drielingen tussen de dertien en twintig jaar en 
hun ouders uit om mee te doen aan een onderzoek naar de 
genetica van cardiovasculaire risicofactoren. We kregen hun 
adressen met hulp van de burgerlijke stand van de gemeente 
Amsterdam, maar al snel werd duidelijk dat het heel duur 
zou worden om via die route echt grote groepen tweelingen 
te rekruteren voor erfelijkheidsonderzoek. Daarom besloten 
we zelf een tweelingregister op te zetten aan de VU. Dat werd 
het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Op dit moment 
staan rond de zeventigduizend tweelingparen en ongeveer net 
zoveel gezinsleden ingeschreven. Het NTR is dus een tweeling-
familieregister.

We begonnen met twee groepen: jongvolwassenen (en hun 
ouders en broers en zussen) en pasgeboren twee- en drielingen. 
Orlebeke woonde naast de directeur van een babyfelicitatiedienst. 
Die organisatie ging op bezoek bij jonge ouders en het NTR 
mocht een folder meegeven om ouders van jonge tweelingen uit 
te nodigen zich in te schrijven. 

Informatie over ontwikkeling, gezondheid, fertiliteit, lifestyle, 
cognitieve vaardigheden en persoonlijkheid komt vooral uit 
de vragenlijsten, die deelnemers om de paar jaar toegestuurd 
krijgen. Ook leerkrachten van jonge tweelingen doen mee en 
geven informatie over meerlingen en hun broertjes en zusjes 
in de schoolse situatie. Daarnaast zijn er projecten waarin 
gegevens worden verzameld over bijvoorbeeld IQ, bloeddruk of 
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hersenfunctie. Rond 2004 startte het Biobank-project, waarin bij 
tienduizend deelnemers biologisch materiaal werd verzameld, 
zoals bloed waaruit DNA en RNA zijn geïsoleerd en waarin 
biomarkers zijn gemeten, van cholesterol tot telomeer-lengte. 
Jarenlang zijn medewerkers van het NTR daarvoor ’s morgens 
vroeg bij deelnemers thuis langsgegaan.

Met al die metingen en bepalingen kan onderzoek worden 
gedaan naar de klassieke vraag waar het tweelingonderzoek om 
draait: wat verklaart verschillen tussen mensen? Ligt de verklaring 
in de omgeving of in het DNA? Meer dan dertig jaar NTR-
onderzoek laat zien dat het antwoord niet of-of, maar en-en is. 
Er zijn bijna geen menselijke eigenschappen waarbij ons genoom 
niet een rol speelt. De laatste jaren is er ook steeds meer interesse 
voor de afhankelijkheid van genen en omgeving. De omgeving 
waarin mensen zich bevinden of de omgeving die ze opzoeken is 
niet random, maar wordt beïnvloed door hun genoom. 

De combinatie van tweeling-familie-onderzoek met DNA-
data die zijn verzameld in meerdere generaties blijkt heel 
waardevol in vragen naar intergenerationele transmissie en 
naar voorspellingen gebaseerd op genetische informatie. 
Met name kunnen we hier nog steeds heel veel leren van 
eeneiige tweelingparen. Eeneiige, of monozygote, tweelingen 
ontstaan uit één bevruchte eicel die zich een aantal dagen na de 
bevruchting splitst. Dat leidt tot twee, of soms zelfs drie of vier, 
individuen met eenzelfde genoom. Voor eigenschappen die sterk 
samenhangen met DNA-informatie, zoals uiterlijke kenmerken 
– zie de foto van Nick en Carst – lijken eeneiige tweelingen dus 
veel op elkaar. Ze hebben (vrijwel) hetzelfde DNA en daarmee 
ook identieke risicoprofielen voor ziekten en aandoeningen. 
Juist het onderzoek bij eeneiige tweelingen maakt duidelijk dat 
genetisch determinisme niet bestaat: eenzelfde genotype hoeft 
niet te leiden tot eenzelfde uitkomst qua gezondheid of gedrag. 
De verschillen binnen paren eeneiige tweelingen is de beste 
schatting die we hebben voor de grens van voorspelbaarheid.

De participatie van een- en twee-eiige meerlingen, en 
hun gezinsleden die allemaal belangeloos meedoen aan NTR-
onderzoek, heeft in drie decennia een database met longitudinale 
gegevens opgeleverd die wereldwijd uniek is.

Dorret Boomsma is hoogleraar biologische psychologie en oprichter van 
het Nederlandse Tweelingen Register.
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 Pinar Yoldas, Cytopia, 2018. Na oplevering van het nieuwe O|2-gebouw vroeg de VU Yoldas een kunstwerk te creëren dat het onderzoek op het gebied van Human Health and Life 

Science verbeeldt. Zij kwam uit bij de essentie van het onderzoek: celdeling. Dit resulteerde in een aaibaar en luchtig kunstwerk dat de zintuigen prikkelt. Haar cel in ijsjeskleuren 

‘zweeft’ over de achterwand van het auditorium vlakbij de ingang van het gebouw.
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1990-1995 | Het leesplankje: de eerste reclamecampagne

In 1992 lanceerde de VU de campagne ‘Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit’. Onderdeel hiervan was 
een studentenwervingscampagne met het traditionele leesplankje van Cornelis Jetses, waarin de woorden 
– Aap, Noot, Mies, enzovoort – werden gecombineerd met eigentijdse afbeeldingen. De campagne was een 
succes en liep meer dan tien jaar, waarbij ieder jaar nieuwe afbeeldingen werden geïntroduceerd. Deze 
werden gekoppeld aan specifieke studies, zoals ‘Noot’ (een walnoot) aan psychologie, ‘Vuur’ (opstijgende 
spaceshuttle) aan natuur- en sterrenkunde, ‘Weide’ (verdroogd weiland) aan aardwetenschappen. 
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De campagne was de eerste universiteitsbrede reclamecampagne 
van de VU en een van de eerste in Nederland. Overigens had 
de VU, meer dan andere universiteiten, vanouds wel de nodige 
ervaring met ‘propaganda’, zoals het toen heette. Deze richtte zich 
op de ‘achterban’ die de universiteit financieel steunde. Al in de 
jaren dertig werd een VU-film gemaakt die een beeld geeft van 
het universitaire leven; deze werd vertoond op VU-avonden in het 
land. Daarnaast werd later op kleine schaal aan ‘studievoorlichting’ 
gedaan door de studentendecanen, en vanaf midden jaren 
zeventig had de VU een wetenschapsvoorlichter in dienst. Uit 
deze activiteiten groeide het bureau Voorlichting & Externe 
Betrekkingen. Zo transformeerde de traditionele voorlichting 
geleidelijk tot activiteiten in het kader van profilering en werving.

