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In 2004 had Schippers de vrije hand, in het net vernieuwde
Universiteitsmuseum. “Alle depots zaten barstensvol, en alles liep op
prachtige machinerie. Alleen zag je de spullen nooit, want daar was
geen geld voor. En toen dacht ik: ‘ik wil van al die faculteiten wat
hebben en dat ga ik op een merkwaardige manier combineren’.”
Dat resulteerde in de tentoonstelling Sporen van het spullenbeest.
Schippers’ doelstelling van 2004 is niet veel anders dan die van nu.
Aan een filmploeg van de RuG vertelde hij toen: “Wat ik hoop, is dat
er mensen komen kijken die niet zo snel naar zo’n tentoonstelling toe
gaan. Ik heb daarvoor geen specifieke doelgroep voor ogen. Want ik
ben niet zo uniek, dat als ik het leuk vind, anderen het niet leuk
vinden. En iedereen heeft iets met wetenschap, alleen wordt dat op
de lagere school er al uitgeramd. De mens wil van nature weten – dat
is een de diersoort mens karakteriserende eigenschap – dat hij wil
weten hoe iets in elkaar zit en hoe iets werkt.”

Academisch erfgoed in
DWDD pop-up museum
Begin 2016 opent De Wereld Draait Door voor de tweede keer een
pop-up museum in het Allard Pierson Museum, het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. In deze editie is veel
aandacht voor academisch erfgoed, met onder meer het Universiteitsmuseum Groningen, Museum Volkenkunde, Teylers Museum en
Museum Boerhaave.
De keuze voor het UMG is een leuke verassing - ook voor presentator
Matthijs van Nieuwkerk, die tijdens de uitzending toegaf het
Universiteitsmuseum niet te kennen “Ik ben eerlijk, ik heb er nog
nooit van gehoord”, zei hij in zijn populaire televisieprogramma
tegen gastconservator Wim T. Schippers, die het Groningse museum
had uitgekozen. Schippers was in 2004 bij het lustrum van
Rijksuniversiteit Groningen al uitgenodigd om als gast-curator op te
treden in het museum.
Blijkbaar koestert Schippers goede herinneringen aan die samenwerking. Conservator Rolf ter Sluis van het Universiteitsmuseum
vertelt in de Universiteitskrant: “Hij” had ook voor een Van
Goghmuseum kunnen kiezen. Hij had alle vrijheid. Maar hij koos
voor ons. ” Van de hernieuwde samenwerking verwacht Ter Sluis veel:
“Schippers bouwt een eigen wereld van onze objecten. Hij is een
zinnenprikkelende man, die vast veel nieuwe dingen gaat doen.”
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Voor het DWDD pop-up museum duikt Wim T. Schippers opnieuw
de depots van het Universiteitsmuseum in. Ander academisch
erfgoed komt aan bod bij de keuzes van de gastconservatoren
Robbert Dijkgraaf (Teylers museum en Museum Boerhaave) en
Paulien Cornelisse (Museum Volkenkunde en het Tropenmuseum).
Het tweede DWDD pop-up museum opent 29 januari 2016 in het
Allard Pierson Museum. De eerste versie van het pop-up museum
trok 55.000 bezoekers in 4 maanden tijd.

Symposium &
Dijksterhuislezing 2015
Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing
in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”.
De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door
prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van
de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.
16 september 2015
Radboud Universiteit, Nijmegen
Aanvang 14:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
Toegang is gratis, maar aanmelden via
www.academischerfgoed.nl/aanmelden is verplicht.
Zie www.academischerfgoed.nl voor het volledige programma
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Column

