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Inleiding

De Natuurphilosofische Vereeniging aan de Vrije Universiteit
De Natuurphilosofische Vereeniging aan de Vrije Universiteit werd in 1931
opgericht om de studiebelangen van de studenten aan de pas opgerichte
natuurwetenschappelijke faculteit te behartigen. Het bestuur werd door de
ledenvergadering eens per jaar uit de leden gekozen. De taak van het bestuur
bestond, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, uit het organiseren
van lezingen, excursies en andere sociale activiteiten. Van deze laatsten
waren de patronaatsgroepen, waarin iedere eerstejaars student werd
opgevangen en begeleid door ouderejaars, het belangrijkste. Iedere student
aan de faculteit werd automatisch lid van de vereniging bij de inschrijving
als student, tenzij men kenbaar maakte dit niet te willen.
Tussen 1943 en 1946 lagen de activiteiten van de vereniging stil vanwege
de sluiting van de Vrije Universiteit door de Duitsers. Na de heroprichting
bleef het zwaartepunt liggen op de organisatie van sociale activiteiten. De
eerste buitenlandse excursie werd in 1954 ondernomen naar de
Bondsrepubliek Duitsland. Excursies en lezingen werden deels door de
studenten zelf bekostigd en deels door een aantal organisaties gesubsidieerd,
waarvan de Koninklijke Shell, de Van Coevorden Adriani Stichting en de
Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag de
belangrijkste waren. De lezingen werden voor het grootste deel
georganiseerd in samenwerking met de Organisatie van Natuurkundige en
Technologische Faculteiten in Nederland, waarvan de vereniging lid was.
Binnen de universiteit was ze aangesloten bij de overkoepelende organisatie,
de Studentenraad aan de Vrije Universiteit.
In de tweede helft van de jaren zestig werd de N.P.F.V.U. vanwege de
snelle groei van het aantal studenten gesplitst in afzonderlijke
faculteitsverenigingen. Dit werden de volgende: Vucleon ( natuurkunde), de
Vereniging van Chemie studenten aan de Vrije Universiteit ( scheikunde),
Storm (wiskunde) en de Geologenvereniging. Gyrinus Natans
(biologenvereniging) was reeds in 1955 als een aparte organisatie opgericht.
Over het archief
Het archief, dat in 1985 aan het Historisch Documentatiecentrum werd
geschonken, is niet compleet. Zo ontbreken bijvoorbeeld de correspondentie
en de ledenlijsten uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog en is er geen
correspondentie aanwezig over het tijdvak 19461953. Verder bleek dat, in
zoverre de oorspronkelijke ordening nog intact was, deze niet consequent
was gehandhaafd, maar dat iedere abactis naar eigen bevinden de stukken
onderbracht. Om tot een algemene ordening te komen is het archief
thematisch ingedeeld en daarbinnen is een chronologische ordening gebruikt.
Uit de vooroorlogse periode zijn slechts de bestuurshandleiding, de
verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en de reglementen
aanwezig. Uit de periode 1943-1946 is geheel niets aanwezig.
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De correspondentie werd gevoerd met andere studentenverenigingen en
betrof meestal de bestuurswisselingen. Daarnaast betreffen de meeste
brieven excursies en lezingen.
De inventaris van een incompleet archief kan slechts een " voorlopige
inventaris" zijn. Het Historisch Documentatiecentrum hoopt dan ook dat
spoedige aanvullingen tot een volledige inventaris zullen leiden.
Deze inventaris werd in februari 2010 gescand.
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Inventaris

