
 

 

  

 

 

'Er was devotie, opwinding, aandacht.'  
Piet Vroon was een opzienbarende wetenschapper. Als psycholoog achtte hij zich niet gebonden aan de beperkingen 
van een enkele specialisatie. In zijn publicaties zocht hij de confrontatie met heersende inzichten. Arbeids- en 
Organisatiepsycholoog Gerard Karelse herinnert zich vooral zijn beroemde 'buitencursorische' hoorcolleges.  

 

'Ik heb al zijn boeken verslonden. Zijn eerste boek kwam uit tijdens mijn studietijd: Hersenen, Bewustzijn en Gedrag. Grappig, overigens, dat hij toen nog van die saaie titels koos. Later werd hij daar 
creatiever in. Dat eerste boek heb ik ooit uitgeleend aan een leuke stewardess die biologie studeerde en net als ik op het Ibibiza studentengetto woonde. Ik heb het nooit meer teruggekregen. Heel triest, ik 
ben namelijk een beetje bibliofiel, dus ik zou het graag nog eens op de kop willen tikken. Misschien leest ze dit.' Gerard Karelse, zelfstandig gevestigd A&O-psycholoog in Eindhoven, koestert warme 
herinneringen aan Piet Vroon, de in 1998 op 58-jarige leeftijd overleden psycholoog. 'Het is doodzonde dat hij er niet meer is. De man heeft met zijn non-conformisme gezorgd voor een aantal totaal nieuwe 
inzichten, zoals het sick building-syndrome. Hij zou ook in deze tijd nog belangrijke dingen kunnen doen.'  

Vroon was inderdaad een invloedrijk wetenschapper, die in kleine kring al veel aanzien genoot met zijn publicaties en later, dankzij columns in De Volkskrant en NRC-Handelsblad, bij een groot publiek 
bekend werd als helder denker en boeiend verteller. Velen herinneren zich nog het VPRO programma Zomergasten, uit 1991, toen Vroon opvallend openhartig optrad. Karelse kende Vroon sinds 1972. Hij 
studeerde toen klinische psychologie in Utrecht.  

'Er zijn ongetwijfeld honderden anderen die met meer recht van spreken Piet Vroon als hun Leermeester kunnen eren. Mensen die bij hem zijn afgestudeerd of gepromoveerd. Ik was maar een eenvoudig 
eerstejaarsje.' Karelse was student tijdens de roerige, democratische jaren zeventig. 'Hoorcolleges waren taboe in die tijd en dat vond Piet Vroon helemaal niets. Eigenwijs als hij was ging hij hoorcolleges 
geven, die buiten het officiële lesprogramma vielen. Die 'buitencursorische hoorcolleges' zijn wereldberoemd geworden. Hoewel je er helemaal geen studiepunten voor kreeg zaten ze afgeladen vol. Er was 
devotie, opwinding, aandacht. De studenten hingen aan zijn lippen.'  

'Ik verbeeld me dat ik nog iets voor Piet Vroon had kunnen betekenen.'  

Het was tijdens één van die colleges dat Karelse iets deed wat niemand durfde. 'Het gerucht ging dat Vroon zou vertrekken uit Utrecht. Maar niemand sprak er openlijk over. Ik ben toen opgestaan en heb 
hem, tijdens dat overvolle college, gevraagd wat er waar was van die geruchten. En, in plaats van dat er een geladen stilte viel, ging Vroon volledig op de vraag in. Hij gaf het grif toe en legde aan de hand 
van een eenvoudige grafiek de verhouding uit tussen zijn wetenschappelijke genoegen en  vertrekbereidheid. Er is toen een hele rel ontstaan met meetings in de Geertekerk. Uiteindelijk is hij inderdaad 
vertrokken naar Leiden.' Overigens keerde Vroon na zijn Leidse avontuur terug naar Utrecht.  

'Die hele affaire heeft wel gezorgd voor een band, al zagen we elkaar zelden. Ik heb hem een paar keer opgezocht in Leiden, en dat was bijzonder’ Uiteindelijk verwatert het contact. Vroon maakt landelijk 
furore terwijl Karelse in Eindhoven carrière maakt als bedrijfspsycholoog bij Philips en later als zelfstandige aan de slag gaat. In de tweede helft van de jaren negentig gaat het slecht met Piet Vroon. Na een 
bizarre uitzending bij Jack Spijkerman, waarin Vroon ontploft tegenover Tjakkagoeroe Ratelband, glijdt de professor af in een depressie en in januari 1998 overlijdt hij, volgens sommigen door zelfmoord.  
Karelse: 'Achteraf heb ik spijt dat ik hem niet opgezocht heb toen het slecht ging. Ik verbeeld me dat ik nog iets voor hem had kunnen betekenen’.  
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