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De reisboeken getuigen van de brede belangstelling en de sterke internationale oriëntatie van de Jezuïeten. Ze gaan niet alleen over
katholieke missiologie, maar ook over handelsmissies en wetenschappelijke expedities. De internationale oriëntatie van de
Jezuïeten sluit goed aan bij de internationale studentenpopulatie in
Maastricht. De meeste studenten komen uit het buitenland en
studeren Arts and Culture of European Studies. Zij richten zich op
China (Athanasius Kircher, Nicolas Trigault, George Staunton en
Thomas Allom) op Japan (Mutius Vitellescus, Nicolas Trigault,
Engelbert Kaempfer, François Caron, Carl Pehr Thunberg en Gustav
Kreitner) en op Noord-Amerika (Hernando de Soto, Louis Hennepin,
Pehr Kalm en Cornelis de Pauw). Bedoeling is om naast het schrijven
Commissie van de Universiteit Maastricht een expositie in te richten .
Bezoek aan een 19e-eeuwse straat in Canton. Uit: Thomas Allom, ‘L’empire Chinois’, 1845.

Met studenten op
studiereis naar China,
Japan en Noord-Amerika

Annemieke Klijn en Ernst Homburg,
capaciteitsgroep geschiedenis, Universiteit van Maastricht.

Het lezen van oude reisboeken is fascinerend: ze verhalen over
andere landen, andere culturen, andere tijden. Kortom: over een
onbekende, zo niet onbereikbare wereld. Het bestuderen van reisboeken – een nogal heterogeen genre overigens – eist dan ook veel
van de lezer die zich, zij het vanuit de veilige omslotenheid van een
bibliotheek, wil verdiepen in de vaak risicovolle avonturen van
reizigers naar ‘andere’ gebieden met ‘vreemde’ volken.
Juist in deze tijd van toenemende globalisering, van toenemende
mobiliteit en dus van culturele uitwisseling, neemt de belangstelling
voor reisboeken en reisverslagen toe. In Maastricht buigen zich nu
dertien excellente studenten in het kader van een Marble-project*
en een Honours programma over oude reisboeken om een Bachelorscriptie en / of een artikel te schrijven. Deze reisboeken bevinden
zich in de zogenaamde ‘Jezuïetencollectie’ van de universiteits-

*Wat is Marble?

bibliotheek. De collectie bestaat uit ongeveer 260.000 banden en
omvat opvallend veel fraai geillustreerde reisboeken met een accent

Marble staat voor: Maastricht Research Based Learning. Dit is

op de zeventiende en achttiende eeuw.

een programma waarbij ‘excellente’ Bachelor studenten tijdens
het tweede of derde studiejaar wetenschappelijk onderzoek
verrichten.
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Louis Hennepin, 1698.

van de scripties en de artikelen samen met de Kunst- en Erfgoed
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Column

Om het academisch erfgoed
Nol Verhagen

Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) bewaart, ordent en

gramma voor onderzoek aan boord van het ISS. De uitvoering zou

teiten en beoefening van de wetenschap. SAE is sinds de

ontsluit sinds 1969 archieven, boeken, brochures, tijdschriften en

worden toevertrouwd aan André Kuipers, die door het European

eeuwwisseling ongehoord succesvol geweest in het revitali-

beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen

Space Agency was gekozen om als tweede Nederlander (na Wubbo

seren van het academisch erfgoed, dat zich maar al te vaak in

en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op

Ockels in 1986) een reis naar de ruimte te gaan maken.

kwetsbare en soms zelfs kommervolle omstandigheden

het katholieke leven vanaf 1800. Het initiatief voor de oprichting

bevond. In vrijwel alle instellingen is het academisch erfgoed

van het KDC werd in 1967 genomen door de Nijmeegse hoogleraar

De proefnemingen aan boord van het ISS werden minutieus voorbe-

een marginaal verschijnsel in het alledaags geweld van onder-

Nieuwste Geschiedenis dr. A.F. Manning.

reid, gezien de zeer volle agenda van de astronauten tijdens hun ver-

wijs en onderzoek, bezuinigingen en nieuwbouwprojecten.

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert

blijf in de ruimte. Ook de apparatuur moest voldoen aan zeer speci-

Maar samen staan we sterk. Of in elk geval sterker.

een grote collectie beeldmateriaal en verzorgt diensten op het

fieke eisen, zo moest het stevig genoeg zijn om de g-krachten tijdens

gebied van levering van beeldmateriaal en beeldresearch. Het beeld-

een raketlancering te doorstaan.

