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Is VUvereniging slechts een overblijfsel uit het verleden, of heeft ze 
wellicht een nieuwe rol in deze tijd? 
 

HET BEGIN 
Als we het over de geschiedenis van de Vrije Universiteit hebben, komen we toch altijd 

weer bij Abraham Kuyper uit, de eerste rector. Maar, als het om VUvereniging gaat is 

de eerste directeur Willem Hovy, de rijke bierbrouwer, minstens zo belangrijk. Niet 

alleen vanwege zijn financiële steun, maar ook inhoudelijk. Bovendien begon het 140 

jaar geleden allemaal bij hem thuis aan de Nieuwe Herengracht 143. In een van de 

eerste  geschiedschrijvingen van de VU, die van J.C. Rullmann uit 1930, staat 

beschreven hoe dat ging:  

 

 Rullmann had ook de voorgeschiedenis van deze vergadering beschreven:  

‘De aanleiding, die hen drong tot onderlinge gedachtewisseling en tot biddend 

overleg, was de treurige toestand waarin hier te lande het Hoger Onderwijs 

gekomen was.’ 

‘Na een hoogst belangrijke en ernstige samenkomst, waarin allerlei plannen waren 
besproken en verworpen, stond de vergadering op het punt onverrichter zake uiteen 
te gaan. Men was reeds opgestaan van z'n zitplaatsen, met een gevoel van volslagen 
machteloosheid. Doch zie, daar werpt een der aanwezigen de vraag op: Zouden we 
ook zelf een Universiteit kunnen stichten? Dit woord ging als een electrische schok 
door de vergadering. Men ging weer zitten’ (p. 19) 
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Vervolgens werd de daad bij het woord gevoegd en op 5 december 1878 werd te 

Utrecht een vergadering gehouden, met een veertigtal bezoekers, waarop de 

Vereniging voor Hoger Onderwijs op Geformeerde Grondslag werd opgericht. Vanuit 

deze vergadering werd een door Abraham Kuyper opgesteld document, onder de titel 

‘Aan de gereformeerden in den lande’, rondgestuurd om steun te werven voor deze 

nieuwe organisatie. Op 12 februari 1879 werd koninklijke goedkeuring voor de 

statuten verkregen. Daarna werd verder gewerkt aan het realiseren van een 

organisatie en uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van een Vrije Universiteit in 

Amsterdam op 20 oktober 1880, de ‘geboortedag’ van de universiteit, toen Kuyper 

zijn rede hield over – wat Rullman noemde – ‘het groote denkbeeld van Souvereiniteit 

in eigen kring’.  

Op deze romantiserende manier is de 

stichting van VUvereniging en de VU vaak 

gememoreerd, met name in de eerste 

driekwart eeuw. Het gevoel dat ermee 

uitgedrukt wordt, is dat van de VU tegen 

de rest van de wereld. De VU moest als 

universiteit anders zijn dan de anderen, 

er moest een andere wetenschap 

beoefend worden. Het ontstaan, en de 

latere groei, vond dan ook plaats tegen de 

verdrukking in. Beelden die er bestaan 

van latere bijeenkomsten van 

VUvereniging – die vooral veel 

saamhorigheid uitstralen – lijken dit 

beeld te bevestigen.  
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Dat waren vaak grootschalige bijeenkomsten, zoals deze uit 1937 in de Apollohal. 

 

 

EEN VERANDERENDE UNIVERSITEIT 
Als dit het enige is dat je van geschiedenis van de VU weet, komt het idee van een 

relict uit een protestants verleden boven. Gevoelens van nostalgie misschien – voor 

sommigen – of vervreemding.  

Maar er zijn ook andere perspectieven op de geschiedenis van de VU mogelijk. En 

overigens was ook destijds een beschrijving als die van Rullmann al meer retoriek (en 

propaganda) dan werkelijkheid. Ja, dit is wat de mensen graag hoorden, meemaakten 

en zagen over ‘hun’ VU. Maar ook toen was de VU niet alleen maar onderdeel van de 

zuil, maar ook een universiteit als alle andere. Om de geschiedenis van de VU als 

bijzondere instelling te begrijpen moet je dus ook weten wat in een bepaalde periode 

een gewone universiteit was.  
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Globaal treden daarin de volgende veranderingen op. De negentiende-eeuwse 

vormingsuniversiteit (gericht op Bildung voor de elite) – waar de VU nog net een 

staartje van meepikte – werd rond 1900 opgevolgd door de onderzoeksuniversiteit,  

waarin voor het eerst onderzoek – met name ook in de natuurwetenschappen – een 

belangrijke plek kreeg. Die universiteit werd op haar beurt midden twintigste eeuw 

opgevolgd door wat – bij gebrek aan beter – wel de massauniversiteit wordt genoemd. 