Om het academisch erfgoed
Beeld uit de collectie Boerma

Het onderwerp ‘Bezem door het depot’ is recentelijk bediscussieerd
in de SAE Nieuwsbrief, evenals de rol van erfgoedafdelingen bij het
‘redden’ van collecties. Bij de Universiteit van Amsterdam heb
ik, sinds 2013 directeur van de Bibliotheek die ook Bijzondere
Collecties en het Allard Pierson Museum omvat, ervaren dat actief
collectiebeleid op basis van beleidsmatige keuzes betekent dat je
altijd nadenkt over het een en daardoor soms het ander kunt doen.
Het hogere belang van de Collectie Nederland is hierin leidraad.
In Amsterdam heeft de beleidsvisie op collectievorming de laatste
jaren behoorlijke veranderingen ondergaan. Jarenlang actief
netwerken heeft als resultaat dat wij met name collecties
verwerven, die als verzameling zijn opgebouwd en die vanwege
hun aard goed passen bij onderwijs en onderzoek, dan wel een
goede aanvulling vormen op bestaande collecties. Het is noodzakelijk om dit soort collecties onder goede (financiële) voorwaarden
te verkrijgen: alle kosten voor verwerking, ontsluiting, opslag en
onderhoud moeten gedekt. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de afdeling Erfgoed om een dergelijke collectie actief in te
zetten voor onderzoek, publicatie of tentoonstelling.
Een goed voorbeeld is de collectie kinderprenten, die wij vorig jaar
hebben verworven en die door verzamelaar Nico Boerma met veel
kennis en aandacht tot stand is gebracht. Deze collectie is inmiddels
de basis van een mooie publicatie, een tentoonstelling en een
1000 pagina’s omvattende catalogue raisonné, die tijdens een
symposium over het onderwerp werd gepresenteerd.
Ons collectiebeleid hanteert ook het uitgangspunt dat het
‘volumeneutraal’ is: wij beoordelen steeds weer de waarde van onze
collecties. Collecties die in ons bezit minder tot hun recht komen,
proberen we dáár onder dak te brengen, waar ze weer kunnen
floreren. De recente overdracht van de Platenkamer van de UvA, de
historische reproductiecollectie van het Kunsthistorisch Instituut,
aan de RKD is daar een voorbeeld van en we hebben meer van deze
voornemens. Op zo’n manier blijft ons bezit in balans en wordt de
samenhang van de Collectie Nederland versterkt .
Maria Heijne,
Directeur Bibliotheek UvA/HvA
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Expertisegroep Recent
Academisch Erfgoed
gelanceerd
Donderdag 4 juni vond de eerste bijeenkomst van de landelijke
Expertisegroep Recent Academisch Erfgoed plaats, geïnitieerd door
de SAE. Deze expertisegroep zet zich in voor een betere afstemming
omtrent naoorlogs academisch erfgoed. Een belangrijke basisvraag is hoe je dergelijke objecten – die niet zelden in massa zijn
geproduceerd – moet waarderen. Geertje Huisman en Tessa Luger
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) begeleidden
deze dag en gaven een training in het gebruik van de collectiewaarderingsmethode Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen, die door de Rijksdienst is ontwikkeld.
Voor veel deelnemers in de Expertisegroep was deze bijeenkomst
een eerste kennismaking met de werkwijze zoals beschreven in Op
de museale weegschaal. Om de methode beter te leren kennen, was
er in overleg met gastheer en VU universiteitshistoricus Ab Flipse een
bijzonder object geselecteerd om mee te oefenen: De Ecocirc: een in
1951 gemaakte installatie om de werking van de macro-economie
inzichtelijk te maken door gekleurd water door rubber slangetjes te
laten lopen.
De eerste hoogleraar Economie liet het ding destijds naar een Engels
voorbeeld bouwen in de werkplaats van de VU. Het wonderlijke
apparaat is nooit gebruikt voor onderzoek, maar had een didactische
functie – hoewel de Ecocirc volgens de bronnen nooit helemaal
lekvrij geweest is. Op sommige studenten heeft het echter grote
indruk gemaakt: in 2009 verwees Wouter Bos, toen nog minister,
tijdens een lezing met nostalgie naar de Ecocirc.
Met de museale weegschaal in de hand, probeerden de deelnemers
van de Expertisegroep tot een waardering van de Ecocirc te komen,
waarbij ze moesten letten op vragen als: wie zijn de belanghebbenden? Wat zijn de cultuurhistorische- en sociaal-maatschappelijke
waardes? Hoe hoog of laag is daarbinnen het ontwikkelpotentieel?
Dit leidde tot een levendige discussie, met als eindoordeel dat de
Ecocirc echt VU-erfgoed is
Tijdens de bijeenkomst deelden de aanwezigen met elkaar via een
tweetal andere presentaties enkele vraagstukken waarmee wordt
geworsteld. Zoals: Hoe bepaal je wat het belangrijke academische
erfgoed van de toe- komst is? Hoe ga je om met hele grote objecten
die niet in een depot passen? En mag je dan een significant of
symbolisch deel bewaren en de rest afstoten?
Deze eerste bijeenkomst van de Expertisegroep Recent Academisch
Erfgoed is positief ontvangen. Er zijn belangrijke stappen gezet in
onderling overleg en expertise-uitwisseling. De expertisegroep zal
twee keer per jaar bijeen komen.
Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen is
gratis te bestellen via info@cultureelerfgoed.nl en ook te downloaden als pdf via http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/op-de-musealeweegschaal-collectiewaardering-in-zes-stappen.