Nol Verhagen

archief bevat afbeeldingen van kunst en archeologische vondsten

directeur UBA en (scheidend) penningmeester SAE

van 20.000 voor Christus tot heden.

aangepast Airbus verkeersvliegtuig de apparatuur te testen. Door
De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die in 1923

het volgen van een speciaal vliegpatroon kon aan boord de

Met pensioen gaan is een gekke gewaarwording. Enerzijds begin

door de vanuit het katholieke volksdeel ontstane Sint Radboud-

gewichtloosheid voor korte tijd worden nagebootst. Prof. Kroesen en

je nolens volens terug te blikken op je carrière, en als je dat zelf niet

stichting gesticht werd als Roomsch Katholieke Universiteit

zijn medewerkers brachten nog enkele aanpassingen aan, en André

Nijmegen. Het lidmaatschap van de SAE ondersteunt het streven van

Kuipers kon zich met de apparatuur vertrouwd maken.

doet, doen anderen dat wel voor je. Anderzijds loop je als een gek
nog allerlei klusjes af te ronden en dingen klaar te zetten voor je
opvolger, die daar heel erg blij mee zal zijn. Hoop je. Of die dan
toch in elk geval niet meteen fouten hoeft te maken. Denk je.

Academisch erfgoed bij
de Radboud Universiteit
Nijmegen

de universiteit om zorgvuldig met haar erfgoed om te gaan.

En zo was het ook met SAE. Nog gauw even de Jaarrekening 2012

Mevrouw drs. Ellen Venderbosch, hoofd Bestuurlijke en Juridische

Op 19 april 2004 vertrok André Kuipers dan voor zijn elfdaagse

Zaken, vertegenwoordigt de Radboud Universiteit in het bestuur van

ruimtetrip. De onderzoeksopdracht van de TU/e kon door Kuipers

de SAE en drs. Anton van Dorp (hoofd DIV/Archief en universiteit-

volgens schema afgewerkt worden. Het project kreeg de naam

sarchivaris) neemt deel aan het collectiebeheerdersoverleg.

Arges, naar een cycloop uit de Griekse mythologie die de god Zeus

door het bestuur laten vaststellen. En dan volgen de toespraken

Sinds begin dit jaar is de Radboud Universiteit Nijmegen lid van de

en de cadeautjes. Daarvoor zit je bij erfgoed wel goed. Een bouw-

Stichting Academisch Erfgoed. Binnen de grenzen van de

Meer informatie:

werd het ten volle benut. De pers kon de missie volgen vanuit ESTEC

plaat uit Eindhoven, een memoryspel uit Utrecht en een presse-

universitaire campus zijn verschillende bijzondere collecties

www.umcn.nl/Onderwijs/MuseumvoorAnatomieenPathologie/

in Noordwijk, en vanuit de TU/e konden jongeren live in gesprek met

papier met een afbeelding uit de zesde eeuw van de Verspieders

aanwezig. Enkele aansprekende voorbeelden zijn:

hielp bij het opwekken van de bliksem. Ook voor PR-doeleinden

Kuipers.

met de Druiventros van de VU. Allemaal als beloning voor een
aantal jaren trouwe dienst in het bestuur.

Anton van Dorp,
Het Museum voor Anatomie en Pathologie, gevestigd in het

hoofd Archief/DIV, Radboud Universiteit Nijmegen

studiecentrum van het UMC St Radboud in Nijmegen. De eerste
Ik heb geprobeerd na te gaan wanneer ik bij SAE betrokken ben

collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in

geraakt. Zonder echt op archiefonderzoek uit te gaan valt dat nog

de anatomie, prof. dr. H. J. Lammers. Het museum vervult

niet mee. Maar in het SAE mapje in mijn Worddocs vind ik als

een belangrijke studiefunctie voor studenten geneeskunde,

eerste begroting die van 2002 – ik begon (en eindigde) mijn SAE

biomedische wetenschappen, tandheelkunde en paramedische

loopbaan immers als penningmeester. Toen ik aantrad was er niet

beroepen. Daarnaast trekt het veel bezoekers van buiten.

veel van een begroting, moet ik bekennen. Er was wel een bankrekening, herinner ik me, en er was ook wat geld, en gelukkig

Anno 2013 is het tijdperk van de klassieke gloeilamp vrijwel
afgesloten en is energiezuinige verlichting gemeengoed geworden.

Project Arges: duurzame
verlichting uit de ruimte.