Daarin werkt de traditie van de onderzoeksuniversiteit, en ook van de 

vormingsuniversiteit, nog wel door, maar het verzorgen van 'onderwijs voor velen' 

werd de belangrijkste taak van de universiteit, en daardoor veranderde ook de positie 

in de samenleving.  

Dit ging aanvankelijk gepaard met vergaande democratisering van het bestuur, 

maar werd later gevolgd door wat critici wel een ‘neo-liberaal’ regime hebben 

genoemd. De VU heeft zich nooit aan die context onttrokken. Het is ook niet wáár dat 

VUvereniging pas recent haar identiteit zou hebben bijgesteld – met de formele 

aanpassing van de grondslag in 2016. Sowieso waren er eerdere wijzigingen van de 

grondslag, maar als je beter naar de geschiedenis kijkt zie je dat die identiteit – van de 

VU, van de Vereniging – voortdurend aan verandering onderhevig is geweest. Soms 

resulteerde dat in een formele aanpassingen van de grondslag, maar evenzo vaak 

vonden veranderingen plaats zonder formele aanpassingen. De grondslagwijzigingen 

zijn dan ook niet de belangrijkste kantelpunten in de geschiedenis van de VU, al kan 

een goed geformuleerde grondslag wel inspirerend werken natuurlijk. ‘Identiteit’ is 

méér dan een relict uit het protestants verleden. Dat wordt ook duidelijk als we nader 

kijken welke andere perspectieven er mogelijk zijn op de geschiedenis. 
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HET EMANCIPATIEPERSPECTIEF  
Interessant in dat verband is hoe de VU op verschillende momenten haar eigen 

geschiedenis heeft beschreven, bijvoorbeeld in jubileumboeken die verschenen bij 

lustra. Daarin zie je dat soms wordt geprobeerd de verschillen met vroeger wat weg te 

masseren (‘eigenlijk is er helemaal niet zoveel veranderd’ – dat is de toon van J. 

Roelink in een jubileumboek over de Vereniging uit 1979), dan weer om juist 

maximaal te benadrukken dat je afstand neemt van het verleden. 

In de jaren zeventig en tachtig, toen de VU nogal worstelde met haar identiteit, was 

het emancipatie-perspectief populair (bijvoorbeeld: J. Hendriks, 'De emancipatie van 

de gereformeerden' en J. van der Zouwen, 'De 

gereformeerden en de Vrije Universiteit'). Dat is 

in feite het spiegelbeeld van het ‘wij tegen de 

rest’-verhaal uit de begintijd, dat volledig focuste 

op het ‘anders zijn’. In het emancipatieverhaal is 

de beweging van de gereformeerden uiteindelijk 

gericht op integratie. Maar… als de emancipatie 

voltooid is, wat dan te doen met de instrumenten 

voor die emancipatie? De VU als bijzondere 

instelling leek, voor wie haar slechts als middel 

tot emancipatie zag, overbodig. Visies op de 

identiteit van de VU leken in de jaren zeventig 

maar in twee smaken te bestaan: afschaffen of 

terug naar een soort (gedroomd) begin. In de 

vroege jaren tachtig verschenen publicaties met tobberige titels als ‘Vrij van Kerk, 

Staat en Verleden: moet het bijzondere van de VU worden afgeschaft?’ Die tobberige 

tijd is inmiddels voorbij. In de praktijk heeft zich wel degelijk een nieuwe identiteit 

gevormd. Om te begrijpen hoe dat is gegaan en hoe ‘het oorspronkelijk DNA’ daarin 

nog steeds is te herkennen, kijken we nog een keer vanuit een ander perspectief naar 

de geschiedenis.  
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DE STICHTING VAN DE VU: EEN UNIVERSITEITS- EN 
EEN WETENSCHAPSIDEAAL: TWEE HOOFDTHEMA’S 
IN DE GESCHIEDENIS 
Interessanter is een andere benadering, één die meer aanknopingspunten biedt voor 

het heden. Dat is een benadering die aansluit bij recente ontwikkelingen in de 

universiteits- en wetenschapsgeschiedenis. De VU had bij haar stichting een eigen idee 