Foto: Ned08jaluc, via Wikimedia Commons

Collectie Nederland floreert
bij actief collectiebeleid

Gedeelde autoriteit.
Hoe erfgoedinstellingen
de worsteling met
kennisdeling aangaan

Erfgoedcolleges
Aan de Universiteit Maastricht is afgelopen juni het eerste erfgoedcollege afgerond, waarbij studenten onderzoek doen naar
erfgoedcollecties en hun bevindingen verwerken in Wikipediaartikelen. Deze colleges zijn een direct resultaat van het project
Expeditie Wikipedia, dat op 28 mei, tijdens het symposium Shared
authority officieel werd afgesloten.
De vereniging Wikimedia Nederland is in 2015 begonnen met pilotprojecten in het kader van het Wikipedia Educatieprogramma.
Het uitgangspunt hierbij is om studenten te leren schrijven voor
Wikipedia, ze bewust te maken van de spelregels binnen de online
encyclopedie, en ze tegelijkertijd een kans te geven hun werkstuk of
essay voor een groot publiek beschikbaar te stellen.
De SAE Erfgoedcollegereeks is een van de pilots die Wikimedia
Nederland (WMNL) dit jaar ondersteunt. WMNL verzorgt een
introductieles over Wikipedia en regelt ervaren Wikipedia-bewerkers
die als trainer kunnen worden ingezet bij het daadwerkelijk schrijven
van de artikelen.
Maastricht trapte dit jaar af met een collegereeks rond de historische
reisverslagen uit de Jezuitenbibiiotkeek. In september begint aan de
Universiteit Utrecht een college waarbij onder andere het voormalig
Ooglijdersgasthuis centraal staat.
De Erfgoedcolleges staan open voor alle leden van de SAE om
ervaring op te doen met Wikipedia. Dit kan via een enkele
introductieles, een schrijfmiddag of een complete collegereeks.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Esther Boeles,
de coördinator van de SAE (e.boeles@uva.nl) of direct via de
projectleider van Wikimedia Nederland, Frank Meijer.

De SAE organiseerde op 28 mei een symposium dat de aandacht
vestigde op het gebruik van Wikipedia bij het verwerven en
verspreiden van informatie over erfgoed. Onder de titel ‘Shared
authority’ verkenden verschillende instellingen onder leiding van
dagvoorzitter Riemer Knoop, Lector cultureel erfgoed aan de
Reinwardt Academie, methoden om het publiek te betrekken bij het
omgaan met academisch erfgoed.
De concrete aanleiding tot deze dag was het einde van het project
Expeditie Wikipedia, een initiatief van het Tropenmuseum en de SAE.
Het project was opgezet om verspreid bewaarde informatie rond het
thema expedities te verzamelen en te verrijken. Daarbij werd
gekeken naar boeken, archieven en beeldmateriaal rondom de
reizen zelf, participerende wetenschappers en allerlei relevante
contextinformatie rond cultuur, geografie en (wetenschaps)
geschiedenis.
Frank Meijer (projectleider) en Sandra Fauconnier (Wikipedian-inresidence) lichtten de achtergronden en werkwijze van het project
toe. De behoefte om hulp uit een gemeenschap van geïnteresseerden te vragen maar ook kennis met hen te delen, maakte
Wikipedia een geschikt gereedschap. Acht Universiteiten en twee
musea participeerden uiteindelijk in het project, dat leidde tot vier
‘edit-a-thons’, verschillende expert meetings, symposia en colleges
en de lancering van een web-app op www.expeditiewikipedia.nl.
Verschillende sprekers lichtten toe hoe ze Wikipedia bij hun onderwijs en onderzoek hadden betrokken. Daarbij openbaarde zich een
cultuurprobleem: studenten vonden het schrijven op Wikipedia leuk,
maar lastig vanwege eisen aan objectiviteit en stijl. Universitair
docent Public History Hendrik Henrichs (UU) vertelde vermakelijk
over het contact en de spanning tussen wikipedianen en academici.
Toch concludeerde hij dat Wikipedia van alle digitale media de goede
belofte biedt om nuttig te zijn voor public history. Vooral de overleg-tab,
waarin wikipedianen kunnen discussiëren over het werken binnen
Wikipedia, is een manier om de ‘wisdom of the crowd’ aan te boren.
Ondanks de moderne technische mogelijkheden, blijft het voor
experts een hele stap om een positie van autoriteit, die hen zowel
professioneel als sociaal definieert, los te laten. Expeditie Wikipedia
was een eerste veelbelovende aanzet om verder te denken over dit
onderwerp.
Ilja Nieuwland,
redacteur wetenschapsgeschiedenis
Dit is een verkorte versie van het verslag dat is gepubliceerd op
https://www.historici.nl/nieuws/verslag-gedeelde-autoriteit-hoeer fgoedinstellingen-de -worsteling-met-kennisdelingaangaan#sthash.lFigkK1E.dpuf