Daar hebben het aan de TU/e verrichte onderzoek en de door André

Twee vitrines met Historische Psychologische Apparaten in het

Op zondag 17 maart 2013 hield astronaut André Kuipers aan de TU/e

Erik Geelen,

Spinozagebouw, met onder meer een Chronoscoop naar Higg

een lezing over zijn avonturen in de ruimte voor een gezelschap

coördinator Academisch Erfgoed, Tu/e

waren secretaris Kitty Jonker, bestuurslid van het eerste uur Bas

(ca. 1890) en een Kymograaftrommel (ca. 1940).

jeugdige toehoorders. Dit was niet de eerste kennismaking tussen

Nugteren en toenmalig bestuursvoorzitter Erik Bleumink er. Dus

Een collectie bijzondere drukken in de Universiteitsbibliotheek

Kuipers en de TU/e. Al tijdens zijn eerste ruimtevlucht negen jaar

met een beetje moeite viel er wel iets te reconstrueren, en zo

(UBN). Daaronder bevindt zich onder andere een exemplaar van het

geleden voerde Kuipers een proef uit in opdracht van de faculteit

ontstond

begin 2002 de eerste begroting van SAE: die van 2002.

Leven ons Heren (22 mei 1488), met deels met de hand ingekleurde

technische natuurkunde van de TU/e.

Het grote geld ging overigens om in de beheer- en behoud-

prenten. De kartuizermonnik Ludolphus de Saxonia beschrijft daarin

projecten van de zes aangesloten SAE-leden. Dat werd allemaal in

het leven van Jezus. In 1969 verwierf de UB Nijmegen deze uitgave;

De TU/e verrichte begin deze eeuw in samenwerking met Philips

de gaten gehouden door coördinator Tiny Monquil. Ik was

oorspronkelijk afkomstig uit de bibliotheek van het Klein Seminarie

onderzoek naar HID (High Intensity Discharge)–verlichting. Deze

op de keper beschouwd alleen verantwoordelijk voor een heel

Beekvliet te St. Michielsgestel.

nieuwe techniek moest leiden tot een spectaculaire efficiencyverbetering in het gebruik van energie in verlichting. Bij klassieke

netwerkorganisatie zijn gaan noemen. Aanvankelijk was SAE

gloeilampen wordt maar 1 procent van de gebruikte energie

immers vooral de uitvoerder van de projecten. De opbouw van de

daadwerkelijk omgezet in licht, de nieuwe HID-verlichting zou dat

projecten al geruime tijd achter de rug zijn (het tijdperk Bleumink),
is SAE geëvolueerd tot een netwerkorganisatie: het tijdperk van de
huidige voorzitter Gispen. Het is vast geen toeval dat die nieuwe
rol vijf nieuwe leden heeft opgeleverd.
Ik hoor wel eens iemand klagen over de hoogte van de contributie.

Een inkijkje in Leven ons Heren.

bescheiden bedrag dat omging in wat we geleidelijk aan de

netwerkorganisatie was meer een soort bijverschijnsel. Nu die
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In april 2003 waren de onderzoekers klaar om aan boord van een

percentage in de buurt van 40 moeten brengen.
De start van het onderzoek was moeizaam. Het lukte niet om de
experimentele lampen continu en betrouwbaar te laten branden. De
researchers vermoedden dat de oorzaak van de problemen in de
zwaartekracht gezocht moesten worden. Om daarover zekerheid te
verkrijgen, zou onderzoek in een gewichtloze omgeving nodig zijn.

Tegen dezulken zeg ik altijd: het is een schijntje! SAE geeft een

En waar moet je zijn voor zo’n omgeving? Juist: in de ruimte.

gezicht aan een hartstikke belangrijk aspect van onze instellingen,

Prof. dr. ir. Gerrit Kroesen en zijn medewerkers ontwikkelden een pro-

Kuipers verrichte werkzaamheden aan bijgedragen. Deze ruimteexpeditie en de foto’s die ervan getuigen, zullen meedoen in het
Wikipedia project van de SAE en het Tropenmuseum.

Andre Kuipers (l) maakt paraboolvlucht met studenten Guido Scheffelers, Mark Bax en Prof Gerrit Kroesen (r). foto: Anouck Vrouwe

Met pensioen

namelijk onze geschiedenis, de wording van onze universi-

fotograaf: Mirjam Bout

Hoe maak je een mummie?