Het is geen toeval dat juist in de jaren negentig de eerste grote 
wervingscampagne werd gelanceerd. Waar vanouds een gestage 
– vanaf de jaren zestig sterk groeiende – stroom studenten 
de VU, en ook andere universiteiten, had weten te vinden, 
stokte de groei in de jaren negentig. Omdat de Nederlandse 
universiteiten in toenemende mate werden bekostigd op 
basis van studentenaantallen, werd werving ook financieel 
belangrijk. Binnen de universiteit was overigens de nodige 
weerstand te overwinnen; reclame maken was toch meer iets 
voor wasmiddelfabrikanten dan voor een academische instelling? 
Goede wijn behoefde toch geen krans? 

In 1989 was overigens al een belangrijke eerste stap gezet in 
deze ontwikkeling. In samenwerking met ontwerpbureau BRS 

Premsela Vonk was toen een nieuw VU-beeldmerk ontwikkeld, 
de blauwe griffioen. Dit fabeldier met het onderlijf van een 
leeuw, kop en vleugels van een adelaar en de oren van een paard, 
bracht eenheid in de huisstijl en representeerde de corporate 
identity. Deze was niet statisch, maar wel onderscheidend. 
De verschillende dieren verwijzen naar de verschillende 
wetenschapsgebieden, wat stilistisch tot uitdrukking wordt 
gebracht in een ‘klassiek’ vormgegeven lichaam (alfa), 
‘mathematisch’ vormgegeven kop (bèta), en vrij geschetste 
vleugels (gamma). De griffioen kijkt achterom – hij is zich bewust 
van de traditie – staat met beide benen op de grond van de 
ervaring, en combineert dit met ‘de vlucht van de verbeelding’.

Ook de campagne met het leesplankje, die was ontwikkeld 
in samenwerking met bureau Campaign Company, nam als 
uitgangspunt de eigen identiteit van de VU. Het leesplankje – 
traditioneel, maar gecombineerd met moderne afbeeldingen 
– verbond verleden en heden. De campagne werd groots 
aangepakt, waarbij het accent lag op buitenreclame: er kwamen 
affiches in abri’s en op billboards, en beplakte bussen en trams. 
Dagbladadvertenties ondersteunden de campagne. Binnen de 
universiteit groeide het draagvlak: de campagne was speels, en ze 
bood bovendien zowel eenheid – het concept van het leesplankje 
– als de mogelijkheid studies afzonderlijk te profileren, waarbij 
eindeloos kon worden gevarieerd. Ook was er lof vanuit de 
reclamewereld; in 1998 won de campagne een belangrijke 
reclameprijs: een zilveren ‘Effie’. 
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 Het leesplankje met de slogan Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit, 1997.
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De campagne raakte sterk verbonden met het imago van 
de VU en werd enkele malen geprolongeerd. Pas in 2003 
werd ze opgevolgd door de campagne ‘Meer perspectief ’, met 
als terugkerend thema ‘Je weet meer als je ruim denkt’, die 
geschikter werd geacht voor een internationale profilering. In 
deze campagne kregen zinnen of beelden een andere betekenis 
door toevoeging van een buiten het kader geplaatst extra 
woord of beeld. Tussen 2011 en 2018 stond vervolgens de leus 
‘VU is verder kijken’ centraal. Sinds 2018 gebruikt de VU in de 
werving de leus ‘Verander je wereld’, met als meest in het oog 
springend beeld een kroket die van binnen een kiwi blijkt te 
zijn, met bijbehorende tekst ‘Verander fastfood’. Dit alles wordt 
gecoördineerd vanuit de dienst Communicatie & Marketing, 
die in drie decennia is uitgegroeid tot de centrale afdeling die 
verantwoordelijk is voor het positioneren van de universiteit en 
alle corporate communicatie.

 Campagne ‘Je weet meer als je ruim denkt’, 2003.
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 Campagne ‘Verander je wereld’, 2018.
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 Klapschaats met meetapparatuur, Werkplaats AMC, Amsterdam, 1995-1996.
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De klapschaats

Sinds de oprichting van de interfaculteit der lichamelijke 
opvoeding in 1971 wordt er aan de VU onderzoek gedaan naar 
de biomechanica van de menselijke beweging. Dit onderzoek is 
grotendeels opgezet door Gerrit Jan van Ingen Schenau (1944-
1998), die in 1992 hoogleraar biomechanica werd bij wat toen de 
faculteit der bewegingswetenschappen was. Aanvankelijk richtte 
zijn onderzoek zich op de biomechanica van het wandelen, maar 
na onderzoek van een van zijn studenten kwam het schaatsen in 
beeld. Door middel van metingen van bewegingen en de daarmee 
gemoeide krachten probeerden hij en zijn team inzicht te krijgen 
in de vermogensproductie van de mens en de aanwending van dit 
vermogen in cyclische bewegingen.

Fysiologisch onderzoek naar de werking en aansturing van 
spieren, in dit geval de kuitspier, en zijn enthousiasme voor 
schaatsen, brachten Van Ingen Schenau midden jaren tachtig 
tot de ontwikkeling van de klapschaats. Verschillende prototypes 
gingen aan het uiteindelijke succes vooraf. Hierbij werden ook 
meetschaatsen ontwikkeld en gebruikt om de mechanica van 
het schaatsen te onderzoeken. Een van de eerste meetmodellen, 
die de afzetkracht meet bij het schaatsen, stamt al uit 1978. Deze 
schaats heeft nog vastzittende ijzers, evenals de meetschaatsen 
uit 1985 tot 1988, ontwikkeld voor het promotieonderzoek van Jos 
de Koning. 