Frank Meijer,
projectleider Wikimedia Nederland
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Hoogleraararchieven: hoe
moeten we die bewaren?
Begin juni publiceerde de SAE de nota Liefdewerk, oud papier?
In deze nota worden aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan
met hoogleraararchieven. De nota is het resultaat van een aantal
gesprekken in de Commissie Hoogleraararchieven. De commissie
boog zich over de vraag hoe dit specifieke type archief het beste
bewaard en beschermd kan worden, hetzij binnen de universiteiten,
hetzij elders, zonder dat de samenhang verloren gaat.
“De nota is ontstaan als gevolg van acute zorg om een aantal
archieven die beschikbaar kwamen en waarvan niet duidelijk was
wat er mee moest,” vertelt Leen Dorsman, Profileringshoogleraar
Universiteitsgeschiedenis aan Universiteit Utrecht en voorzitter van
de commissie. “Iedereen die zich aan een universiteit bezighoudt
met de eigen instellingsgeschiedenis of werkt op een archiefafdeling
kent dat probleem.”

“Maar niet iedere verzameling of ieder archief van een hoogleraar
moeten we willen bewaren”, voegt Dorsman toe. “We krijgen van
alles aangeboden dat we eigenlijk niet willen hebben. Daarom
hebben we ook geprobeerd regels te maken voor wat je wel en wat
je niet wilt bewaren.”

bevestigd door een neef van Reith. Deze neef beheert de nalatenschap van zijn voorvader en bracht in 2014 samen met zijn zoon een
facsimile-uitgave uit van een nog niet eerder verschenen door Reith
geïllustreerde Fidessa van Couperus. De komende tijd zoeken we uit
welke boeken de collectie bevat en proberen we samen met de erfgenamen meer inzicht te krijgen in het belang van deze verzameling.

De nota Liefdewerk, oud papier? is te downloaden via
door www.academischerfgoed.nl/liefdewerk-oud-papier

Tekening uit Psyche van Couperus, 1927

Naar alle waarschijnlijkheid betreft het zijn persoonlijke bibliotheek.
Een deel van de boeken bevat zijn handtekening, wat ook wordt

De resultaten van het onderzoek dienen schriftelijk te worden gepresenteerd in de vorm van een beknopt verslag. Tijdens het eerstvolgende Amsterdam Symposium on the History of Food krijgt de
onderzoeker de gelegenheid het onderzoek kort te presenteren. In
aanmerking komen studenten of onderzoekers die verbonden zijn
aan een universiteit in Nederland of in het buitenland.
Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2015 worden gestuurd naar: Bijzondere Collecties, t.a.v. drs. J.J. Mammen, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam, e-mail: j.j.mammen@uva.nl.
Aanmeldingen dienen te bestaan uit:
een onderzoeksvoorstel van maximaal 500 woorden;
een beknopt curriculum vitae;
een volledig ingevuld aanmeldformulier.