over wat ‘de universiteit’ moest zijn en over wat ‘wetenschap’ is. Ook deze 

positiebepaling is alleen te begrijpen in de laat-negentiende-eeuwse context. Je kunt 

erover twisten of deze visie houdbaar is, maar het was in ieder geval origineel, en men 

koos positie in toen actuele debatten. Abraham Kuyper had zich vanaf de vroege jaren 

zeventig gemengd in de debatten over de herinrichting van het Hoger Onderwijs in 

Nederland. Met de stichting van de VU werd als het ware een wig gezet in het 

toenmalige stelsel. Toen Kuyper premier was, 1901-1905, realiseerde hij een nieuwe 

Hoger Onderwijswet – waarin de graden van de VU wettelijk werden erkend en hij 

ook overigens probeerde zoveel mogelijk van zijn visie op de universiteit te realiseren. 

Wat hield Kuypers visie in? Kuyper keerde zich tegen de negentiende-eeuwse 

ontwikkeling waarbij universiteiten steeds afhankelijker waren geworden van de 

rijksoverheid. Ze moesten weer vrij worden van de staat (en de kerk), zoals het 

volgens Kuyper vóór die tijd was geweest. 
Door de autonomie van de afzonderlijke universiteiten te vergroten, wilde hij ook 

de pluriformiteit in de wetenschap stimuleren. Waar sommigen streefden naar 

vermindering van het aantal universiteiten, of grotere onderlinge afstemming, wilde 

Kuyper juist grotere autonomie, differentiatie en botsing van wereldbeschouwingen. 

Hierover gingen de debatten in de politiek rond 1900. 

Op de achtergrond schemert hier natuurlijk ook een eigen wetenschapsideaal door. 

Wat is wetenschap? Hoe kom je in de wetenschap tot de beste resultaten? Kuyper 

betoogde dat allerlei verschillende benaderingen mogelijk zijn. Het getuigt van 

werkelijke vrijheid als die zich allemaal kunnen ontwikkelen. Dit spitste zich voor 

Kuyper toe op de secularisering van de wetenschap. Waar, volgens Kuyper, tot in de 

negentiende eeuw de wetenschap was beoefend in een christelijk kader, was dit met 
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de ‘verstatelijking’ van de universiteit vervangen door een frame van vooruitgang, nut 

en nationalisme. Volgens Kuyper moest er echter ook ruimte zijn voor wetenschap die 

uitging van andere waarden. Er kleefden echter wel allerlei dubbelzinnigheden aan 

zijn alternatief. Wat was nu precies die christelijke benadering die hij zelf voorstond? 

En was pluriformiteit in de wetenschap een eindpunt, of zou uiteindelijk toch één visie 

overwinnen?  

Ook in Kuyper visie op autonomie en academische vrijheid zit een spanning. 

Universiteiten mogen dan wel ‘vrij’ zijn van staat en kerk, maar hoeveel vrijheid is er 

binnen de universiteit voor de individuele hoogleraren? Maar ook: als je je 

gebondenheid aan de staat inruilt voor – in het geval van de VU – verbondenheid met 

een Vereniging, hoever moet dan de invloed reiken van deze nieuwe geldschieter en 

bestuurder? Een vraag waarop bij de stichting geen kant en klaar antwoord werd 

gegeven, die in de loop van de geschiedenis terug zou komen, en die in feite nog altijd 

één van de belangrijkste is in de discussie over de toekomst van de universiteit.  

 

NAAR EEN COMPLETE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT, 
1905-1955 
De periode 1905-1955 wordt gekenmerkt door uitgroei tot een complete universiteit, 

inclusief Wis- en Natuurkunde, Geneeskunde, Economie en daarna ook Sociale 

Wetenschappen. Hiermee werd definitief duidelijk dat de VU niet een soort veredeld 

seminarie was. De Vereniging was al die tijd verantwoordelijk voor het bestuur, dat 

verliep via het college van directeuren – heren die in hoog aanzien stonden. 

