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‘Roaring Twenties’ in Utrecht
Uit het archief van professor
Noyons

Rijksgebouwendienst en universiteit zijn daar niet van op de hoogte.
Het loopt hoog op: vriendjespolitiek. De minister van Financiën
schrijft zijn collega van Onderwijs:
“Ik kan niet anders zien, dan dat Prof. Noyons zich zal moeten onthouden
van het stellen van eischen, genoegen zal moeten nemen met het vele,
Noyons in zijn werkkamer, collectie Universiteitsmuseum Utrecht

hetwelk hem reeds werd toegezegd en het rustig aan U en mij zal moeten
overlaten te beoordeelen wat binnen de begroting kan worden gedaan.
Thans kan dit naar mijne meening slechts zijn het gebruik maken van
het oude Laboratorium […].”
Een vertegenwoordiger van de Rockefeller Foundation schrijft zijn
baas: “Noyons was nominated as a Catholic by a Catholic Minister of
Instruction. This sort of thing is strong in all the religious sects in Holland.
The whole affair is a typical academic storm. My opinion of Noyon’s
political intelligence is somewhat qualified. “
Na maanden keert de rust weer. Brieven worden teruggenomen,
Den Haag gaat bouwen en New York betaalt mee. Noyons houdt
in september 1928 zijn inaugurele rede. Waarvan acte in het hooglerarenarchief.
Willem Hendrik Gispen,
voorzitter SAE

De Nederlandse medicus Adriaan Karel Marie Noyons (1878-1941) is
verbonden aan de universiteit van Leuven. Op 14 juni 1927 benoemt

Opnieuw uitbreiding SAE

de minister van OKW hem tot hoogleraar in de fysiologie aan
de Universiteit Utrecht. Het is iedereen duidelijk dat de Utrechtse

De Stichting Academisch Erfgoed is trots te melden dat ook

fysiologie aan nieuwbouw toe is. Men spreekt al tijden met de Rocke-

Wageningen UR besloten heeft toe te treden. Wageningen

feller Foundation in New York over bouw-subsidie. Door een eerder

beschikt over verschillende collecties, met name op het gebied

afgesproken reis zal Noyons pas in 1928 zijn benoeming aanvaarden.

van de (o.a. koloniale) landbouwkunde. Een mooi voorbeeld

Hij gaat ervan uit dat er in de tussentijd aan nieuwbouwplannen

hiervan vindt u op pagina 8 van deze nieuwsbrief.

wordt gewerkt. Bij terugkeer blijkt dat niet het geval

De afdeling Speciale Collecties van de bibliotheek organiseert
regelmatig tentoonstellingen. U kunt op de hoogte blijven van de

Vriendjespolitiek?

aanwinsten en andere nieuwtjes via: http://specialecollecties.

Dan slaat Noyons in Leuven parmantig op de trom. En hoe. Brieven

blogspot.com

naar alles en iedereen en commentaar in de nationale pers. Het blijkt
dat de minister in het benoemingsgesprek aan Noyons nieuwbouw
beloofd heeft.
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De SAE heet Wageningen van harte welkom.
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Over dit nummer

Hooglerarenarchieven
bestaan niet!

Voor u ligt een bijzondere thema-editie van de SAE-Nieuwsbrief

Er is in opdracht van de SAE een lange lijst gemaakt van archieven

wordt nog steeds geschoten (…). We brengen de dag gedeeltelijk rustig

met als onderwerp de hoogleraararchieven. Geen duidelijk

van hoogleraren. Hoe kan ik dan beweren dat ze niet bestaan? De lijst

door, koken nog de warme maaltijd, maar eten die al wel ten dele in de

afgebakend genre, zoals Menno Polak betoogt in zijn bijdrage met

bestaat in werkelijkheid, denk ik, uit vier soorten collecties:

kelder op. We zitten een tijd in onze eigen kelder met daglicht, maar dan

Na een paar keer te hebben verkend in de nacht sta ik om ½ 7 op. Er is en

de veelzeggende titel: “Hoogleraararchieven bestaan niet”. Wel een
genre dat nu eens serieus bekeken moet worden, en dat is precies

weer bij een kaars in de kelder van Mesdag [een bankgebouw naast Van
1

wat het bestuur van de Stichting Academisch Erfgoed in de

Verzamelingen aangelegd door hoogleraren, maar dat zijn geen

Winter]. Een zware knal blijkt een handgranaat te betekenen die een

archieven.

bureau vernielt en 2 ramen verwoest. Een kanon voor ons huis in stelling

komende tijd hoopt te bevorderen. Een discussiemiddag op 26
oktober, met als opmaat deze nieuwsbrief. De inhoud van deze

gebracht, is daarmee weg.
2

Persoonlijke archieven van hoogleraren, zoals er ook persoonlijke

editie weerspiegelt de problemen die deze archieven opleveren,

archieven bestaan van politici, journalisten, ondernemers, en,

Later heb ik gehoord dat reeds ’s ochtends om 5 uur de Canadezen de Z.

maar zeker ook de historische meerwaarde van de brieven,

vooruit, bibliothecarissen. Iedereen vormt een persoonlijk

helft [van de stad] hebben bezet. Bij ons begon het pas goed Zondag-

aantekeningen en onderzoeksresultaten. Wie geeft om het

archief, hoogleraren ook.

middag. Weer ging het gepaard met hevige branden, nu bij de Pool aan

deel van de context zich in deze ongelijksoortige dozen en

3

mappen bevindt. Laten we daar niet achteloos mee omspringen.