Het idee van de klapschaats werd door de onderzoekers in 
samenwerking met de instrumentmakers van het Academisch 

1995-2000 | De klapschaats en bewegingswetenschappen

Een van de bekendste uitvindingen van VU-onderzoekers is de klapschaats. Deze zorgde, na jaren 
van onderzoek, testen en aarzeling, voor een revolutie in de schaatssport. Dit werk werd gedaan bij 
bewegingswetenschappen, een uniek en profielbepalend wetenschapsgebied bij de VU. Een terugblik op dit 
traject en een overzicht van het huidige schaatsonderzoek door Peter Beek, Jaap van Dieën en Jeroen Smeets.
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Medisch Centrum uitgewerkt. Het grootschalig testen begon in 
het schaatsseizoen 1994-1995 bij de jeugdselectie in Zuid-Holland. 
In 1996 reden topschaatsers Tonny de Jong, Carla Zijlstra en 
Barbara de Loor voor het eerst met de nieuwe schaatsen. Velen 
waren echter nog sceptisch. Tijdens de olympische spelen van 
1998 in Nagano schaatsten alle deelnemers op klapschaatsen en 
werden op bijna alle afstanden wereldrecords gereden.

De schaats die hier te zien is, is een model uit 1996-1997. 
De draden leidden naar een kleine computer op de rug van de 
schaatser, waarmee data uit meetapparatuur werden opgeslagen 
die later konden worden uitgelezen.
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Huidige ontwikkelingen 
Peter Beek, Jaap van Dieën en Jeroen Smeets

Sinds het pionierswerk van Van Ingen Schenau zijn 
bewegingswetenschappers onderzoek naar het schaatsen 
blijven doen. Zo heeft Jeroen van der Eb vanaf 2018 de 
verdere ontwikkeling van de meetschaats ter hand genomen. 
Aan de bestaande meetschaatsen viel nog het een en ander 
te verbeteren om ze voor gebruik in de topsport geschikt 
te maken. De ‘oude’ generatie meetschaatsen was door 
de aangebrachte sensoren en elektronica zo zwaar dat 
topschaatsers er niet goed mee uit de voeten konden. 
Bovendien hadden deze schaatsen nog geen klapmechanisme. 

Van der Eb heeft dat probleem met de hulp van 
technici opgelost en een lichtere versie van de meetschaats 
met klapmechanisme gemaakt. Alle rijders die deze 
klapmeetschaats hebben uitgeprobeerd waren enthousiast 
over de rijeigenschappen en konden er zonder problemen 
hard op rijden. In de nieuwe meetschaats is bovendien alle 
elektronica zodanig geïntegreerd in de brug tussen ijzer 
en schoen dat het krachtenspel tussen voet, schaats en ijs 
hiermee betrouwbaar gemeten kan worden. Hierdoor kan de 
biomechanica van het schaatsen nog beter begrepen worden, 
vooral op hoge snelheid. Het effect van een verandering in 
techniek en in de preparatie van de schaats (ronding, type 
ijzer) kan met de meetschaats in kaart gebracht worden. 
Daarnaast kan schaatsenfabrikant Viking de meetgegevens 
gebruiken om nog betere schaatsen voor de markt te maken. 

De meetschaats won in 2020 de Nationale Sportinnovator 
Prijs, een subsidie voor de beste innovatieve producten op het 
gebied van (top)sport en bewegen, voor een vervolgproject. 
Dit project heeft als doel de meetschaats in gebruik te laten 
nemen door de topschaatsers van Nederland en de data te 
benutten om hun schaatstechniek verder te verbeteren. Dat 
kan door middel van offline analyse, maar het zou helemaal 
fraai zijn als er op basis van de data uit de meetschaats online, 
dat wil zeggen tijdens het schaatsen, feedback kon worden 

gegeven. Dat is de stip op de horizon voor het project, waarbij 
behalve de Vrije Universiteit ook de Universiteit Leiden, de 
KNSB, NOC*NSF, Innovatielab Thialf en schaatsenfabriek 
Viking zijn betrokken.

Het gebruik van online feedback vraagt niet alleen 
technische kennis, maar ook kennis over hoe feedback het 
gedrag beïnvloedt. Deze kennis wordt door de afdeling 
ontwikkeld en niet alleen om sportprestaties te optimaliseren, 
zoals bij het schaatsen, maar ook om overbelasting in de 
sport en in het werk te voorkomen en om het functioneren 
van patiënten en ouderen met bewegingsproblemen te 
verbeteren. Hierbij wordt samengewerkt met toekomstige 
gebruikers in de sport en gezondheidszorg, alsmede met 
bedrijven en ontwikkelaars van meettechnieken die dergelijke 
feedback mogelijk maken. 

Peter Beek, Jaap van Dieën en Jeroen Smeets zijn alle drie hoogleraar 
bij de afdeling Bewegingswetenschappen van de Faculteit der 
Gedrags- en Bewegingswetenschappen. 
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Informatica aan de VU
Danny Beckers, met toevoegingen van Andy Tanenbaum

De VU was er vroeg bij met haar afdeling Informatica. Al 
vanaf 1971 konden studenten wiskunde zich inschrijven voor 
de afstudeerrichting informatica. De studie betrof vooral de 
beschrijving en ontwikkeling van geautomatiseerde numerieke 
processen, en de studie van de bijbehorende foutenmarges. 
De VU was, in de persoon van de hoogleraar Jurjen Koksma 
(1904-1964) sinds de oprichting betrokken bij het Mathematisch 
Centrum, tegenwoordig bekend als het Centrum voor Wiskunde 
en Informatica. Dit centrum werd in 1946 opgericht op initiatief 
van een aantal hoogleraren wiskunde, die een nieuwe vorm van 
wiskundebeoefening voorstonden. Met het centrum wilden zij 
bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie. 
Het rekencentrum van het Mathematisch Centrum was een van 
de wezenlijke onderdelen, en het was van daaruit dat de VU al 
vroeg kennis had van de bouw van computers. Het Mathematisch 
Centrum was onder andere betrokken bij het ontwerp van de X1 
van de Nederlandse computerfabrikant Electrologica. De vroege 
betrokkenheid van de VU bij informatica kwam dus niet uit de 
lucht vallen.