Belangrijke beslissingen inzake de koers in onderzoek en onderwijs, verliepen vooral 

via de benoemingen van hoogleraren. Projectfinanciering bestond nog nauwelijks. De 

band met de achterban werd uitgebouwd en verstevigd. Die was zowel financieel van 

aard, maar ook inhoudelijk. Op de zogenaamde VU-dagen (sinds …) hielden 

hoogleraren behoorlijk inhoudelijk lezingen over hun vakgebied, in feite een vroege 

vorm van wetenschapspopularisatie.  
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DE VU ALS MASSA-UNIVERSITEIT SINDS 1960 
De Nederlandse universiteiten maakten vanaf het midden van de jaren vijftig een 

verbazingwekkende groei door. Groei in aantallen studenten, groei in staf, groei in 

budget. Niet voor niets dacht men landelijk – en aan de VU – aan aanpassing van het 

universiteitsbestuur. Landelijk zorgde het rapport-Maris, uit 1967, voor veel discussie. 

Het bevatte voorstellen voor de invoering van radicaal andere bestuursstructuur – 

met beroepsbestuurders. Deze suggestie riep zóveel verzet op, dat van de 

weeromstuit werd gekozen voor een vergaande vorm van democratisch bestuur, met 

een gekozen universiteitsraad, faculteitsraden, enzovoort. 

Dit was aanvankelijk de meest zichtbare verandering, maar de veranderingen 

gingen verder dan de bestuursstructuur. In feite werd er vanaf de jaren zestig een hele 

nieuwe universiteit opgetuigd, die nieuwe doelen had: namelijk het opleiden van 

grote groepen studenten voor wat later de kennissamenleving is gaan heten. 

Bovendien werd tegelijkertijd een meer sturend wetenschapsbeleid opgetuigd voor 

de financiering van het onderzoek.  

De VU en de Vereniging moesten hun rol opnieuw ijken en op elkaar afstemmen. En 

dat ging verder dan het herformuleren – verruimen – van de grondslag in 1972, met 

een wat oecumenischer formulering. Hoe kon je een massa-universiteit – die ook nog 

eens democratisch was vormgegeven – überhaupt nog sturen? Hoe kon de Vereniging 

haar stempel drukken op de universiteit die in deze periode werd ingeweven in het 
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landelijke universitaire stelsel. Immers: sinds 1970 werd de VU op dezelfde wijze 

bekostigd als de rijksuniversiteiten; waarmee ze ook een deel van haar autonomie had 

ingeleverd. Want – en dat is een algemeen punt – hoe democratisch de universiteit in 

deze periode misschien ook leek: het Rijk bepaalde in toenemende mate wat 

universiteiten wel en niet konden doen, en de kleinste beslissingen kwamen 

uiteindelijk bij ambtenaren op tafel. De mengvorm van democratie en verstatelijking, 

zie je ook aan de manier waarop VUvereniging in deze periode betrokken was op de 

VU. Enerzijds als de Vereniging die de universiteit wettelijk in stand hield en 

bestuurde (hoewel veel beslissingen in feite op CvB-niveau vielen), anderzijds via 

zogenaamde verenigingsleden die in de universiteitsraad zitting hadden. Aan de VU 

trokken met name discussies over benoemingen en zaken als instemmen met de 

grondslag de aandacht. Het is achteraf verbazingwekkend dat hier zo lang op is 

gestuurd. In feite waren dat discussies die beter pasten bij de kleine 

onderwijsinstellingen die universiteiten tot het midden van de eeuw waren geweest. 

In de nieuwe context waren echter andere middelen nodig om het bijzondere karakter 

te continueren.  

Het echte verschil maakte de Vereniging in deze periode eerder door allerlei 

projecten die ze ontplooide: bijzondere leerstoelen, projecten op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, het stimuleren van de wisselwerking tussen universiteit 

en samenleving (o.a. middels de VUSA-cursussen), de publicatie van het VU-Magazine. 

En zo was er genoeg binnen de universiteit dat misschien niet elke afdeling en studie 

evenveel, maar toch de universiteit als geheel kleur gaf.  

 

DE VU IN ‘NEOLIBERALE’ TIJDEN  
Inmiddels is de universiteit opnieuw radicaal van karakter veranderd en 

getransformeerd tot wat critici een neoliberaal instituut noemen. Daarin zouden 

managers de dienst uitmaken, en alles gericht zijn op het creëren van zoveel mogelijk 

output: diploma’s, publicaties, patenten, citaties. Kortom: rendementsdenken in een 

auditcultuur.  
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Hoe is het zover gekomen? En is er, zoals critici het noemen, echt sprake van een 

soort veelkoppig monster dat de universiteiten aan het verslinden is? Het beginpunt 

van deze ontwikkeling wordt vaak gelegd in de HOAK-nota van minister Deetman uit 

1985. HOAK staat voor ‘Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit’. Uitgangspunt was: 

Méér autonomie van universiteiten moet tot méér kwaliteit leiden. Dit uitgangspunt 

brak met de lijn van het voorgaande decennium. Universiteiten kregen immers een 

grotere verantwoordelijkheid. De overheid trok zich terug en zou slechts sturen op 

afstand. Grotere autonomie – meer vrijheid ten opzichte van de overheid – zou tot 

meer gevoeligheid voor de samenleving moeten leiden, meer flexibiliteit en daarmee 

tot een hogere kwaliteit.  