Bij studenten op kamers wordt het snel een zooi, dat was in de zeven-

Tegenwoordig is de MuseumJeugdUniversiteit een begrip in de

tiende eeuw niet anders dan tegenwoordig. Daarom legde de Leidse

museumwereld. Wat in 2009 begon als een korte serie colleges

hospes Pietro Paravicino de huurders van zijn logement ‘De keurvorst

bij het Rijksmuseum van Oudheden, is uitgegroeid tot een

van Saksen’ (aan het Steenschuur) een huisreglement voor. We weten

programma waar tientallen musea in heel Nederland aan

dit, omdat Paravicino een afschrift opstuurde aan Constantijn

meedoen. Elk deelnemend museum organiseert per halfjaar een

Huygens, in een brief gedateerd 26 mei 1645. In het reglement

reeks lezingen die speciaal is samengesteld voor kinderen van 8

stonden onder meer de volgende regels, in vertaling:

tot en met 12 jaar. De colleges duren een uur en hebben altijd een

Buchelius’ tekening van de Engelenburcht ‘omstreeks 1490’ in zijn Diarium, Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. 798, deel 2, fol. 30

bijzonder, raar, leuk of gek onderwerp dat kennis laat maken met
het collectiegebied van het museum.

Onderzoekslaboratorium IPO ca 1960, TU/e.

Het reglement van
pensionhouder Paravicino

Hedendaags erfgoed:
wat moeten we bewaren?
Welke objecten van na 1945 moeten bewaard blijven? En hoe kom je
überhaupt erachter dat ze bestaan? Deze en andere vragen zijn het

Op studiereis met Buchelius

Dat onder ons de naam van God geëerbiedigd wordt, en iedereen

In de loop van de zestiende eeuw werd het gemeengoed voor

Niemand veroorzaakt vechtpartijen, en als hij dat bij geval doet,

mee. De verschillende onderwerpen uit de Oudheid spreken erg

-collecties, dat jaarlijks bijeenkomt op een Europese universiteit. Dit

studenten om een studiereis naar het buitenland te maken. Dit gold

vraag ik degenen die voor u verantwoordelijk zijn, dat de zaak bij mij

tot de verbeelding. Colleges met titels als: Hoe maak je een

jaar vond de conferentie plaats in Valencia. De universiteit van deze

ook voor Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchell; 1565-1641),

aangegeven wordt, opdat ik kan zorg dragen voor verzoening.

mummie?, Heeft het paard van Troje echt bestaan? en Werd er in

Spaanse stad beschikt over onder meer over een schitterende hortus,

ervoor oppast dat hij niet vloekt, waardoor God gelasterd kan worden.
Sinds 2011 doet ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam

onderwerp van de Universeum-werkgroep “Recent Heritage of Science”.
Universeum is het Europese netwerk voor Universiteitsmusea en

de Oudheid ook gebarbecued? roepen veel vragen op bij de

een mooie bibliotheek en over een – overwegend medische –

van een tuchthuis, bestuurder van de VOC en vooral als oudheid-

Wie niet een kwartier na de middag in huis is, en om half acht,

leergierige studentjes. De sprekers zijn wetenschappers uit de

instrumentencollectie. De werkgroep die zich bezighoudt met

kundige.

wordt niet voor het eten verwacht; en hij zal zich geheel tevreden

academische wereld, experts in het onderwerp of medewerkers

de perikelen rond recent erfgoed, kwam dit jaar voor de tweede

moeten stellen met wat er over is, en met het voedsel dat in huis is.

van het museum. Behalve antwoord geven op de vraag die in de

keer bijeen.

die na zijn studietijd naam zou maken als jurist, ouderling, directeur

titel gesteld wordt (een van de vereisten van de colleges van de

Zijn eerste stappen als historicus zijn te volgen in het zogenaamde
Diarium, een tweedelig door hemzelf geëditeerd dagboek waarin hij

Iedereen leert een of ander verhaal, dat hij voordraagt bij het mid-

MuseumJeugdUniversiteit), beantwoorden de sprekers ook alle

Er werd gediscussieerd over selectiecriteria, het betrekken van

vooral aandacht besteedt aan zijn buitenlandse reizen. In 1584 ging

dag- of avondmaal al naar gelang hij kan, in de ene of in de andere

vragen van de studenten. De kinderen worden gestimuleerd om

experts en het veiligstellen van de objecten. Een gemis in de

hij naar Douai in Frankrijk om daar recht te studeren. Daarna bleef hij

taal, en als iemand deze oefening voor minstens eenmaal per dag

mee te denken, ze kunnen hun eigen kennis testen en meer dan

discussie was dat er eigenlijk niet gesproken werd over het beleid

een jaartje plakken in Parijs. Buchelius keek er zijn ogen uit, onder

nalaat, is hij verplicht elke keer een stuiver voor de armen te betalen.

