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Eric Bleumink 

geeft stokje door

Op 28 november nam Eric Bleumink afscheid als voorzitter van de SAE. 

Acht jaar was hij voorzitter van onze stichting, hij heeft dat op hem  

kenmerkende wijze gedaan. Gedegen, altijd op de hoogte, flink netwerkend, 

duidelijke doelen stellend en bindend. 

Onder zijn voorzitterschap werd het grote 
bewaar- en selectieproject, ‘Behoud Univer-
sitaire Collecties’ uitgevoerd en van een 
tweede fase voorzien. Nieuwe activiteiten 
werden gestart, gericht op het toegankelijk 
maken van de academische collecties, al dan 
niet via digitalisering. Er vonden jaarlijks 
twee ‘oplopen’ plaats voor mensen van   
binnen en buiten de universitaire collecties, 
vaak samen met andere organisaties en er 
kwam een jaarlijkse Dijksterhuislezing.
Als afsluiting van het grote behoudproject 
zag de prachtige uitgave ‘Universitaire   
collecties in Nederland’ het licht, waarin 
de grote rijkdom en betekenis van acade-
mische collecties voor een breder publiek 
te boek werd gesteld. De SAE nieuwsbrief 
die nu voor u ligt, verscheen voor het eerst 
medio 2001. 
Maar bovenal was Eric een onvermoeibaar 
pleitbezorger voor de betekenis van het 
academisch erfgoed als onderdeel van het 
nationaal erfgoed.
In een paar woorden doe je iemand altijd 
te kort. De bedoeling is om in het volgende 
nummer een diepgravender interview met 
Eric op te nemen. De SAE dankt hem ech-
ter nu al zeer voor zijn inzet en leiding in 
de afgelopen jaren.  

Tot zijn opvolger als voorzitter van de SAE 
hebben de betrokken Colleges van Bestuur 
Willem Hendrik Gispen benoemd. De SAE 
is gelukkig met zijn benoeming, want  
Willem Hendrik is niet alleen een kundig 
bestuurder, maar ook iemand met grote 
belangstelling voor het academisch erf-
goed. En er is in de komende jaren nog 
veel werk aan de winkel. 
Willem Hendrik was tot vorig jaar rector 
van de Universiteit Utrecht en is als univer-
siteitshoogleraar nog aan deze universiteit 
verbonden. Hij was ook gedurende zijn 
rectoraat sterk betrokken bij academisch 
erfgoed, wat onder andere bleek bij de 
‘redding’ van de Sonnenborgh, de voorma-
lige sterrenwacht aan de Singel in Utrecht, 
tegenwoordig een Sterrenkundig- en weer-
museum en publiekssterrenwacht. In het 
decembernummer 2007 van deze nieuws-
brief stond een interview met Gispen. 
Hij heeft bij de laatste bestuursvergadering 
van de SAE gemeld in de komende maan-
den de verschillende SAE-universiteiten te 
willen bezoeken. 

Bas Nugteren
B.Nugteren@uu.nl

Eric Bleumink. Foto: Elmer Spaargaren

Willem  Hendrik Gispen.
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De digitalisering van de collectie kaarten 
van het Trésor is in 2007 en 2008, dankzij 
een subsidie van de Mondriaan Stichting, 
goed op gang gekomen. De kern van de 
collectie kaarten, bestaande uit een dui-
zendtal kaarten en losse atlasbladen is 
gefotografeerd en toegankelijk gemaakt via 
de catalogus van de bibliotheek. In deze 
collectie zijn kaarten opgenomen van 
Abraham Ortelius, Gerard Mercator, 
Georg Braun/Franz Hogenberg, Henricus 
Hondius en Nicolaes Visscher. De kaarten 
worden met behulp van een speciale viewer 
aangeboden zodat alle details van de kaar-
ten kunnen worden bekeken. De Stichting 
Academisch Erfgoed heeft bemiddeld bij de 
totstandkoming van de subsidie.

