
SCRIPTIE-ONDERWERPEN: VU ERFGOED & COLLECTIES 
UB VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 
 
 
 
Ben je op zoek naar een scriptie-onderwerp en lijkt het je leuk om in de rijke ge-
schiedenis van de VU te duiken?  
Dan vind je wellicht inspiratie in onderstaande lijst met onderwerpen.  
UB-medewerkers helpen je hierbij graag op weg, reiken je onderzoeksmateriaal 
aan en kunnen je ook bijstaan in het verdere scriptietraject. 
 
Interesse in één van de onderwerpen? Neem dan contact op met een UB-mede-
werker. 
 
 
  



HANDSCHRIFTEN & OUDE DRUKKEN 
 
Contactpersoon: Willemien van Dijk: t.w.f.van.dijk@vu.nl. 020-5985184.  
VU Hoofdgebouw, kr. 1B-46. 
 
 
 * Collectie Van Noordwijk: onderzoek naar zilverwerk van religieuze boe-

ken; uit bepaalde streek; uit bepaalde tijd; uit bepaalde denominatie. 
 
 * Pamflettencollectie. Onderzoek naar historische periode/gebeurtenissen 

met behulp van deze collectie. 
 
 * Onderzoek naar uitgever/boekverkoper; bijvoorbeeld Boekholt, Borstius, 

Van Paddenburgh, Luchtmans, De Groot, Van Poolsum, of een andere uit-
gever wiens uitgaven rijk vertegenwoordigd zijn in de collectie. 

 
 * Handgeschreven Bijbel begin 18e eeuw. Onderzoek naar persoon schrij-

ver/tekenaar; doel van het schrijven. Biblia dat is de gantsche H. Schrif-
ture vervattende alle de canonyke boeken des Ouden en des Nieuwen Tes-
taments (UB-signatuur: XV.05087.-) 

 
 * Notulenboek van de Zeeuwse classis: teksten/auteurs identificeren, plaat-

sen in context.  
 
 * Willekeurig handschrift: editie maken; transcriberen, editeren. 
 
 

 
 
 * Ontstaan en (digitaal – kaart/ Geoplaza?) nalopen van voetreis van Ds. 

C.E. van Koetsveld. Het prachtig uitgegeven boek Een voetreis 100 jaar 
geleden (UB-signatuur: XU.08362.-) is te midden van zijn theologische 
werk een uitzondering. Dit boek, uitgegeven door de A.N.W.B., Toeris-
tenbond voor Nederland, beschrijft een voettocht die van Koetsveld als 
student maakte van Rotterdam naar Rotterdam, via de Ardennen, Brussel 
en Antwerpen. De beschrijving van deze voettocht verscheen eerst in afle-
veringen in Kampioen en in 1928, 35 jaar na het overlijden van van 
Koetsveld, als boek. Literatuur: Marja Visscher, Ds. C.E. van Koetsveld: 
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Levensbeschrijving: van dorpsdominee tot hofpredikant. Klaaswaal, 2005. 
ISBN 90-5534-233-5  (UB-signatuur: XU.15225.-) plus archief van van 
Koetsveld, *1807, †1893 – Hofpredikant en schrijver, hervormd predikant 
onder andere in Westmaas en Den Haag, en stukken betreffende de fami-
lie Van Koetsveld, (1823-1979) | Coll. nr.: 503. 0,6 m. Plaatsingslijst. 

 
 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9055342335


ARCHIEVEN 
 
Contactpersoon: Hans Seijlhouwer: hans.seijlhouwer@vu.nl. 020 5985274.  
VU Hoofdgebouw, kr. 1B-42. 
 
 
 * Invloed, ontstaan e.d. collegedictaten Kuyper met behulp van onder meer 

de gedigitaliseerde versies in de beeldbank plus de collegedictaten in de 
collectie HDC | Protestants Erfgoed. 

 
 * Beschrijven van de geschiedenis van de UB van de Vrije Universiteit over 

de periode na 1980. De UB 50 jaar aan de Boelelaan met behulp van VU-
archief, gesprekken met (oud) UB-collega’s. UB ruimtelijk in VU-hoofd-
gebouw e.d. Naar aanleiding van het boek: Een vrije universiteitsbiblio-
theek : studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije 
Universiteit door J. Stellingwerff. 1980. (UB-signatuur : AW.02202.-). 

 
 * De bouw(geschiedenis) van het VU-Hoofdgebouw, de VU-campus, of 

alle gebouwen waar de VU in is, en was gehuisvest aan de hand van VU-
archief, maquettes en fotocollectie. 