eens gaan de vingers omhoog om te laten horen wat ze zelf over

van de universiteit: zolang er geen geautoriseerd beleid is over wat

het onderwerp weten. Op de momenten dat de kinderen echte

wel en niet te verzamelen, en zolang je niet van te voren definieert

meer naar de historische monumenten waarvan hij verschillende
natekende in zijn aantekenboekjes. In 1587 en 1588 reisde hij

De kostgangers in kwestie waren Huygens’ zoons Constantijn jr. en

collectiestukken in handen krijgen, spat het enthousiasme er

waarom de universiteit bepaalde objecten zou willen verzamelen

via Duitsland naar Italië en terug. Ook hier schreef hij op wat hem

Christiaan, die sinds mei 1645 in Leiden studeerden en bij Paravacino

vanaf. Aan de gezichten kun je zien dat dit de reden is waarom ze

(past binnen hedendaags onderzoek, hoort bij de identiteit van de

overkwam en noteerde hij informatie over monumenten en andere

op kamers woonden. Blijkbaar hadden ze tegen deze verordening

hier zitten.

universiteit etc.), heeft het eigenlijk weinig zin apparaten voor de

zaken.

met strafbepalingen geprotesteerd en zocht de pensionhouder

poorten van de hel weg te sleuren.

steun bij de vader. Die nam het in een antwoordbrief aan Paravicino
De indrukken die Buchelius op zijn wetenschappelijke expedities

op voor zijn zoons, “voor wie zachtheid en vaderlijke vermaningen

Wel werd weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat het erfgoed

opdeed, waren bepalend voor de rest van zijn leven. Ook al bekeerde

altijd voldoende zijn geweest”.

een vaste plek heeft binnen de instelling, zodat het ook duidelijk is
wie ervoor verantwoordelijk is en wie er gebeld moet worden als iets

hij zich rond 1591 tot het protestantisme, hij bleef een grote
interesse houden voor monumenten in kerken en kloosters, en in de

De brief is onderdeel van de Huygenscollectie. Deze ontstond toen

staat te verstoffen in een gang. Binnenkort publiceert Universeum

geschiedenis van Utrecht en de Lage Landen in het algemeen. Het

Christiaan Huygens – vlak voor hij in 1695 overleed – een groot deel

op de website een “toolkit” (of vragenlijst), te gebruiken voor

Diarium is een typisch voorbeeld van zijn werkwijze. Hij maakte een

van zijn wetenschappelijke papieren legateerde aan de Universiteits-

inventarisaties binnen de faculteiten. Sommige universiteiten

selectie van zijn oude aantekenboekjes (waarvan er enkele nog

bibliotheek Leiden. Na 1800 werd het legaat verder verrijkt met

hebben hier al een protocol voor, maar voor wie er net aan begint,

bestaan), en heeft die in het net overgeschreven in het Diarium,

manuscripten en brieven van vader en zoon. In ruim drie eeuwen zijn

inclusief verschillende tekeningen. Af en toe ‘moderniseert’ hij zijn

tal van Leidse onderzoekers bezig geweest met de Huygensfamilie

Bij het eerste college krijgt de student een kaart mee die elke keer

verhaal en tekeningen, bijvoorbeeld aan de hand van boeken die na

en de Leidse collectie. Sinds kort zijn de codices Hugeniani

wordt afgestempeld. Fanatiek staan ze bij elk college in de rij om

Voor wie bezig is het eigen hedendaags erfgoed te inventariseren,

zijn reizen waren verschenen. Desondanks blijft het Diarium een

gedetailleerd beschreven door dr. Joella Yoder, in een langverwachte

hun nieuwe stempel te krijgen. De stempels staan namelijk garant

kan het interessant zijn om lid te worden van deze werkgroep, die via

intrigerend werk, dat ons een inkijk geeft in twee studiereizen aan

catalogus die in mei 2013 bij Brill Publishers verscheen. Een keuze uit

voor een diploma aan het einde van de serie. Omdat de kinderen

Google-groups levendig met elkaar communiceert. Bijdragen

het einde van de zestiende eeuw.

de originele stukken is te bewonderen in de tentoonstelling

zich inschrijven voor de hele reeks colleges in één museum,

worden zeer op prijs gesteld!