In het Trésor van de bibliotheek liggen   
collecties opgeslagen die behoren tot het 
wetenschappelijke erfgoed van de TU.   
Het accent van de Trésorcollectie ligt op 
technische wetenschappelijke boeken van 
vóór 1850. Daarnaast bezit het Trésor een 
grote collectie atlassen en kaarten uit 
dezelfde periode. Het oudste deel van de 
collectie is afkomstig van de universiteit 
van Franeker. Na opheffing van deze uni-
versiteit in 1811 kwam een deel van de  
collectie in Delft terecht.
In 2005 zijn een achttiental boeken uit de 
16e, 17e en 18e eeuw in eigen beheer gedi-
gitaliseerd. Voorbeelden zijn werken van 
Johannes Vredemann de Vries (Architec-
tura oder Bauung der Antiquen aufs dem 

Vitruvius, uit 1581), Simon Stevin (Wis-
constighe ghedachtenissen, uit 1608) en 
Martinus van Marum (Beschryving eener 
ongemeen groote electrizeer-machine, uit 
1785). Ook is in 2005 een collectie kost-
bare en moeilijk toegankelijke tijdschriften 
gedigitaliseerd in het kader van het Meta-
morfoze project. Voorbeelden zijn: De 
Opmerker (1866-1919) en Bouwkundige 
Bijdragen (1842-1881) en Wendingen 
(1918-1931). 
De TU Delft Library heeft dit jaar een 
informatieplan geschreven waarin wordt 
beschreven hoe het overige deel van de col-
lectie van het Trésor wordt gedigitaliseerd. 
Uiteraard zal hierbij afstemming plaatsvin-
den met het Libratory project van de SAE 
(zie SAE nieuwsbrief augustus 2008).
De TU Delft Library werkt nu aan het 
opzetten van een beeldbank waarin de   
collecties van het Trésor zullen worden 
opgenomen. Ook andere collecties van de 
TU Delft zullen hierin een plaats krijgen. 
Denk aan: het prentenkabinet van de  
faculteit Bouwkunde (ongeschonden uit  
de brand van mei 2008 tevoorschijn geko-
men) en de architectuurdia’s van de facul-
teit Bouwkunde (gedeeltelijk beschadigd 
tijdens de brand).

Paul Suijker,
P.M.Suijker@tudelft.nl

Digitalisering Trésor TU Delft Library

Dankzij een subsidie van de Mondriaan Stichting is er hard gewerkt aan de digitalisering van de collectie kaarten 

van het Trésor van de TU Delft Library. De SAE heeft bemiddeld bij de totstandkoming van deze subsidie en het 

Trésor gaat verder met de digitalisering van haar collectie.

“Die Stadt Enchuijsen” uit: Civitatis orbis terrarum, van Georg Braun en Franz Hogenberg (ca. 1583)
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SAE Najaarsbijeenkomst 2008

EAD: archiveren volgens internationale 

standaard

De workshop was bedoeld voor erfgoedin-
stellingen die behoefte hadden aan meer 
informatie over Encoded Archival  
Description, een internationale standaard 
waarmee archieven en collecties op ver-
schillende niveaus kunnen worden beschre-
ven. Instellingen die al met EAD werken 
vertelden over hun ervaring met de stan-
daard en zijn ingegaan op hun werkwijzen. 
Tijdens de middag werd duidelijk dat het 
werken met EAD grote voordelen biedt; 
het is een erg flexibele en breed toegepaste 
standaard. Van complexe en heterogene 

collecties kan een zeer helder overzicht 
worden aangeboden. De fijnmazige struc-
tuur van EAD zorgt er voor dat er heel 
gericht kan worden gezocht naar specifieke 
onderdelen van de collectiebeschrijving. 
Bovendien draagt het werken met een vast 
formaat er ook toe bij dat informatie een-
voudig kan worden uitgewisseld tussen 
verschillende instellingen. Collecties die 
fysiek verspreid zijn geraakt over verschil-
lende bewaarplaatsen kunnen op deze 
manier mogelijk weer virtueel worden 
gereconstrueerd. Door de focus meer te 

leggen op de collecties, en minder op de 
afzonderlijke items, kunnen achterstanden 
bij het digitaal ontsluiten van het materiaal 
in relatief korte tijd worden weggewerkt. 
Instellingen kunnen zo sneller een globaal 
overzicht van hun bezit geven. 
Alle presentaties die tijdens deze workshop 
zijn gehouden kunnen online worden beke-
ken via www.bibliotheek.leidenuniv.nl/ 
collecties/bijzonder/ead-in-de-praktijk_1.jsp