Werkgroep databases en
portals voor academisch
erfgoed
Van 11 tot 14 juni vond in Athene de jaarlijkse Universeum conferentie plaats. Het was de eerste keer dat de werkgroep rond “databases
en portals voor academisch erfgoed” bijeenkwam. De drie uur durende sessie – mede georganiseerd door de SAE – richtte zich op
twee vraagstukken:

Komend jaar – in juni 2016 – vindt de Universeum conferentie plaats
op twee locaties in Nederland, de Universiteit van Amsterdam en de
Universiteit Utrecht.
Voor meer informatie over Universeum, of om lid te worden van de
werkgroep, kunt u een e-mail sturen aan e.boeles@uva.nl.
Zie ook: www.universeum.it

Portret van Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland, hoogleraar Wijsbegeerte in Leiden (door Willy Sluiter (1873-1949)

Het bestuur van de Stichting Gastronomische Bibliotheek nodigt studenten en onderzoekers uit om een aanvraag in te dienen voor het
Professor J.M. van Winter Stipendium 2016. De stichting stelt jaarlijks
een stipendium van € 1000 ter beschikking voor onderzoek waarbij
(met name) gebruik wordt gemaakt van de collectie Geschiedenis
van de Voeding van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. Het onderzoek dient een aspect van de geschiedenis
van eten en drinken te belichten. Het bedrag is bedoeld voor reis-,
verblijfs- en onderzoekskosten en moet binnen een jaar na toekenning zijn besteed.

de commissie wilde duidelijke krijgen wie verantwoordelijk is voor de
archieven, met als praktische component het maken van afspraken
over het behandelen en uiteindelijk bewaren van een archief.
Dorsman: “In de eerste plaats willen we dat er in iedere universiteit
duidelijk wordt waar de verantwoordelijkheden liggen voor
archieven. Uiteindelijk zijn het de CvB’s die eindverantwoordelijk zijn.
Het zou goed zijn als er ook overal een soort van historische
commissie bestaat die met die archieven aan de slag gaat en op
inhoudelijke gronden - met het CvB achter zich - keuzes kan maken.”

Opvallend is dat elk boek een stempel bevat met de vermelding Reith, schenking St. Ignatiuscollege Amsterdam. Deze werken blijken
van Bernard Reith (1894-1974) te zijn geweest en werden in 2005 aan
ons geschonken. Reith was een aan het Amsterdamse jezuïetencollege verbonden docent Tekenen en Kunstgeschiedenis, vooral
bekend vanwege zijn illustraties voor Couperus’ Psyche uit 1927.
Daarnaast voorzag hij talloze andere boeken van tekeningen, met
name kinderboeken. Onze Reith-collectie blijkt uiteindelijk uit meer
dan duizend boeken te bestaan.

De werkgroep heeft zichzelf ten doel gesteld het gesprek hierover
gedurende het jaar gaande te houden en om relevante informatie
hieromtrent te verzamelen en beschikbaar te stellen. Een onderdeel
hiervan is het bijhouden van een lijst met internationale voorbeelden
en de bijbehorende contactpersonen.

Professor J.M. van Winter
Stipendium 2016

De Universiteitsbibliotheek Maastricht bezit een prachtige collectie
van meer dan vijftig sprookjesboeken uit het begin van de twintigste
eeuw. Al deze boeken zijn voorzien van illustraties door kunstenaars
als Dulac, Rackham, Pogany en andere Golden Age illustratoren.
Het enthousiasme voor deze boeken onder studenten is groot.

Zo woonden meer dan tweehonderd studenten eind vorig jaar onze
Poetry Slam bij, een event met performances door studenten met de
sprookjesboeken als uitgangspunt. En in april schreven studenten
essays over de weergave van goed en kwaad in deze boeken voor het
blok ‘Myth and disenchantment’.

Ook werd er gediscussieerd over de vraag of er behoefte bestaat
aan een Europese portal tot het academisch erfgoed, naast de
mogelijkheden die Europeana reeds biedt.