‘Huygens in Leiden’ (24 mei – 27 september 2013).

krijgen ze steeds meer affiniteit met het museum en verrijken ze

te bewonderen op de website van de de Universiteitsbibliotheek

André Bouwman,

Utrecht.

hoofdconservator & conservator westerse handschriften,
Universiteitsbibliotheek Leiden

HuygensLeiden

Het Diarium is via http://bc.library.uu.nl/nl/node/648 nu digitaal

kan het zeker handig zijn.

hun kennis over het specifieke collectiegebied. Veel kinderen

Esther Boeles,

begeleiden na afloop hun ouders door het museum om de net

coördinator SAE

opgedane kennis als minideskundige over te brengen.

Marike van Roon,
adjunct-hoofdconservator Bijzondere Collecties. Universiteitsbibliotheek

Bart Jaski,

Vanaf september begint er weer een nieuwe reeks lezingen bij

conservator handschriften en oude drukken (rariora),

het Allard Pierson Museum en andere deelnemende musea.

Universiteitsbibliotheek Utrecht

Inschrijven kan via www.museumjeugduniversiteit.nl

Sector Bijzondere Collecties UVA
Kijk voor meer info op: http://www.universeum.it/working_groups.html
Aanmelden voor de groep kan via: Roland Wittje,

Yolanda Garcia Moral,

Roland.Wittje@psk.uni-regensburg.de

bijzondere evenementen, Allard Pierson Museum
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Het favoriete object van:
Rolf ter Sluis

Artsen, die opgeleid worden voor het werken onder primitieve

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

omstandigheden, kunnen aan de hand van deze objecten nog

Bijzondere Collecties

Universiteitsbibliotheek

steeds bewezen methoden van diagnose stellen opnieuw leren

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Den Dolech 2, Gebouw De Hal, Het Kranenveld, 5612 AZ Eindhoven

beoefenen. Het is bijzonder omdat het een verbinding vormt tussen

www.bijzonderecollecties.uva.nl

http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/

de academie en de maatschappij. Het verhaalt over het rauwere
leven in voorgaande eeuwen, het laat zien wat slechte levens-

Slavernij verbeeld

omstandigheden kunnen veroorzaken. En niet in de laatste plaats,

T/m 22 september 2013

het object doet verslag van de stand van onderwijs en geneeskunde

Tentoonstelling bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden.

in vroeger tijden, toen arts en patiënt soms niets te kiezen hadden.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat in de Nederlandse koloniën de slavernij
werd afgeschaft. Met de tentoonstelling Slavernij verbeeld sluit de Bijzondere

Bekken nr. 51 - Een object
zonder verhaal is wat kaal

Rolf ter Sluis,

Collecties van de Universiteit van Amsterdam aan bij de officiële herdenking

conservator medische collecties Universiteitsmuseum Groningen

van het Nederlandse slavernijverleden. Cabaretier Jörgen Raymann en dochter

en Historische Collectie UMCG

Melody Raymann zijn als gastconservator aan de tentoonstelling verbonden.

TU/e faculteit Bouwkunde inventariseert
Medewerkers van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven zijn begonnen
met een rondgang door de faculteit om in kaart te brengen wat de faculteit

Reizende vrouwen

zoal aan erfgoed bezit. De beeldbank TU/e in Beeld zal uiteindelijk tonen wat er

In 1820 verkeerde een hoogzwangere vrouw uit Warffum in barens-

is geselecteerd. Een collectie die meteen in het oog springt is die van aan-

nood. Er was blijkbaar geen medische hulp aanwezig, want de

Momenteel is de tentoonstelling

te

kondigingsposters van de ‘Kommissie Speciale Aktiviteiten’. De KSA, opgericht

plaatselijke dominee werd aan bed geroepen. Ondanks een (on)-

bezichtigen op de studiezaal van de afdeling Bijzondere Collecties

Tracking Female Trails

in 1970, is a.h.w. het Studium Generale van de faculteit en richt via onder meer

professionele inzet van een verlostang, werden zijn -daarentegen

en het Historisch Documentatiecentrum voor Protestantisme van

tentoonstellingen en lezingen de blik over de grenzen van de wetenschaps-

professionele- gebeden niet verhoord en kon hij de vrouw niet

de VU. De expositie laat de diverse verhalen zien van vrouwen ‘op

gebieden die aan de faculteit worden onderwezen en onderzocht.