Peter Verhaar 
p.a.f.verhaar@library.leidenuniv.nl

Steph Scholten is al zo’n twintig jaar 
werkzaam in de culturele sector. Begin 
jaren ’90 was hij betrokken bij het 
befaamde Deltaplan voor Cultuurbehoud, 
waarbij de Nederlandse Overheid maar 
liefst Mf 400 beschikbaar stelde voor  
conservering van ons nationale erfgoed. 
Dit resulteerde onder meer in Scholtens 
lidmaatschap van de projectorganisatie 
Metamorfoze. Ook stond hij aan de wieg 
van het rapport ‘Om het Academisch  

Erfgoed’ en daarmee van de Stichting 
Academisch Erfgoed. Later werkte  
Scholten bij Instituut Collectie Nederland, 
eerst als beleidsadviseur, later als hoofd 
van de afdeling Conserveringsonderzoek.
De Divisie Erfgoed van de Universiteits- 
bibliotheek (UB) van de Universiteit van 
Amsterdam is in 2008 gevormd door de 
samenvoeging van de afdelingen Bijzon-
dere Collecties UB, Universiteitsmuseum 
en Allard Pierson Museum. De divisie is 

verantwoordelijk voor alle materialen en 
collecties die als deel van het universitaire 
erfgoed kunnen worden beschouwd.
Scholtens kennis en ervaring sluiten 
uitstekend aan bij de diverse aspecten  
van de divisie. Hij is zeker in staat de  
vele mogelijkheden die er zijn om het  
UvA erfgoed ‘aan de man’ te brengen,  
te benutten.

Drs. Steph Scholten is de nieuwe directeur van de Divisie Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de  

Universiteit van Amsterdam. Scholten volgt in Amsterdam Judith Belinfante op, die eind 2008 haar functie 

neerlegde. Tot voor kort was Scholten hoofd Collecties en plaatsvervangend directeur van het Rijksmuseum 

van Oudheden in Leiden. 

Op woensdag 29 oktober organiseerden de Stichting Academisch Erfgoed en de UB Leiden een najaarsbijeenkomst 

met de workshop “EAD in de praktijk”. Negentig mensen woonden deze succesvolle middag bij.

UvA benoemt Steph Scholten 

als directeur Erfgoed



Met astronomen als Frederik Kaiser,  
J.C. Kapteyn, Willem de Sitter en Jan 
Oort, behoorden Nederlandse astrono-
men de afgelopen anderhalve eeuw tot  
de absolute wereldtop. Hun studenten 
zwermden uit naar prestigieuze univer-
siteiten en sterrenwachten over de hele 
wereld. 
Het archief van de Leidse Sterrewacht is 
een van de belangrijkste bronnen voor de 
geschiedenis van de Nederlandse astrono-
mie vanaf ca. 1840. Een sterrenwacht is 
geen bibliotheek of museum; het beheer 
van een archief is, om het diplomatiek uit 
te drukken, geen kerntaak. Het archief 
ligt momenteel in een volgepropt kamer-
tje, zonder enige zichtbare ordening. 
Er bestaan veel van dit soort zwervende 
wetenschapshistorische archieven, ver-
spreid over allerlei instellingen en facultei-
ten. Eén voor een worden die in kaart 
gebracht en geconserveerd, maar veel 
dreigt verloren te gaan. Het Sterrewacht-
archief zal dat lot gelukkig ontlopen.  
Met steun van het Gratama Fonds en 
Metamorfoze wordt het archief geïnven-
tariseerd en (gedeeltelijk) gedigitaliseerd, 
in samenwerking met de Leidse Universi-
teitsbibliotheek. Daar zal het archief uit-
eindelijk worden opgeslagen. De digitale 
bestanden worden toegankelijk gemaakt 
voor onderzoekers. Dat laatste is belang-
rijk, want er bestaat veel belangstelling 
voor dit archief. Grootste publiekstrekker 
is het werk van De Sitter (1872-1934). 
Hij was een van de eersten die de astrono-
mische consequenties van Einsteins alge-
mene relativiteitstheorie onderzocht. Hij 
was ook betrokken bij de allereerste dis-
cussies over de uitdijing van het heelal. In 
zijn aantekeningen en zijn correspondentie 
met onder anderen Albert Einstein is dit 
werk bijna van dag tot dag te volgen. 