In de jaren zestig verrichtten medewerkers en studenten 
van de VU rekenwerk op de machines van het Mathematisch 
Centrum. Veel wiskundestudenten zouden via het Centrum 
het werkveld instromen. Met de in 1970, respectievelijk 1972 

2000-2005 | MINIX 3 en het erfgoed van informatica

Als een van de eerste universiteiten in Nederland begon de Vrije Universiteit in de jaren zeventig met een 
afdeling informatica. Dankzij de Amerikaanse hoogleraar Andy Tanenbaum bereikte de VU-informatica 
al snel internationale faam. Tanenbaum werd vooral bekend door het besturingssysteem MINIX. In 2006 
kwam MINIX 3 uit, dat nog steeds wordt gebruikt in het onderwijs. Historicus Danny Beckers schetst de 
ontwikkeling van informatica aan de VU en de achtergronden van MINIX.
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aangestelde buitengewoon hoogleraren Reinder van de Riet en 
Jacob de Bakker bood de VU wiskundestudenten vanaf 1973 zelfs 
een groot aantal vakken aan, die zich uitstrekten van numerieke 
wiskunde tot bedrijfsautomatisering, en van programmeren 
tot de bouw van databases. Beiden hoogleraren hadden aan de 
VU gestudeerd en daarna enige jaren aan het Mathematisch 
Centrum gewerkt. In 1971, precies tussen deze twee benoemingen 
in, werd Andy Tanenbaum aangesteld als wetenschappelijk 
medewerker, vanaf 1978 als lector en vanaf 1980 als hoogleraar. 
Een van de colleges die hij verzorgde, behandelde het ontwerp 
van besturingssystemen. Om studenten de gelegenheid te bieden 
die besturingssystemen zelf nader te kunnen bestuderen, maakte 
hij midden jaren tachtig MINIX. Het was een kleine versie van 
het populaire besturingssysteem UNIX (MINi unIX), dat een paar 
jaar eerder door Bell Labs was ontwikkeld.

Besturingssystemen voor computers waren een relatief nieuw 
fenomeen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De oude 
mainframes werden wel uitgerust met een set basiscommando’s, 
maar de noodzaak voor een besturingssysteem deed zich pas 
voelen toen het in de jaren zestig gangbaarder was geworden 
dat meerdere gebruikers op dezelfde computer werkten. Het 
besturingssysteem van de computer zorgde ervoor dat de 
verschillende programma’s die werden gebruikt, op een efficiënte 
manier door de computer werden afgehandeld – zonder dat 
er onderweg informatie verdween of processen stokten. Op 
die manier kon bijvoorbeeld het resultaat van de ene gebruiker 
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 Loginscreen van Minix Versie 3.1.8. 
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worden geprint, terwijl de processor ondertussen met een andere 
berekening bezig was. Met de groeiende populariteit van de PC 
begin jaren tachtig, kreeg het besturingssysteem de functie van 
het afhandelen van alle parallelle processen die de PC-gebruiker 
had opgestart en waarvan de gewone gebruiker zich niet eens 
meer bewust was: van scherm-aansturing en tekstverwerker tot 
tijdklokje en mailprogramma.

In een boek over besturingssystemen uit 1987 gebruikte 
Tanenbaum MINIX als basis. Het boek werd geleverd met een 
doos met floppydisks met MINIX, inclusief de broncode. Als 
besturingssysteem zou het op de markt worden verdrongen door 
Windows en MACOS, maar als leerboek aan universiteiten was 
MINIX in de jaren negentig toonaangevend, omdat het door 
studenten zelf kon worden bestudeerd en aangepast.

MINIX ging aan de VU verder als onderzoeksproject, 
wat onder meer leidde tot een zestal promotieonderzoeken, 
waarvan twee werden bekroond met de Roger Needham Award 
voor het beste Europese promotieonderzoek op het gebied van 
computersystemen. In 2004 werd Tanenbaum benoemd tot 
KNAW-hoogleraar, inclusief een beurs van 1,5 miljoen euro voor 
verder MINIX-onderzoek. In 2006 veranderde met MINIX versie 
3 de focus van het onderzoek naar het foutenbestendig maken 
van het systeem. In 2009 ontving Tanenbaum een ERC-beurs van 
2,5 miljoen euro voor verdere ontwikkeling, waarmee duidelijk 
werd dat ook de Europese Unie het belang van betrouwbare 
software erkende.

Danny Beckers werkt aan de Faculteit der Bètawetenschappen, waar 
hij doceert en onderzoek doet op het gebied van de geschiedenis van de 
wiskunde, informatica en wiskundeonderwijs.

Software als erfgoedobject

Dankzij de digitale revolutie is het idee van een object in 
de museale wereld veranderd. Waar een object vroeger 
vooral werd gezien als iets dat je kunt vasthouden en 
opslaan, zijn er tegenwoordig ook digitale (born-digital) 
objecten, zoals e-boeken, e-mails of e-kunstwerken. 
Ook de software zelf zou als erfgoed kunnen worden 
aangemerkt. Software zegt minstens zoveel over hoe de 
menselijke geest werkt en zich ontwikkelt als de hardware 
of de eindproducten. Maar kan software ook op een 
duurzame manier bewaard worden? En wat bewaar je dan 
precies? De code op een floppydisk of usb-stick? Of op 
een apparaat? En hoe blijft het programma werkend en 
toegankelijk? Wellicht op een virtueel apparaat? Of bewaar 
je, symbolisch, een screenshot, of een afbeelding van een 
logo, ter illustratie bij een verhaal? In de erfgoedwereld 
wordt hier breed over nagedacht; zo verscheen in 2003 de 
UNESCO Charter on the Preservation of Digital Heritage, 
waarin al deze vragen aan bod komen.

Aansluitend is er nog een uitdaging. Want hoe 
toon je digitaal erfgoed in een papieren publicatie 
of fysieke tentoonstelling? In de online expositie 
werden verschillende hyperlinks naar films en 
achtergrondinformatie toegevoegd, maar in deze uitgave 
blijft het bij een verhaal. Een fysieke expositie zorgt weer 
voor specifieke uitdagingen, want hoe krijgt de bezoeker 
een goede beleving van niet-tastbare objecten? Kortom: 
digitaal erfgoed plaatst de erfgoedbeheerder voor veel 
interessante nieuwe uitdagingen.
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 Inbelmodem met telefoontoestel, nodig om digitaal netwerkverkeer over de analoge 

telefoonlijn mogelijk te maken. Exemplaar eind jaren tachtig, in gebruik bij de bèta-

wetenschappers aan de VU.