Stukken van algemene aard
1

Verslagen van bestuursvergaderingen, 1931-1957 en 19581967.
1 deel en 1 omslag

2

Agenda’s voor ledenvergaderingen, 1957-1967.
1 omslag

3

Presentielijsten van ledenvergaderingen, 1957-1966.
1 omslag

4

Verslagen van ledenvergaderingen, 1931-1957 en 1958-1967.
1 deel en 1 omslag

5

Jaarverslagen van het ab-actiaat, 1955-1967.
1 omslag

6

Ingekomen stukken, 1951-1967.
2 omslagen

Stukken van bijzondere aard

7

8

9

10-19

Reglementen en jubilea
Reglementen en een stuk betreffende de reglementswijziging,
1931, 1937, 1964.
1 omslag
Stukken betreffende de jubilea en lustra van de vereniging,
1951- 1967.
1 omslag
Bestuur
Bestuurshandleiding van de N.P.F.V.U., het ‘Gulden Boek’,
z.d.
1 omslag
Correspondentie met faculteitsverenigingen aan de Vrije
Universiteit.
10 omslagen
10
Luctor et Emergo, 1953-1962
11
Studentenvereniging Economie, 1953-1967
12
Gyrinus Natans, 1954-1964
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13
14
15
16
17
18
19

Studentenvereniging Psychologie, 1954-1963
S.v. Medicijnen, 1954-1964
S.v. Theologie, 1954-1967
S.v. Letteren, 1955-1967
S.v. Sociale Wetenschappen, 1955-1960
S.v. Rechten, 1964-1967
Overige faculteitsverenigingen, 1964-1967

20

Correspondentie met het bestuur van het studentencorps aan de
Vrije Universiteit en aanverwante organisaties, 1953-1962.
1 omslag

21

Correspondentie met oratorische verenigingen aan de Vrije
Universiteit, 1953-1962.
1 omslag

22

Correspondentie met andere studentenverenigingen aan de Vrije
Universiteit, 1953-1966.
1 omslag
Correspondentie met de staf van de universiteit en de
Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag, 1953-1967.
1 omslag

23

24

Correspondentie met het Amsterdams Chemisch Dispuut en de
Amsterdamse Studentenvereniging aan de Natuurfilosofische
Faculteit, 1955-1962.
1 omslag

25-26

Correspondentie met overige studentenorganisaties, 1953-1967.
2 omslagen

27

Leden
Ledenlijsten met aantekeningen betreffende de contributies,
1946-1960.
1 omslag

28

Patronaatslijsten, 1946-1967.
1 omslag

29

Stukken betreffende mutaties in het ledenbestand, 1955-1967.
1 omslag

30

Financiën (Nb. zie voor aantekeningen betreffende contributies
inventarisnummer 27.)
Begrotingen, 1960-1967.
1 omslag

31

Jaarrekeningen, 1949-1961.
1 omslag

32

Jaarverslagen, 1948-1957.
1 omslag
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34-35

Bijlagen bij de rekening, 1957-1968.
1 omslag
Activiteiten
Stukken betreffende lezingen, 1951-1965.
2 delen en 1 omslag
34
1951-1958
35
1959-1964

36-37

Stukken betreffende excursies in Nederland, 1950-1967.
2 omslagen en 1 deel
36
1950-1958
37
1959-1967

38-39

Stukken betreffende excursies naar de Bondsrepubliek
Duitsland, 1954 en 1963.
2 omslagen

40

Stukken betreffende een excursie naar de Bondsrepubliek
Duitsland en Zweden, 1955.
1 omslag

41-42

Stukken betreffende excursies naar Scandinavië, 1955 en 1957.
2 omslagen

43

Stukken betreffende een excursie naar Groot-Brittannië, 1959.
1 omslag

44

Stukken betreffende een excursie naar de Bondsrepubliek
Duitsland en Zwitserland, 1961.
2 omslagen

45

Stukken betreffende de onderwijscommissie, 1964-1967.
1 omslag

46

Intekenlijst voor de deelname aan een voetbalwedstrijd tussen
staf en studenten, z.d.
1 stuk

47

48

Contacten met overkoepelende organisaties
Stukken betreffende de Studentenraad aan de Vrije Universiteit
en de Civitasraad, 1954-1967.
2 omslagen
Stukken betreffende de Organisatie van Natuurkundige en
Technologische Faculteiten in Nederland, 1953-1967.
5 omslagen
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