Historici hebben nog nauwelijks naar de precieze doorwerking van dit 

gedachtengoed aan de universiteiten gekeken, hoewel veel mensen er natuurlijk een 

mening over hebben. Uit mijn eigen onderzoek naar de VU (en andere universiteiten) 

in deze periode, blijkt echter dat de hervorming zeker niet alleen als iets negatiefs 

werd gezien. Dit nieuwe universiteitsmodel was niet zozeer iets wat van buiten werd 

opgelegd, maar een hervorming die aansloot bij ideeën die er al leefden – en niet 

alleen bij de universiteitsbestuurders. Sterker nog: aan de VU was de ontvangst zelfs 

redelijk positief. Er leek voor de VU immers weer meer autonomie in het verschiet te 

liggen: autonomie om een eigen bestuursvorm te kiezen, om een eigen identiteit vorm 

te geven. Het oorspronkelijke ideaal van een ‘vrije’ universiteit resoneerde met deze 

nieuwe ideeën voor ‘ontstatelijking’.  

De aanpassing van de governance was geen direct gevolg van de HOAK, maar de 

gedachte leefde breed dat – om de HOAK-principes te kunnen doorvoeren – er een 

meer slagvaardig bestuur nodig was. Ofwel: minder democratisch, en – naar de mode 

van de tijd: meer New Public Management. De uiteindelijk invoering van de MUB – in 

1996 – wordt meestal gezien als de uitwerking op governance niveau van de HOAK-

nota.  
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Waar ‘kwaliteit’ in de HOAK-nota nog redelijk algemeen was geformuleerd, werd 

de uitwerking in de praktijd sterk kwantitatief bepaald. Universiteiten werden geacht 

te concurreren, waarbij ze van tijd tot tijd worden doorgelicht (via visitaties, 

accreditaties), bij voorkeur 

aan de hand van meetbare 

grootheden. De directe 

gebondenheid aan de 

overheid werd in feite 

ingeruild voor allerlei 

andere banden. De 

kanttekeningen die je 

daarbij kunt plaatsen is 

sterk verbeeld in deze 

cartoon van Tom van Dun.  

 

Onder de vlag van meer ‘autonomie’ en ‘vrijheid’ leverde men ook veel vrijheid in. 

Ironisch genoeg lijkt er in de afgelopen decennia aan de Nederlandse universiteiten 

niet méér differentiatie te zijn opgetreden. Integendeel: ondanks hun grotere 

‘autonomie’ zijn universiteiten juist meer op elkaar gaan lijken. De ‘vrijheid’ lijkt – 

zoals de VU ook al in haar eigen geschiedenis al had ondervonden – nog niet zo 

makkelijk vorm te geven.  

 

SLOT:  
Hebben de Nederlandse universiteiten nog een eigen identiteit? Hebben ze überhaupt 

nog ruimte om een eigen koers te varen? Of is het gewoon 13 keer hetzelfde in een 

andere stad? De randvoorwaarden lijken zo sterk, NWO zo sturend als het om 

onderzoek gaat, dat universiteiten steeds minder bewegingsvrijheid hebben. Zijn we 

via een lange omweg daarmee niet toch weer terug bij de negentiende-eeuwse 

‘eenvormigheid’ van het academisch leven waartegen Abraham Kuyper zich verzette?  
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Toch: Wie enigszins is ingevoerd in de academische wereld, weet dat de 

afzonderlijke universiteiten natuurlijk wel degelijk nog een eigen identiteit hebben. 