 Apple Macintosh plus ED, 1987. De gravure VU werd aangebracht om 

ontvreemding van het apparaat te ontmoedigen.
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 Het VU-Sportcentrum op Uilenstede in 2021.
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2005-2010 | Het Sportcentrum en ‘VU Fit at Work’

Op studentencampus Uilenstede bevindt zich sinds 1966 het VU-Sportcentrum, dat in de loop der tijd is 
getransformeerd van een eenvoudige sporthal tot een complex met verschillende zalen en studio’s, waar 
tal van verschillende sporten worden beoefend. Daarnaast werd in 2006 op de campus een fitnessruimte 
geopend, vooral gericht op medewerkers. In hetzelfde jaar startte het programma VU Fit at Work, een gratis 
beweeg/sportprogramma voor medewerkers. Sport is niet meer weg te denken aan de universiteit. Een 
terugblik, gevolgd door een reflectie van Arie Koops, de huidige directeur van het VU-Sportcentrum.
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Sport in de VU-geschiedenis

In de begintijd van de VU was van georganiseerde studentensport 
geen sprake en bleven de voorzieningen beperkt tot enkele 
gymnastiektoestellen in de tuin van het universiteitsgebouw aan 
de Keizersgracht. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. 
In september 1945 werd een ‘Commissie tot bevordering 
van de culturele en lichamelijke belangen van de studenten 
aan de Vrije Universiteit’ (COSCOVU) opgericht – later 
omgevormd tot civitasraad. In de naoorlogse periode wilden 
universiteiten nadrukkelijk méér zijn dan instituten voor 
wetenschapsbeoefening en vakopleiding. Universiteiten richtten 
zich op brede vorming van studenten. Studeren moest gepaard 
gaan met persoonlijkheidsvorming, en de student moest zich 
onderdeel weten van de academische gemeenschap. Zowel 
lichamelijke opvoeding als culturele vorming zouden hieraan 
kunnen bijdragen, vanuit de gedachte dat men ‘lichaam en geest 
evenredig moet ontwikkelen’. Een van de initiatieven van de 
commissie was de oprichting van de Algemene Sportvereniging 
aan de Vrije Universiteit (ASVU) op 15 november 1945.

Aanvankelijk was de ASVU nauw gelieerd aan het traditionele 
corporale studentenleven, en werden er bijvoorbeeld toernooien 
georganiseerd tussen dispuutsteams. De vereniging kreeg echter 
een steeds zelfstandiger plek, ze kwam onder leiding te staan 
van een ‘sportleider’, en ontplooide in de loop der tijd allerlei 
activiteiten. Vanaf 1953 organiseerde de ASVU jaarlijks in mei 

sportdagen, met individuele en teamsporten, om het sporten 
onder VU-studenten te promoten. Sportactiviteiten vonden in 
deze periode plaats verspreid over een groot aantal locaties in 
de stad, zoals het sportcentrum Cor du Buy, de Apollohal, de 
sportvelden van AMVJ in het Amsterdamse Bos en Sporthal Zuid 
(‘de oude Rai’). Het aantal verenigingsleden groeide tot bijna 
driehonderd halverwege de jaren vijftig. Leden hadden de keuze 
uit dertien verschillende sporten: turnen, volleybal, basketbal, 
hockey, voetbal, atletiek, tafeltennis, zwemmen, roeien, tennis, 
judo, schermen en schaken.

In dezelfde periode ontwikkelde de VU plannen voor de 
bouw van een groot studentencentrum – het latere Uilenstede in 
Amstelveen – en daarbij werd nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor sportfaciliteiten. Het studentencentrum werd gebouwd 
naar een ontwerp van architect Leo de Jonge. Op 12 oktober 1966 
werd een achttal nieuwe VU-gebouwen officieel geopend door 
minister I.A. Diepenhorst. In de brochure die verscheen bij de 
opening werd geschreven over ‘een sporthal en enkele ruimten 
voor gymnastiek, judo, schermen, tafeltennis, een kantine enz.’ 
Dagblad Trouw wijdde een groot artikel aan de VU-nieuwbouw en 
sprak over ‘een magnifieke sporthal’. Vanaf nu vonden de meeste 
ASVU- activiteiten in het sportcentrum plaats.

Het aantal leden van de ASVU was inmiddels gegroeid tot 
1400 en tien jaar later maakten al 3100 studenten gebruik van de 
faciliteiten. In de loop der jaren zouden studenten steeds meer 
gaan sporten, en in 2004 vond daarom een eerste grote renovatie 
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van het Sportcentrum plaats. In 2016 werd het Sportcentrum 
opnieuw verbouwd, waarbij een verdubbeling van het aantal 
vierkante meters werd gerealiseerd. Op de campus was in 2006 
al een fitnessruimte geopend in het nieuwe OZW-gebouw, 
vooral gericht op medewerkers. In hetzelfde jaar startte het 
programma VU Fit at Work, een gratis beweeg/sportprogramma 
voor medewerkers.

Sport aan de VU in heden en toekomst 
Arie Koops 

Het idee van gymnastiektoestellen in de tuin, zoals in de 
begintijd van de VU, kreeg dankzij de coronapandemie 
van 2020-21 nieuwe kansen. Buitensport werd actueler 
dan ooit. Meer dan 150 studenten, medewerkers en 
buurtbewoners maakten dagelijks gebruik van de 
‘fitnesstuin’ bij het Sportcentrum.

Dit aantal staat echter in schril contrast met de 
honderden tot duizend bezoekers per dag die het 
Sportcentrum in 2019 nog bezochten. Na de grondige 
verbouwing van 2016 is het aantal bezoekers hard 
gegroeid. Ze kunnen gebruik maken van een aanbod 
van ruim dertig verschillende sporten. Het grootste 
deel is actief in de ultramoderne fitnesszaal en 
de vele verschillende aerobics-vormen binnen de 
groepslessen in de drie studio’s. Populair zijn ook de 
zaalvoetbal- en zaalhockeycompetitie. Behalve met een 
abonnement is het ook mogelijk om te sporten via een 
studentensportvereniging en te volleyballen, tennissen, 
roeien, schaatsen en wielrennen. 