Odin Essers,
curator Special Collections Universiteit Maastricht

Wij geloven in sprookjes

Het gaat vaak om een type archief dat overal tussenin valt. “Voor
officiële instellingsarchieven zijn wettelijke richtlijnen, maar hooglerarenarchieven vallen meestal daarbuiten. Daarnaast blijkt er vaak
van alles in te zitten: niet alleen correspondentie en dergelijke, maar
soms ook voorwerpen en zaken die alleen maar met de privésituatie
te maken hebben. Voor de geschiedenis van een universiteit en voor
de wetenschapsgeschiedenis zijn dit echter vaak belangrijke
verzamelingen, die soms dreigen te verdwijnen omdat er geen
officiële regels voor zijn.”

op welke manier kunnen we elkaar helpen bij het ontwikkelen
van lokale databases,
en op welke manier zouden we dergelijke databases kunnen
koppelen op nationaal en internationaal niveau.

Leidse hoogleraren vanaf
1575 online
Sinds de stichting van de Universiteit Leiden in 1575 hebben meer
dan 1800 hoogleraren voor de universiteit gewerkt. Nu staan zij
met hun profiel online, met informatie over de leeropdracht,
zittingsperiode, publicaties en het proefschrift. Daarnaast is de
Universiteit Leiden in het bezit van prachtige oude schilderijen,
tekeningen en foto’s van hoogleraren. Deze zijn bij de betreffende
profielen opgenomen.
www.hoogleraren.leidenuniv.nl
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Het favoriete object van:
Anton Schuurman
Cartpphoot

Word wetenschapswijzer
tijdens Pop-up
wetenschapper

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

uitwisseling en beïnvloeding, vanaf de pionierende Myceners en Feniciërs tot

Bijzondere Collecties

aan Michiel de Ruyter. De tentoonstelling eindigt met een zeeslag bij Sicilië,

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

waar onze nationale volksheld werd geveld. Onderwaterarcheologie neemt in

www.bijzonderecollecties.uva.nl

deze tentoonstelling een prominente plaats in.

Internationale conferentie ‘Animals in Ancient Material Cultures’
15 en 16 oktober 2015
Het Allard Pierson Museum organiseert op 15 en 16 oktober a.s. een tweedaagse internationale conferentie met als thema ‘Animals in Ancient Material
n.Chr. Wetenschappers, studenten en belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. De voertaal tijdens het
congres is Engels.
Voor meer informatie over het programma en aanmelden:
https://www.aanmelder.nl/animals

De presentatie van ‘Boeken van nu: terug naar de toekomst’,
de 50ste publicatie van Uitgeverij Huis Clos.

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Boekpresentatie 23 september 2015

Universiteitsmuseum

‘Boeken van nu: terug naar de toekomst’, geschreven door Ralf de Jong (hoog-

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

leraar typografie aan de Folkwang Universität in Essen), is geïllustreerd met

www.rug.nl/museum

de omslagen van alle Huis Clos-uitgaven en is tevens de index op de eerder

Verborgen Verhalen. Waarom Archeologen bewaren

verschenen boeken.

Tot januari 2016
Meer informatie en (gratis) aanmelden: www.bijzonderecollecties.uva.nl

In samenwerking met het Universiteitsmuseum presenteren 14 studenten archeologie een aantal antwoorden op deze vraag waarom archeologen spullen
Beeld: Bijzondere Collecties

De “Cartophoot” is vooral verbonden met het wetenschappelijk werk
van prof. dr. E.W. Hofstee (1909-1987), de vader van de sociale wetenschappen van de Wageningse Universiteit. Hij is afgestudeerd in de
sociale geografie en dat is te merken aan zijn ruimtelijke benadering
van vraagstukken en het gebruik van kaarten. Een schoolvoorbeeld
hiervan is zijn publicatie Rural life and rural welfare in the Netherlands
uit 1957. Dit bevat een mooi overzicht van het toenmalige
Nederlandse platteland. Allerlei vraagstukken en thema’s worden
toegelicht met veel afgebeelde kaarten. Dat hij zo gemakkelijk
allerlei kaartbeelden van Nederland kon laten maken, is te danken
aan de Cartophoot.

Pop-up wetenschapper is een landelijk programma dat plaatsvindt
tijdens het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 3 en zondag 4
oktober 2015. Volwassenen en kinderen kunnen bij locaties door
heel Nederland op een laagdrempelige manier kennis maken met
wetenschap. De lezingen en demonstraties zijn gratis, publiek betaalt
meestal wel entree tot de locatie. Deelnemende locaties zijn onder
meer, de Artis Bibliotheek (UVA), De Vrije Universiteit Amsterdam en
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Het hele programma wordt aangekondigd op www.popupwetenschapper.nl.