David Baneke 
baneke@strw.leidenuniv.nl

Het Leidse Sterrewachtarchief: 

chaos geordend
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Met steun van het Gratama Fonds en Metamorfoze wordt het archief van 

de Leidse Sterrewacht geïnventariseerd en (gedeeltelijk) gedigitaliseerd,  

in samenwerking met de Leidse Universiteitsbibliotheek. Het archief is een 

van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse 

astronomie vanaf ca. 1840. 
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“De museale sector is in beweging. Het 
Allard Pierson Museum zal zich moeten 
bewijzen binnen de drie domeinen die 
tegenwoordig voor een museum worden 
onderscheiden: binnen het museum 
(gebouw), in de buitenwereld (outreach)  
en virtueel,” aldus dr. Wim Hupperetz, de 
nieuwe directeur van het Allard Pierson 
Museum van de UvA. Hupperetz volgt in  
de loop van 2009 vertrekkend directeur 
Robert Lunsingh Scheurleer op.
Hupperetz (1966) is momenteel werkzaam 
als Programmamanager bij Erfgoed Neder-
land. Daarvoor was hij zestien jaar verbon-
den aan het Provinciaal Limburgs Museum 
in Venlo, achtereenvolgens als Conservator 
Geschiedenis, Hoofd sector Publiekszaken 
en Hoofd sector Erfgoedprojecten & 
Ondersteuning. Sinds 2001 was hij boven-
dien plaatsvervangend directeur. Hij was 
verantwoordelijk voor de inrichting van de 
vaste presentatie van het nieuwe Limburgs 
Museum dat in 2000 zijn deuren opende. 
Voorts trad hij vele malen op als project- 
leider voor tentoonstellingen als Boeren- 
erfgoed, Het geheim van de Kelten,  
Maasmanifestatie en Asterix en Europa.

Het moderne Science Center zal worden 
gehuisvest in het gebouw van de voormalige 
Faculteit Technische Aardwetenschappen 
aan de Mijnbouwstraat. Het zal daar, samen 
met de Botanische Tuin van de TU Delft, een 
belangrijke promotiefunctie voor de TU 
Delft gaan vervullen. 
Nu het museum wordt omgevormd tot een 
Science Center, waar heden en toekomst van 

de techniek belangrijker zullen zijn dan 
het verleden van de techniek, is tevens 
besloten om het Academisch Erfgoed van 
de TU onder te brengen bij TU Library. 
Het wordt daar samengevoegd met het 
antiquariaat van de bibliotheek, beter 
bekend als de Trésor, dat naast antiqua-
rische boeken ook historische prenten 
en kaarten in haar collecties heeft. 

Er ontstaat op deze manier één TU-brede 
erfgoedcollectie. De directeur van het Tech-
niek Museum Delft, Han Heijmans, zal  
verantwoordelijk blijven voor het beheer 
over deze TU-brede collectie, en een deel 
van het beheer ook zelf ter hand gaan 
nemen. De heer Rob Korving, die het beheer 
over de museumcollecties uitvoerde, heeft 
een nieuwe baan binnen de TU Delft gevon-
den. De dagelijkse leiding over het nieuwe  
Science Center, dat op 1 september 2009 zijn 
poorten hoopt te openen, komt in handen 
van een nieuw te werven afdelingshoofd.

Han Heijmans
H.G.Heijmans@TUDelft.Nl  

Wim Hupperetz nieuwe directeur 

Allard Pierson Museum

Veranderingen bij het Techniek Museum Delft

Op 18 december 2007 besloot het College van Bestuur van de Technische  

Universiteit Delft om het Techniek Museum Delft om te vormen tot een 

hedendaags Science Center. Inmiddels zijn de plannen volop in ontwikkeling. 
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Voor uw agenda

Lezing Anthony Grafton en tentoonstelling 
Op 21 januari 2009 is het 400 jaar geleden dat in Leiden de grote Franse humanist en 
geleerde Josephus Justus Scaliger overleed. Op die dag zal een laudatio worden uitgesproken 
door prof. Anthony Grafton (Princeton University) in het Academiegebouw aan het Rapen-
burg (aanvang 11.00 uur) in Leiden. In het voorjaar (21 januari - 1 april  2009) zal een ten-
toonstelling te zien zijn in de Universiteitsbibliotheek Leiden rond Scaliger en de Oriëntalistiek 
met als titel ‘All my books in foreign tongues’. Scaliger’s Oriental Legacy in Leiden. 