Die ben je – bij oude instellingen als universiteiten – echt niet zomaar kwijt. Het gaat 

om verschillen in cultuur, in rituelen, in het curriculum, in varianten binnen 

studierichtingen en onderzoekstradities, die bijvoorbeeld samenhangen met 

aanwezige collecties in de bibliotheek, de regio, de stad waar de universiteit in is 

gevestigd of de eigen traditie waaruit men voortkomt. Het lijkt me dan ook terecht dat 

in de nieuwe formulering van de grondslag van VUvereniging, de verwijzing naar de 

eigen oorsprong is opgenomen. Dat is iets waarop de universiteit kan ‘voortbouwen’. 

Waar bouwen wij dan op voort? Dat is niet één iets, maar een aantal motieven en 

waarden die ten grondslag lagen aan de stichting van de VU en die door de tijd heen 

steeds opnieuw werden geijkt en bediscussieerd. Deze kunnen ook in de huidige 

context – en vertaald in hedendaagse termen – nog inspireren en vormgeven aan de 

identiteit van de VU. Enkele motieven die vanaf de oprichting van Vereniging en 

universiteit belangrijk zijn geweest, zijn de volgende: 

 

Vrijheid (en verantwoordelijk) 

Vrijheid was hét thema bij de stichting van de VU. Daarachter lag een eigen visie op de 

plaats van de universiteit in de samenleving. Een universiteit moest die vrijheid niet 

gebruiken om zich terug te trekken in een ivoren toren, maar juist nauw verbonden 

blijven met de samenleving. Vandaag lijkt een oproep om vrijheid en 

verantwoordelijkheid in balans te brengen – ten opzichte van overheid, samenleving, 

bedrijfsleven – relevanter dan ooit. 

 

Pluriformiteit (versus eenvormigheid) 

Kuyper waardeerde pluriformiteit (diversiteit) positief, en was kritisch over de 

tendensen tot ‘eenvormigheid van het moderne leven’, zoals hij die in zijn tijd overal 

signaleerde. Culturele en religieuze verschillen moeten dus niet worden verdoezeld, 

maar benoemd en de ruimte krijgen in het publieke domein, ook binnen de 

universiteit. 
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Emancipatie 

In het verlengde hiervan ligt het streven naar emancipatie van de gereformeerde 

‘kleine luyden’. Hoewel dit misschien niet het hele verhaal is, speelde de VU hierin 

natuurlijk wel een rol. Hier lijkt een lijn te liggen naar de huidige VU die nog steeds 

veel eerste-generatie studenten trekt.  

 

Ruimte voor levensbeschouwing 

Kuyper vond dat geloof en levensbeschouwing niet buiten de universiteit moesten 

worden gehouden. Geloof en wetenschap moesten juist met elkaar verbonden 

worden. Dit uitgangspunt heeft soms tot onvruchtbare discussies aanleiding gegeven, 

maar ook geleid tot allerlei interessante beschouwingen over de relatie tussen 

wetenschap en (levensbeschouwelijke) waarden. Aangezien dit thema nog steeds 

actueel is, kan de VU zich aansluiten bij een rijke traditie van bezinning op de relatie 

tussen wetenschap en waarden, waarbij levensbeschouwing nu niet meer exclusief 

christelijk wordt beschouwd. 

 

Vorming 

Dit thema is nog niet echt genoemd. Maar interessant is dat Kuyper in een aantal 

redevoeringen uit de begintijd de studenten voorhield dat ze niet alleen naar de 

universiteit kwamen om een vak te leren, maar dat ze zich een geïntegreerde 

wereldbeschouwing moesten vormen, waarin wetenschap werd verbonden met hun 

diepste overtuigingen. Een gedachte die blijkbaar destijds al niet vanzelf sprak, en 

vandaag zeker niet, maar aan de VU nog steeds invulling krijgt met vakken als 

wetenschapsgeschiedenis, de academische kern, en een programma als ‘a broader 

mind’. 
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Cultuur en erfgoed 

Kortom: een universiteit is meer dan een diplomafabriek of een oplossingsmachine 

voor maatschappelijke vraagstukken. De universiteit is een plek om cultuur over te 

dragen en te vernieuwen. Het is niet meer dan logisch dat universiteiten dat doen 

vanuit eigen, onderscheiden, tradities. En het is dus ook vanzelfsprekend dat de VU 

haar identiteit vormgeeft ‘voortbouwend op de eigen traditie’, zoals het in de huidige 

grondslag staat. Stap één is dan om je verantwoordelijk te voelen voor het 

immateriële en materiele erfgoed uit die traditie en dat levend te houden en historisch 

besef te cultiveren, uiteraard altijd met het oog op een eigentijdse invulling daarvan. 