In de toekomst wil het Sportcentrum een centrale 
rol blijven vervullen voor alle studenten, medewerkers 
en omwonenden op het gebied van sport en bewegen, 
vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan het fysieke, 

mentale en sociale welbevinden. Op grond van verwachte 
trends zal er de komende jaren worden gewerkt aan een 
gevarieerder sportaanbod. Gezien de overvolle zalen in 
het jaar 2019, de toename van het aantal (internationale) 
studenten en verdere groei van de studentencampus 
Uilenstede is ook verdere uitbreiding gewenst.

Naast deze trends zal het Sportcentrum inspelen op 
ontwikkelingen als een hybride aanbod (fysiek en online) 
en op de beleving tijdens en rondom sportbeoefening. 
Hierbij past entert(r)ainment en het organiseren 
van evenementen. Uitbreiding van het sportaanbod 
kan plaatsvinden door de aanleg van padelbanen die 
multifunctioneel kunnen worden ingezet, door het 
faciliteren van denksporten, E-sports-faciliteiten, of de 
aanleg van voorzieningen voor beachvolleybal op campus 
Uilenstede. Ook zal invulling gegeven worden aan de vele 
vragen op het gebied van een gezonde leefstijl en voeding, 
waarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen 
inspanning en ontspanning. 

Gestart in 1966, daarna gestaag uitgebouwd, en vooral 
in het afgelopen decennium onstuimig gegroeid, kan het 
VU-Sportcentrum in oktober 2021 met trots het 55-jarig 
bestaan vieren.

Arie Koops is directeur van het Sportcentrum.
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  Sporthal op studentencentrum Uilenstede, 1970.

 VU-studenten bij de gymnastiektoestellen in de tuin van de 

Keizersgracht 162, ca. 1890.

  Entree VU-Sportcentrum, 2021.
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2010-2015 | Uilenstede verbouwd

Op campus Uilenstede wonen momenteel zo’n 3400 studenten en anderen, onder wie veel VU-studenten. 
Ook zijn er tal van voorzieningen, waaronder een sportcentrum, fietsenmaker, supermarkt, eetcafé, en 
verschillende winkels. De eerste flats werden geopend in 1966 en sindsdien groeide het complex uit tot 
het grootste studentencentrum van Noord-Europa. Uilenstede kent een roemruchte historie en werd 
meermaals grootschalig verbouwd en gerenoveerd. Op 12 mei 2016 werd de vernieuwde campus feestelijk 
geopend. Een korte schets van de geschiedenis, gevolgd door een terugblik van Duco Stadig, die in de jaren 
zeventig op Uilenstede woonde. 
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Toen de VU nog in de binnenstad en Amsterdam-Zuid gevestigd 
was, woonde een deel van de studenten in zogenaamde hospitia: 
door de universiteit beheerde studentenhuizen. Toen de 
universiteit in de jaren vijftig besloot zich in Buitenveldert te 
vestigen, werd aanvankelijk geprobeerd op de nieuwe campus 
ook huisvesting te realiseren, maar door de sterk groeiende 
studentenaantallen bleek dat daar niet mogelijk. Op enige 
afstand, in Amstelveen, kon uiteindelijk wel een zelfstandig 
studentencomplex worden gerealiseerd, dat werd ontworpen 
door architect Leo de Jonge. Op 26 mei 1964 werd de eerste 
paal geslagen en ‘Uilenstede’, zoals het complex kwam te 
heten, werd in 1966 geopend door minister I.A. Diepenhorst. 
In 1976 woonden er al 1500 VU-studenten en 1000 UvA-
studenten, en verder 300 leerling-verpleegkundigen van het 
VU-ziekenhuis. Er was een sportcentrum, en centraal lag het 
zogenaamde Combinatiegebouw: een ontmoetingscentrum 
met het café Uilenstede, het cultureel centrum van de VU en een 
studentenrestaurant.

Het studentencentrum zou, ondanks de grootschaligheid, 
toch iets van de geborgenheid van het oude VU-studentenleven 
kunnen bewaren, zo was de hoop. De praktijk was echter anders. 
Niet alleen de ligging – onder de rook van Schiphol en op afstand 
van de stad – maar ook de eenvormigheid van de bebouwing 
zorgden ervoor dat Uilenstede niet de meest geliefde plek 
werd om te wonen. Het werd gezien als studentengetto, kreeg 

bijnamen als Vuilenstede en Manhattan van Amstelveen, en in 
1980 verscheen een zwartboek met tal van klachten, variërend van 
gehorigheid, slecht beton en afbrokkelende trappen.

Begin jaren negentig werd de vernieuwing echter ingezet. 
Bestaande gebouwen werden gerenoveerd, woningen toegevoegd 
en de woonomgeving opgeknapt. Eind jaren negentig kwam 
het cultuurcentrum de Griffioen op de plek van het oude 
Combinatiegebouw. De Stichting Studentenhuisvesting (SSH), 
van meet af aan verantwoordelijk geweest voor het beheer, kreeg 
de naam Intermezzo, en werd later onderdeel van DUWO. Het 
terrein werd weer eigendom van de gemeente Amstelveen.

Grotere vernieuwingen werden ingezet in 2009 op basis van 
een door Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten ontwikkelde 
visie, gericht op het creëren van een groene campus met ruimte 
voor verschillende aspecten van het studentenleven, ontmoeting 
en interactie. Architectenbureau NEXT zorgde in 2014 voor 
verbouw van het centrumgebouw. In het hart van de campus 
werd een ontmoetingsplek gecreëerd in de vorm van een centraal 
plein, met daaraan gelegen een glazen kas – een evenementenhal 
– en een horecagelegenheid. Op 12 mei 2016 werd de vernieuwde 
campus geopend met de onthulling van een plaquette.
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 Centraal plein campus Uilenstede met ontmoetingsplek De Kas, ontworpen door 

NEXT Architects, 2014.
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Herinneringen uit de jaren zeventig 
Duco Stadig

Toen ik begin 1970 op Uilenstede kwam wonen was het 
studentencentrum – zoals het heette – nog in aanbouw. De 
laagbouw en de drie lage torens waren er al, gegroepeerd 
rondom de vijver die er toen was. De drie hoge dubbele 
torens waren al klaar of in aanbouw, evenals het zogenaamde 
Combinatiegebouw daartussenin. De sporthal was er ook, 
evenals, daartegenaan, een tijdelijke Spar en een tijdelijk 
café. Veel later bouwde de UvA nog drie dubbele torens aan de 
overkant van de weg.