Cultures’ in het Middellandse Zeegebied, tussen ongeveer 2500 v.Chr. en 500

Pop-up wetenschapper is een initiatief van de VSC_netwerk van
wetenschapsmusea en science centra die samen het hele jaar door
laagdrempelige wetenschap brengen in heel Nederland.

bewaren. Onder begeleiding van twee docenten zochten zij in de vier collecties van het Groninger Instituut voor Archeologie naar aansprekende objecten
en verhalen. Deze verhalen vertellen over bewaren, onderwijs en onderzoek.
Archeologen bewaren nog steeds, maar wel anders dan vroeger. Wat kunnen
we leren van oude objecten en welke nieuwe gegevens brengen ze nog steeds
voort? Nieuwe onderzoekstechnieken worden uitgelegd aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk.

www.hetweekendvandewetenschap.nl
UNIVERSITEIT LEIDEN

De Cartophoot is eigenlijk een soort puzzel waarbij de 1138
Nederlandse gemeenten van het midden van de negentiende eeuw
(1856) de puzzelstukjes vormden. Van elke gemeente zijn er tien
verschillende stukjes gemaakt die van elkaar verschillen door het
raster. Op die manier konden eindeloos veel kaarten van Nederland
worden gemaakt waarbij de gemeentes naar gelang hun score een
bepaald raster kregen. Als de puzzel gelegd was en voorzien van
legenda en titel, werd er een foto van gemaakt en kon deze worden
gepubliceerd.

Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27, Leiden
www.bibliotheek.leidenuniv.nl

Op zoek naar Van Santen & de kleuren van de Gouden Eeuw

Beeld: detail van een aandachtig publiek in de Rechtszaal. Aquarel uit 1881 door A.H.A.H.M. Borret

De Cartophoot,
puzzelen met een
wetenschappelijk doel

Plastic soep, korstmossen, uitvindingen, watervraagstukken, filosofische raadsels, vlinders… Pop-up wetenschappers vertellen in het
eerste weekend van oktober alles over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens het Weekend van de Wetenschap duiken zij op bij
wetenschapsmusea en science centra in Nederland. Zij maken je
wegwijs in de wetenschap. Ontmoet onder meer filosofen Bas Haring
en Stine Jensen, watergezant der Nederlanden Henk Ovink of de
12-jarige wetenschapper-in-de-dop Joost Elffers. Luister naar hun
verhalen, test je kennis en stel je vragen!

29 oktober 2015 t/m 31 januari 2016
Op zoek naar Van Santen & de kleuren van de Gouden Eeuw is een visueel
aantrekkelijke tentoonstelling die de rol van kleur laat zien in de pracht en praal
van de Gouden Eeuw. Ingekleurde prenten en kaarten zijn veelal in boeken
bewaard. Hierdoor spat de kleur nog steeds van het papier. Aan de hand van de
zeventiende-eeuwse vakman en kunstenaar Dirk Jansz. van Santen leert de

De Cartophoot werd, in samenwerking met Hofstee, gemaakt
door legpuzzelfabrikant Klaus’ Speelgoed-Industrie C.V. te Bussum.
Hoewel niet goedkoop werden er meerdere tientallen verkocht. Ook
het CBS had een exemplaar en maakte er gebruik van. De Cartophoot
is te vergelijken met een hedendaags GIS-programma. Aan de ene
kant heb je de (mogelijke) kaarten, aan de andere kant de data die op
ruimtelijke kenmerken gecodeerd zijn. Vervolgens kun je naar
gelang je behoefte kaarten maken. Het belangrijkste verschil tussen
de Cartophoot en GIS-programma’s, is dat de Cartophoot statisch is.
De met de Cartophoot gemaakte cartogrammen zijn te bekijken in
de beeldbank van Wageningen UR:
http://wageningenur.nl/imagecollections
Anton Schuurman,
Leerstoelgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis
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bezoeker meer over het vak afzetten en over de kleuren waarmee boeken
prenten en kaarten werden ingekleurd. Met als absolute hoogtepunt het goud,
karmijn en ultramarijn van Van Santen.