Belangstellenden zijn van harte welkom bij de lezing, aanmelden via: scaliger@library.leidenuniv.nl. 

De tentoonstelling wordt geopend op 21 januari om 15.00 uur in de UB Leiden. 

Tentoonstellingsladder

■ UNIVERSITEIT UTRECHT

Universiteitsmuseum  
Lange Nieuwstraat 106
www.museum.uu.nl 
 

Boeiende bagage

Sinds 24 november 

(nieuwe permanente 

expositie) 

In deze tentoonstelling 

ontdekken bezoekers meer 

over de dingen die ze dage-

lijks in hun tas meenemen. Onderwerpen zoals 

een mobiele telefoon, agenda of een condoom  

worden belicht vanuit verschillende onderzoeks-

gebieden van de Universiteit Utrecht. 

De evolutie draait door!

19 februari 2009 t/m 

31 januari 2010

Evolutie speelt zich overal en 

altijd af, en geldt voor de mens en alle andere 

levende wezens. De strijd om te overleven gaat 

nog altijd door… Ook op je bord, in de achter-

tuin en in het lichaam.

In De evolutie draait door! ontdek je het proces 

waar het bij evolutie om draait. Je leert de spel-

regels van evolutie kennen en laat je meeslepen 

in de overlevingsstrijd. De evolutie draait door! 

is onderdeel van het Darwinjaar 2009.

Sonnenborgh - museum & sterrenwacht 

Zonnenburg 2, Utrecht

www.sonnenborgh.nl

Hemelkaarten

Nieuwe wisseltentoonstelling 

vanaf 22 maart 2009 

Kom eens een kijkje nemen hoe sterrenkun-

digen vanaf de middeleeuwen het heelal in 

kaart hebben gebracht. Ongeveer honderd 

unieke hemelkaarten uit de collectie van de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn gedigita-

liseerd en beschreven. In de tentoonstelling 

De hemel in kaart is een deel van de originele 

kaarten te bewonderen. Ook is te zien met 

welke hulpmiddelen (zoals sextant en tele-

scoop) deze kaarten tot stand kwamen.

IJskoude wetenschap

Poolonderzoek naar de opwarming 

van de aarde

verlengd tot 1 maart 2009

De opwarming van de aarde is een feit.  

Iedere dag berichten kranten over een   

stijgende zeespiegel en smeltende poolkappen. 

Maar wat weten we eigenlijk precies en   

hoeveel kunnen we van de toekomst  

voorspellen? 

■ UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Bijzondere Collecties 
Oude Turfmarkt 129
www.bc.uba.uva.nl

Romeyn de Hooghe. 

De verbeelding van de late Gouden Eeuw

t/m 8 maart 2009

Vanwege het 300ste sterfjaar van De Hooghe 

hebben het Rijksmuseum Amsterdam, het  

Stadsarchief Amsterdam en de Bijzondere   

Collecties intensief samengewerkt aan deze   

tentoonstelling om de veelzijdigheid van deze 

bijzondere kunstenaar en chroniqueur van de 

late Gouden Eeuw te laten zien. 

De expositie biedt inzicht in het roerige leven 

van de roemruchte Romeyn De Hooghe en 

toont een rijke selectie uit zijn indrukwek-

kende oeuvre met onder meer prenten,  

boekillustraties, penningen en deurpanelen. 

■ RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Universiteitsmuseum 
Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a
www.rug.nl/museum

Godshuisjes - religieus erfgoed in Groningen

t/m 15 februari 2009

In de expositie wordt de religieuze geschiede-

nis van Groningen verteld aan de hand van 

markante momenten in de tijd, beginnend bij 

de religieuze beleving van de eerste bewoners 

van deze streken en eindigend bij de afbraak, 

nieuwbouw en herbestemming van religieuze 

gebouwen in deze provincie. 

Foto: Robert Mulder