Er was een algemeen beheerder, de heer Buitink, die 
bezorgde ouders uit de provincie verzekerde dat er goed 
toezicht was en dus geen kans op wangedrag van hun 
spruiten. De jongens en meisjes woonden gescheiden, alles 
was onder controle. Maar het was de tijd van de seksuele 
revolutie en van de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor 
Seksuele Hervorming. Een zekere Wiebe Braam was lid, 
en bij hem kon je – tot groot verdriet van de heer Buitink – 
voorbehoedsmiddelen krijgen. In de jongensflats werden 
steeds meer meisjes gesignaleerd, het rook er soms naar hasj 
en sommigen waagden zich aan de LSD. De muziek was van 
de Stones, de Beatles, Jimi Hendrikx, de Doors, Bob Dylan en 
hun tijdgenoten.

De kamers waren gegroepeerd in ‘eenheden’, bestaande uit 
veertien kamers achter een voordeur. In de oudbouw hadden 
we gezamenlijke douches en wc’s, in de hoge torens was alleen 
de keuken gemeenschappelijk. En de telefoon: iedere eenheid 
had één telefoon op de gang. Vertrouwelijke gesprekken kon 
je er niet voeren, de verbruikte tikken moest je opschrijven. 
In het Combinatiegebouw kwamen de fietsenstallingen, een 
supermarkt, een sociëteit en een veel te groot opgezet café-
restaurant. Dat werd ontdekt door de Amstelveense jeugd, die 
er in steeds groteren getale het weekeind kwam vieren. Het was 
goed voor de omzet, maar ze hadden heroïne en messen, dus 
de situatie liep uit de hand en ze waren niet meer welkom. 

We lagen onder de bulderbaan van Schiphol, waarop toen 
veel meer werd gevlogen dan nu. Bij westenwind kwam er 
iedere paar minuten een vliegtuig over. Sommigen werden 
gek van het lawaai, anderen wisten het te negeren. ‘Als je een 
gesprek voert houd je gewoon even op’, legde ik wel eens uit, 
maar de radionieuwsdienst stopte niet, dus dat was wel lastig. 
Studeren deed ik niet veel, naar colleges ging ik nauwelijks. In 
plaats daarvan zat ik in commissies en besturen, waaronder 
dat van de SSH. Ik haalde uiteindelijk na twaalf jaar wel mijn 
doctoraal economie, maar toen woonde ik al elders en had ik 
zelfs al een baan. Dat kon toen allemaal. 

Evenals nu was er woningnood in Amsterdam. Destijds 
bestond er daarom woningdistributie: vrijkomende woningen 
werden door de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting 
toegewezen, en als die twee keer waren geweigerd gingen ze 
naar de studentenhuisvesting. Zo kreeg ik in 1975, 28 jaar oud, 
een sloopwoning in de Nicolaas Beetsstraat aangeboden. Die 
bleek echter gekraakt te zijn, daarom kreeg ik een andere, op 
de Rozengracht. Op Uilenstede kwam ik een tijd lang nog wel, 
omdat ik nog voorzitter was van het bestuur van de SSH. Vier 
jaar geleden was ik er na lange tijd opnieuw, me verbazend 
over alles wat er in de tussenliggende decennia is veranderd. 

Duco Stadig is oud-bestuurslid van de SSH (1970-1977), voormalig 
wethouder van Amsterdam en sinds 2014 bestuurslid van 
VUvereniging. 
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 Maquette voor het studentencentrum VU, circa 1970.
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 Watertappunt in de hal van het VU-hoofdgebouw, 2020.
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2015-2020 | ‘Join the Pipe’, het Green Office en duurzaamheid

Het Green Office is het duurzaamheidsplatform van de VU, dat werd opgericht in oktober 2014. Het is 
onderdeel van een bredere Europese beweging van universitaire Green Offices en symboliseert het belang 
dat studenten en medewerkers hechten aan duurzaamheid. In 2015 werd gestart met een campagne om de 
campus vrij te maken van plastic wegwerpflesjes. In samenwerking met de Facilitaire Campusorganisatie 
werden in dit ‘Join the Pipe program’ her en der watertappunten gecreëerd, waarvan er een te vinden is in 
de hal van het hoofdgebouw. Rodrigo Zapata, de huidige manager van het Green Office, vertelt hierover, 
waarna het initiatief in historisch perspectief wordt geplaatst.

28

Het Green Office van de VU
Rodrigo Zapata

Het eerste universitaire Green Office, in Nederland en 
wereldwijd, ging in 2010 van start in Maastricht als een 
experiment, geleid door studenten en ondersteund door 
medewerkers. Doel was om duurzaamheid hoger op de agenda 
van de universiteit te krijgen. Daarna volgden Green Offices 
aan andere universiteiten en het netwerk telt inmiddels bijna 
vijftig afdelingen. Jaarlijks komen de afdelingen samen op de 
European Green Office Summit (EGOS). Op deze bijeenkomst 
nemen afgevaardigden deel aan een intensief programma van 
workshops, brainstorms en lezingen. 

Het VU Green Office werd opgericht in 2014. Het ging 
van start toen VU-studenten en beleidsmakers besloten zich 
gezamenlijk te gaan inzetten om het bewustzijn rondom 
duurzaamheid te vergroten en initiatieven te ontwikkelen. 
Het VU Green Office was hiermee zowel een bottom-up als 
een top-down initiatief. De missie van het Green Office is om 
invloed uit te oefenen op het gebied van duurzaamheid door 
de VU-gemeenschap te empoweren. Het is het belangrijkste 
duurzaamheidsplatform en netwerk op de universiteit, waar 
studenten en medewerkers samenkomen om ideeën uit te 
wisselen en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. Activiteiten 
en projecten richten zich op duurzaamheid in brede zin, en 

de aandachtsgebieden zijn onder meer onderwijs, onderzoek, 
community en outreach.