helpen. Daarop werd zij met paard en wagen naar een dorp enige

expeditie’, zoals de journaliste Mary Pos, die zijn overgeleverd via

De beeldbank is bereikbaar via http://tueinbeeld.tue.nl

kilometers verderop getransporteerd waar een arts haar, zonder

verschillende bronnen: dagboeken, foto’s, brieven, maar ook

narcose en zonder hygiënische maatregelen, middels een keizer-

(gepubliceerde) reisverslagen.
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

snede van een kind verloste. De vrouw overleed waarschijnlijk vlak
na de ingreep aan kraamvrouwenkoorts of buikvliesontsteking. Haar

De collecties van Bijzondere Collecties en het Historisch Documen-

Universiteitsmuseum

bekken is korte tijd later in de onderwijscollectie van het Academisch

tatiecentrum voor Protestantisme bieden onderzoekers en

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

ziekenhuis opgenomen met de aantekening: ‘Algemeen vernauwd

studenten, van onder meer de faculteiten Godgeleerdheid

plat rachitisch bekken.’

en Letteren, de mogelijkheid om te werken met academisch en

ALLARD PIERSON MUSEUM

www.rug.nl/museum

cultureel erfgoed. Niet alleen krijgen studenten de kans om gebruik

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

Russisch Kwartet (4x Nederland-Rusland)

Het bijzondere van dit preparaat is dat het onderdeel vormt van een

te maken van zeldzame documenten of boeken voor het schijven

www.allardpiersonmuseum.nl

T/m 30 december 2013

tijdscapsule. Een ensemble onderwijsmodellen en –preparaten,

van hun scriptie of het maken van opdrachten. Ook docenten

verloskundig instrumentarium en documentatie is bewaard

kunnen er terecht voor colleges met het authentieke erfgoed op tafel.

gebleven. Het geeft een uitstekend beeld van de stand van zaken

Vanaf vrijdag 10 mei 2013 is er in het Universiteitsmuseum Groningen de

Eeuwig Egypte Experience

nieuwe wisselexpositie Russisch Kwartet, bestaande uit vier deeltentoon-

12 juli 2013 tot en met 5 januari 2014

stellingen: reizen, wetenschap, cartografie en geschiedenis. De relatie tussen

rondom een academische collectie en de dagelijkse praktijk tussen

Ruth van den Akker,

Maak op verrassende wijze kennis met de immense geschiedenis van het

Rusland en Nederland wordt steeds vanuit een andere invalshoek belicht.

1800 en 1900: een echte onderwijscollectie. De verzameling is

research master student Engelse Letterkunde & gastconservator

Oude Egypte. Het hart van de experience is een grote multimedia show, het

oorspronkelijk opgezet door Petrus Camper. Hij had een bijzondere

Reizende vrouwen, Vrije Universiteit.

Culturama, met negen metershoge schermen en 180° view. In slechts 20

belangstelling voor de verloskunde en publiceerde daar veel over,

minuten onder leiding van een gids langs de hoogtepunten van het Oude

UNIVERSITEIT LEIDEN

ook met eigengemaakte tekeningen. De collectie kende een

Egypte - van prehistorie, farao’s en de grote piramides, tot de vroegchristelijke

Universiteitsbibliotheek

belangrijke functie in het academisch verloskundige onderwijs. Een

Koptische tijd. Deze spannende show wordt gecombineerd met de actualiteit

Witte Singel 27, Leiden

gestage uitbreiding van de verzameling vond plaats waarbij

van Nederlands en Vlaams archeologisch onderzoek in Egypte zelf.

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

Groninger instrumentmakers werden ingeschakeld om verlostangen
en instrumenten te maken. Toch ging het rond 1890 mis, de collectie

Huygens in Leiden

verstofte op zolder, alwaar ‘…vrijwel vergeten, nooit door studenten

T/m 17 sep 2013

bezocht, doch vaak met gemengde gevoelens van nieuwsgierigheid

Constantijn en Christiaan Huygens studeerden aan de Universiteit Leiden. Een

en vrees door de glazen heen begluurd door de over de zolders

groot deel van hun brieven en manuscripten bevindt zich in de Universiteits-

dwalende huiszwangeren’. Inventarisering in 1903 levert de

bibliotheek. Ter gelegenheid van het Huygensjaar 2013 zijn twee selecties te

uiteindelijke omvang op van de verzameling die sindsdien niet echt

zien: in de Huygenstentoonstelling in de Grote Kerk in Den Haag en in de UB in

is uitgebreid. De collectie bleef op en top negentiende-eeuws.