 
 * De bouw van campus Uilenstede. Ontstaansgeschiedenis, architectuur, 

e.d. aan de hand van VU-archief, maquettes en fotocollectie. 
 
 

 
 
 
 * Beta-gebouw wordt de komende jaren gesloopt. Ontstaansgeschiedenis, 

verbouwingen, gebruik e.d. aan de hand van VU-archief. 
 
 * Veel persoonsarchieven zijn geschikt voor biografie. 
 
 * Preken collectie. Dwarsdoorsnedes zijn mogelijk van af ongeveer begin 

1800-heden. Onderzoek naar de inhoud, wanneer komt ‘de wereld naar 
binnen’? Taalgebruik enz.  

 
 * Studentenarchieven. Beschrijving van zelfstandige verenigingen, maar 

ook een vergelijkend onderzoek naar verschil/overeenkomst van de cor-
pora. Onderzoek naar mentaliteit binnen de verenigingen enz. 
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 * De invloed van traktaatjes op taal en godsdienst, ethiek en moraal aan de 

hand van de grote collectie in het archief van het Nederlandsche Gods-
dienstige Traktaat-Genootschap. 

 
 * De opkomst van de politieke prent en hoe Kuyper en Colijn daar mee om-

gingen aan de hand van de collectie politieke tekeningen. 
 
 * “Schreuder Instituut – Woltjer Gymnasium – VU – Minister” is deze trits 

een vooroordeel of zit er een kern van waarheid in?  
 
 * Hoe ging Nederland om met vluchtelingen in het interbellum, aan de hand 

van de opvang van Hongaars kinderen en de stroom Duitse Joden, ver-
schillende archieven kunnen hierbij als bron dienen, dochters van Kuyper, 
V.H. Rutgers, F.W. Grosheide enz. 

 
 * Vergelijking over ontstaan en opheffen tussen het Eudokia Ziekenhuis 

Rotterdam en het Juliana Ziekenhuis in Amsterdam. 
 
 * Het gebruik van kerkzegels vanaf de reformatie tot heden. 
 
 * Lekenspelen, de betekenis en de invloed. Gelegenheidsdrukwerk of lite-

raire categorie. 
 
 

 
 
 
 * De geschiedenis van de Public Relations van de VU, van brochures, films, 

Vrouwen VU-hulp tot ‘Deze Tijd vraagt om ...’ 
 
 * We zeggen dat we in 1880 zijn opgericht. Maar wat betekende dat nou ei-

genlijk. 5 studenten, handjevol hoogleraren en college in de Schotse Zen-
dingskerk. Een profiel van de VU in 1881. 

 
 * Antirevolutionaire Kiesverenigingen, beschrijving van een enkele vereni-

ging of een vergelijkend onderzoek tussen verschillende. Wie waren de 
mensen die in de besturen plaats namen? 

 



 * In 2018 is het 70 jaar geleden dat de Protestantse Kunstkring Leeuwarden 
werd opgericht en 40 jaar geleden dat ze werd opgeheven. Beschrijving 
van de kring, de sprekers, de bestuursleden, de bezoekers, maar ook de 
vraag, hoe bijzonder was die kunstkring? 

 
 * Verzuilde organisaties: De Nederlands Christelijke Reis Vereniging, De 

Stichting Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU), Christelijke Film 
Actie, Protestantse Stichting ter Bevordering van Verantwoorde Gezins-
vorming, Nationale Christen Geheelonthoudersvereniging, enz. 

 
 * De relatie tussen de Vereniging Het Bilderdijk Museum en de VU. 
 
 * Christelijke auteurs en uitgevers, Rijnsdorp, Wilma, Risseeuw, Boutens, 

Ten Have, Van Wijnen, Kok enz. 
 
 
       



ACADEMISCH ERFGOED 
 
Contactpersoon: Liselotte Neervoort: l.l.neervoort@vu.nl. 020 5987293.  
VU Hoofdgebouw, kr. 1B-42. 
 
*Onderzoek naar de historische context, ontstaansgeschiedenis en verhoudingen  
van een onderdeel van de collecties (bijv. maquettes, toga’s, penningen). 
 
*Het gebruik van de Haldane gasanalyser, onderwijs-materiaal voor het meten  
van bloedgassen. 
 
*Gebruik van objecten bij onderwijs bij aard- en/of levenswetenschappen. 
 
*De markt van makers/verkopers van onderwijscollecties en replica’s binnen  
Aardwetenschappen. 
 
*Kunsthistorische onderzoek naar de collectie Hoogleraarportretten. 
 
*Onderzoek naar het netwerk & de achtergrond van portretschilders van de VU. 
 
Zie ook: http://ub.vu.nl/academisch-erfgoed 
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