De belangrijkste werkwijze is het aangaan van 
partnerschappen en het ontwikkelen van ad-hoc-projecten. Het 
Green Office werkt samen met medewerkers van verschillende 
VU-onderdelen, maar ook met partijen van buiten en binnen 
de VU (zoals de cateraars Eurest en Sodexo, flessenmaker 
Dopper, en de Green Business Club Zuidas Amsterdam). Het 
Green Office is formeel deel van het Amsterdam Sustainability 
Institute en werkt samen met verschillende diensten, 
faculteiten en onderzoekscentra, waaronder het Instituut voor 
Milieuvraagstukken (IVM), onder meer bij de ontwikkeling van 
lesmateriaal.

In 2015 werd een project gestart, het ‘Join the Pipe program’, 
om de VU in 2018 de eerste campus in Europa te maken die pet 
free is, dus waar geen plastic wegwerpflesjes meer te vinden zijn. 
Dit doel is nog niet helemaal gehaald, maar er zijn wel serieuze 
stappen gezet. In samenwerking met FCO zijn verschillende 
watertappunten neergezet en is een bewustwordingscampagne 
ontwikkeld. Voor de pet free-actie werd samengewerkt met de 
andere Green Offices in Amsterdam, wat een interessante en 
nuttige samenwerking was, ook met het oog op toekomstige 
acties.

Rodrigo Zapata is manager van het Green Office. 
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De VU en duurzaamheid in historisch perspectief 

De oprichting van het Green Office past bij de huidige nadruk 
op duurzaamheid aan de VU, die ook tot uitdrukking komt in 
het profileringsthema ‘Science for sustainibility’. Daaronder 
vallen tal van onderwijs- en onderzoeksinitiatieven, 
waaronder minoren, een honours course en summer school, 
en groepen als het Environmental Humanities Center, 
en het Amsterdam Centre for Religion and Sustainable 
Development.

Aandacht voor ‘groen’ heeft ook een langere geschiedenis 
aan de VU. In 1970 werd een comité opgericht dat de 
mogelijkheid voor de studie van ‘milieuvraagstukken’ 
moest verkennen. Een jaar later, 9 december 1971, werd het 
Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) geopend. Ook 
andere universiteiten begonnen in de jaren zeventig met 
milieuonderzoek, maar de VU onderscheidde zich van 
meet af aan met haar multi- en soms interdisciplinaire 
benadering. Aan alle faculteiten was gevraagd een inbreng te 
leveren, want, zo realiseerde men zich: milieuproblematiek 
heeft niet alleen natuurwetenschappelijke, maar ook 
economische, medische, sociale, politicologische, juridische 
en theologische aspecten. De eerste onderzoeksprojecten van 
het IVM kwamen voort uit verzoeken die de economische 
faculteit ontving (van het ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, en van het Wereldnatuurfonds) 
voor onderzoek naar economische kosten van 
milieuverontreiniging. Eén project richtte zich bijvoorbeeld 
op verkeershinder nabij bebouwing in Amsterdam-West, 
waarbij het verminderde woonplezier ook economisch werd 
becijferd.

Het instituut presenteerde zich bij oprichting onder 
meer in het VU-Magazine, waarbij een en ander losjes werd 
verbonden met de identiteit en oorsprong van de VU. Zo werd 
verwezen naar Abraham Kuyper die in 1879, in het politiek 
program van de ARP, al had opgeroepen de verontreiniging 
van lucht, bodem en water tegen te gaan middels 

overheidsmaatregelen, waarbij ook onderzoek gedaan zou 
moeten worden naar die vervuiling.

De oprichting van het IVM paste in ieder geval bij 
de identiteit van de VU in de jaren zeventig, waarin de 
dienstbaarheid aan de samenleving centraal stond. Het 
onderzoek van het IVM bleef nadien nauw verbonden 
met de samenleving: het was sterk gericht op concrete 
beleidsadviezen en het betrof vaak contract-onderzoek, 
gefinancierd met extern geld. Het waaierde in de loop van 
de jaren zeventig en tachtig uit in verschillende richtingen: 
economisch-technologisch, chemisch-toxologisch, en 
sociaalwetenschappelijk.

‘Groen’ en ‘milieu’ bleven ook breder op de agenda staan 
binnen de VU. Rector magnificus Egbert Boeker, die zich als 
natuurkundige had gespecialiseerd in milieufysica, hield 
in 1993 de rectoraatsrede ‘De aarde en haar volheid: over 
milieu en maatschappij’, waarin hij enerzijds het belang van 
technische en politieke analyses liet zien, maar ook een aanzet 
gaf tot een bredere bezinning op de houding van de mens tot 
de natuur. Juist aan de VU was het passend ook aan dat laatste 
aandacht te schenken. Boeker wees bijvoorbeeld op de these 
van de Amerikaanse historicus Lynn White, die de wortels van 
de milieuproblematiek zocht in het westerse christendom, 
waarin de mens als heerser over de natuur wordt gezien en de 
natuur als een machine. De religieuze traditie had echter ook 
een andere kant, die inspireerde tot zorg voor de schepping. 

Ook wees Boeker op de maatschappijkritiek van 
Abraham Kuyper, en het idee van goed rentmeesterschap 
over de natuur, dat onder anderen door VU-econoom Bob 
Goudzwaard was uitgewerkt. Hoewel VU-wetenschappers 
nog (te) weinig bijdroegen aan het internationale debat, lagen 
er zeker aanknopingspunten in de VU-traditie om hieraan bij 
te dragen. Deze oproep uit 1993 lijkt nog steeds relevant, zeker 
nu duurzaamheid anno 2021 een van de profileringsthema’s 
van de Vrije Universiteit is. 
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 De campus van de Vrije Universiteit in 2019, met campusplein, NU.VU-gebouw, OZW-gebouw, het hoofdgebouw en op de achtergrond de hoogbouw van de Zuidas. 

Het NU.VU-gebouw vooraan heeft een ‘groen dak’ dat onder meer is bedoeld om regenwater te bufferen.
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