Leiden. Zie ook pagina 4 in deze nieuwsbrief.

Waarom is dit object bijzonder? Omdat het tweehonderd jaar na het
verschrikkelijke verhaal, nog steeds dienst doet als onderwijsmiddel.
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RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Crossing the Borders

Universiteitsbibliotheek

Webexpositie over de uitwisseling van protestants gedachtegoed tussen

Erasmuslaan 36 , Nijmegen

Hongarije en Nederland sinds de 17e eeuw. Al vanaf de 17e eeuw trokken vele

http://www.ru.nl/ubn/

protestantse Hongaren naar de Nederlanden om hier met name theologie te
studeren. Fraaie afbeeldingen, met verhelderende bijschriften, vertellen het

Atelier Brom getekend zilver

verhaal van (religieuze) ideeën die de landsgrenzen overstegen en mensen

Tot 10 augustus 2013

hier en ginds inspireerden. Deze webexpositie kwam tot stand dankzij de

Het archief van de Utrechtse Edelsmidse Brom bevat naast bedrijfsgegevens

samenwerking tussen de Hongaarse Nationale Széchényi Bibliotheek te

ruim duizend ontwerptekeningen. Het loopt van 1841 tot voorbij de opheffing

Budapest en de UB VU.

in 1962. Het omvat het werk van drie generaties Brom. Archief en tekeningen
zijn gedigitaliseerd. Ter gelegenheid van de voltooiing van dit project toont het

Tracking Female Trails

KDC in de ‘Verdieping’ van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek een aantal

T/m 31 juli 2013

ontwerptekeningen en wordt ook het bedrijf gevisualiseerd.

Nu te zien in de studiezaal van Bijzondere Collecties/ Hoofdgebouw VU, 1B-41,
de tentoonstelling Tracking Female Trails. Centraal staan de migrantenbrieven,
reisverhalen en dagboeken van protestantse vrouwen door de eeuwen heen,

UNIVERSITEIT UTRECHT

zoals Henriëtte Boston tot de journaliste Mary Pos. (Meer informatie pagina 6)

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
www.museum.uu.nl

WAGENINGEN UR
Universiteitsbibliotheek (gebouw 102)
Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
http://library.wur.nl/speccol/

Tentoonstelling Kleurrijk Wageningen 750
T/m 18 oktober 2013
De geschiedenis van Wageningen (750 jaar stadsrechten in 2013) wordt in drie
thema’s belicht: Blauw: Wageningen aan het water; Rood: Wageningen
als woon- en universiteitsstad en Groen: de rol van de landbouw, natuur en
landschapsarchitectuur. Getoond worden bijzondere publicaties, prenten,

Peace of cake? Vrede: geen kant-en-klaar recept

kaarten en (lucht)foto’s.Esthe

T/m 5 januari 2014
In het Universiteitsmuseum Utrecht neem je een kijkje in de keuken van de
wetenschap achter vrede. Je ontdekt in een interactief spel dat je bij het sluiten
van vrede voor lastige keuzes staat. Ook kun je met je hersens, hart en handen
aan de slag in het vredesatelier.

Bijeenkomst SAE / VSC najaar 2013

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

Op 26 november organiseert de SAE opnieuw een bijeenkomst met de VSC.

Zonnenburg 2, Utrecht

De bijeenkomst van vorig jaar over foto-collecties was zo’n groot succes, dat

www.sonnenborgh.nl

we dit jaar graag een vervolg rond dit thema maken. Het programma zal na
de zomer bekend zijn. Hou dus www.academischerfgoed.nl in de gaten, en

Ruimtebeelden II

reserveer alvast de datum

T/m 31 augustus 2013
Op originele close-ups vastgelegd door NASA en ESA zie je de ruige landschap-

Esther Boeles,

pen van Venus en Mars, de vulkanen op de Jupitermaan Io en de fascinerende

coördinator SAE

ringen van Saturnus. Ruimtevaartuigen leggen miljarden kilometers af om
foto’s te maken van ons planetenstelsel. Een gigantische afbeelding van de
aarde bij nacht nodigt uit op zoek te gaan naar de lichtstad Parijs of de
Trans-Siberische spoorlijn. Op het scherpste kleurenmozaïek dat ooit van de
planeet Mercurius is gemaakt kunnen kraters en vulkaanstromen tot in detail
worden bewonderd.

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Universiteitsbibliotheek
De Boelelaan 1105, Amsterdam
www.ub.vu.nl/bijzonderecollecties
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