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Inleiding

Snuffelstage bij de bibliotheek van de VU
Mijn naam is Len Holstein, en ik ben leerling op het Vossius-gymnasium in
Amsterdam. Ik zit in de derde klas, en we moesten een stage doen. Via mijn
moeder kwam ik terecht bij het de collectie HDC 1/Protestants Erfgoed Collectie van de UB van de VU.
Ik heb mij eerst voorbereid door met mijn moeder te praten over de organisatie en door een boekje 2 te lezen dat Hans Seijlhouwer aan haar had meegegeven.
Ik vind geschiedenis een leuk vak en het leek mij leuk om in een archief te
kijken. Het was een leuke stage. Dagmare Houniet heeft mij begeleid omdat
Hans ziek was. Ik vond het wel lastig dat ik niet precies van Hans kreeg te
horen wat hij van mij verwachtte, hoe lang dit document moest zijn bij voorbeeld. Hartelijk dank voor de begeleiding.
Over het Archief van het VU Hospitium
Een hospitium van de VU huisvestte VU-studenten onder begeleiding van
een hospita, die directrice werd genoemd, en door een huisknecht. Het eerste
hospitium werd gebouwd in de tuin van het moedergebouw van de VU op de
Keizersgracht 162 in 1887. Het moedergebouw stond er al sinds 1883 en het
werd voor verschillenden doeleinden gebruikt tot in de jaren zestig.
Een tweede hospitium werd nadat het oude was gesloten in gebruik genomen
op de Koningslaan 22-24, dat achter de Keizersgracht lag. Dit tweede Hospitium werd gebruikt van 1950-1957.
Het derde hospitium op de Vondelstraat 31 werd gebruikt van 1958 tot 1965.
In 1965 werd het huidige studentencomplex Uilenstede gebouwd en in gebruik genomen dat betekende het einde van het Hospitium tijdperk.
Len Holstein
Maart 2017
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Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden)
W.J. Formsma en F.C.J. Ketelaar, Gids voor de Nederlandse archieven, Weesp
19854.
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Plaatsingslijst

1.

Brief verzonden door [ Slipjas] 1891
Stukken betreffende tafelbesprekingen, 1962, 1963 en z.d.
1 omslag

2.

Twee foto’s: Directrice Hospitium Dekker Rignalda en dochter
[1900-1920]
Oorkonde Pauline Bohle, huishoudelijke hulp 1919
1 omslag

3.

Schrift met reglement strijkvereniging S.T.R.I.J.K. 1926
1 omslag

4.

Notulenboek met stukken los in liggend, 1950-1952
1 deel

5.

Notulenboek met aantekeningen en brieven los in liggend 19531954
1 deel

6.

Typoscript en handgeschreven liederen 1955 en z.d.
Kasboekjes van Gerard van der Velden 1932-1956
– 1932-1939
– 1939
– 1939-1943
– 1943-1949
– 1950-1954
– 1954-1956
1 omslag

7.

Album Feestcommissie 1958
1 deel

8.

Schrift met handtekeningen en spreuken van Hospitanten, buiten hospitanten en gasten, 1951- 1959
1 deel

9.

Notulenboek met aantekeningen en brieven los in liggend 19521960
1 deel

10.

Periodiek Foto Civitatis Mededelingen blad t.b.v. de afgestudeerden van de Vrije Universiteit (no.7) 1960
1 omslag
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11.

Notulenboek met brieven los in liggend, 1956-1961
1 deel

12.

Fotoalbum [1955-1962]
1 deel

13.

Stukken betreffende Hospita’s en geschiedschrijven, 1904-1984
1 omslag

14.

Typoscript: Is de VU die leidt ons leven…, z.d.
1 stuk
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