ALLARD PIERSON MUSEUM
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
www.allardpiersonmuseum.nl

Suriname in beweging: Migratie en cultuur
24 september 2015 - 16 januari 2016

Sicilië en de Zee: Duik in het verleden

De dynamische geschiedenis van Suriname na de afschaffing van de slavernij

9 oktober 2015 t/m 4 april 2016

wordt in deze tentoonstelling voor het voetlicht gebracht. Er wordt aandacht

Vanaf de prehistorie was Sicilië een knooppunt voor handel, cultuur en

geschonken aan de religieuze diversiteit van Suriname, de Surinaamse culi-

beschavingen. Sicilië en de Zee, Duik in het verleden vertelt dit verhaal aan de

naire invloed in Nederland, de verbeelding van migratie in de Surinaamse liter-

hand van vondsten uit 6 scheepswrakken die rondom Sicilië gevonden zijn.

atuur en de band tussen Surinaamse migranten en de Universiteit Leiden.

Dit erfgoed creëert en illustreert een periode van 2500 jaar culturele
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MUSEUM BOERHAAVE

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

Lange St. Agnietenstraat 10

Zonnenburg 2, Utrecht

2312 WC LEIDEN

www.sonnenborgh.nl

www.museumboerhaave.nl

Spoorzoeken op Mars
FOODTOPIA

T/m 31 december 2015

T/m 3 januari 2016

Hoe levensvatbaar is Mars? Kom er achter in Sonnenborgh! Deze speurtocht

FOODTOPIA trakteert de bezoeker op een bloemlezing over voedselinnovaties

naar leven op Mars kwam tot stand in samenwerking met Mars-onderzoekers

in Nederland vanaf 1900. Gastconservator is topwetenschapper en voorzitter

van de Universiteit Utrecht. Voor 8 jaar en ouder.

van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research Centre Louise
O. Fresco. Zij selecteerde tien belofterijke innovaties die de mondiale voed-

WAGENINGEN UNIVERSITY

selcrisis moeten bezweren.

Wageningen UR Library, Special Collections

Beeld: Museum Boerhaave

Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
www.wageningenur.nl/library/special-collections
Beeld: Wageningen University, FB-DML, Historische Verzameling

‘Einstein & Friends’
Vanaf 19 september 2015
Deze tentoonstelling kent een bijzondere gastconservator, namelijk de directeur van het museum, Dirk van Delft. Met deze tentoonstelling viert het museum de 100ste verjaardag van de Algemene Relativiteitstheorie, Einsteins revolutionaire kijk op ruimte en tijd. Centraal in de tentoonstelling staan de warme
vriendschappen en diepgravende discussies van Einstein met zijn Hollandse
collega’s.

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

Tot op het bot – familietentoonstelling
T/m 31 december 2015

Vitrinetentoonstelling: Mansholt, farming landscape
T/m 18 maart 2016
Onder het motto ‘Nooit Meer Honger’ ontwikkelt Sicco Mansholt als minister
van landbouw en landbouwcommissaris van de EEG een naoorlogs beleid dat
leidt tot een schaalvergroting van de landbouw en het landbouwlandschap.
Als eerste lukt het hem binnen Europa één landbouwbeleid te realiseren. De
voedseloverschotten in de jaren zestig brengen echter de keerzijde aan het
licht. Geïnspireerd door de adviezen van de Club van Rome pleit hij voor radicale hervormingen.
Deze tentoonstelling is gebaseerd op de tentoonstelling Sicco Mansholt, Een goede
Europeaan; samengesteld door Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Een brilkaaiman, een walrus en een soepschildpad, ze hebben allemaal een
ruggengraat, maar lijken ze verder nog op een mens? Wat hebben een kind en
een olifantsvis met elkaar gemeen? Ga zelf op onderzoek uit, voel een
olifantshuid en ontdek wat mens en dier meer met elkaar gemeen hebben in
Tot op het bot.

De Oude Hortus
Vanaf 5 april iedere zondag | 14.00 uur, 14.45 uur en 15.30 uur
Wil je genieten van de mooiste plekjes en bijzondere planten van de Oude
Hortus? Kom vanaf 5 april iedere zondag naar het Universiteitsmuseum.
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