Prof. Winter, collectie Universiteitsmuseum Groningen

erfgoed van de universiteiten, kan er niet omheen dat een groot
Archieven gevormd door hoogleraren in hun functie als hoogleraar, maar die behoren tot het universitaire archief. En als ze
daar nu geen deel meer van uitmaken, is dat in strijd met de wet.
Willem Hendrik Gispen,
voorzitter SAE

4

Documentatie over hoogleraren.

Er moet goed worden onderscheiden tot welke van deze vier categorieën de hooglerarenarchieven in de lijst behoren. Ongetwijfeld
komen ook mengvormen voor. In de collecties op de lijst zitten

Toekomst archieven

vast ook archieven en archiefstukken die afgedwaald zijn uit het
universitaire archief. Universitair archief valt onder de Archiefwet.

den ingang van de Ebbingestraat [bij Van Winter om de hoek]. De brand
breidde zich snel uit en na de boterham werden we overstroomd door
vluchtelingen die in de kelder van Mesdag ondergebracht werden –
zuigelingen, gewonden. Maar de brand bereikt dichterbij gelegen deelen
van de Markt en breekt door naar de Stalstraat [tegenover Van Winter].
Men wil ook bij ons weg. De schutting die onze tuin scheidt van die van
de ontvanger [van de belastingen] wordt gesloopt en dan stroomt de
vloed weer weg – ook de bewoners van R. Weeshuisstraat. Als allen weg
zijn, volgen wij met 4 koffers, 3 pakken en eenige tasschen op de fietsen
die we gelukkig tijdig van de vliering hadden gehaald. Bij en in het
Mennohuis vinden we een rustplaats. We weten niet anders of we
[zullen] alles wat we achterlieten verliezen.

De wetgever heeft bepaald wat bewaard moet worden, en waar.
Op 26 oktober besteedt de SAE aandacht aan de toekomst van

Zo maar een dag uit het
leven van P.J. van Winter

deze ‘archieven’. Onder leiding van Leen Dorsman (hoogleraar

Ik pleit er niet voor de collecties uit elkaar te plukken en de

universiteitsgeschiedenis UU) zal de discussie naar aard, moeilijk-

universitaire archivalia rücksichtslos te herenigen met het universi-

heden en mogelijkheden gevoerd worden. Met als sprekers:

teitsarchief. Wel maak ik me zorgen over de focus van de SAE op

Menno Polak , Conservator Boekhistorische Collecties, UvA

‘hooglerarenarchieven’, omdat wij hoogleraren leuker vinden dan de

Klaas van Berkel, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis RUG

universitaire bureaucratie. Voorkomen moet worden dat nog meer

Voor het onderbrengen van hooglerarenarchieven bestaan aan de

Adriaan de Haan, Erfgoedinspectie.

stukjes (universitair) archief uit hun context gehaald worden. Voor

Rijksuniversiteit Groningen geen regels. Sommige archieven gaan

historische bronnen is context alles. Doorbreek je de context dan

naar het Universiteitsmuseum (zoals het archief van Frits Zernike),

Daarnaast zal Inge de Wilde spreken over de inventarisatie van de

wordt historische informatie vernietigd. Dat zou de SAE erg moeten

andere naar de Universiteitsbibliotheek (zoals de nalatenschap van

hoogleraararchieven, en zal Marloes Scholtens een presentatie

vinden.

Helmut Plessner) en weer andere naar de Groninger Archieven (zoals

geven van het onderzoek dat zij in opdracht van de UB Leiden

Wie wil weten hoe het afliep, raadplege de Groninger Archieven,
Archief P.J. van Winter, inventaris nummer. 11.
Klaas van Berkel,
hoogleraar Universiteitsgeschiedenis RUG

het archief van de astronoom Adriaan Blaauw). Er is echter een

deed naar het bewaren van de zogenaamde ‘digital born’

Menno Polak,

tendens om de Groninger Archieven als de natuurlijke bestemming

hoogleraararchieven.

conservator Boekhistorische Collecties

van hooglerarenarchieven te zien en dat is een goede ontwikkeling.

Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam
Locatie: Universiteitsmuseum Utrecht

‘Bij ons begon het pas goed Zondagmiddag’

Tijd: Van 14:00-16:30 uur, met aansluitend borrel.

Een recente aanwinst is het archief van de historicus P.J. van Winter,

Inloop vanaf 13:30 uur.

hoogleraar Geschiedenis van 1939 tot 1965. Daarin bevinden zich de

Aanmelden vóór 24 oktober: sae@uva.nl

dagboeken die hij het grootste deel van zijn loopbaan bijhield. Ook
tijdens de oorlog, zelfs tijdens de oorlogshandelingen rondom de
bevrijding van Groningen op 16 april 1945. Zo schrijft Van Winter, die
in Groningen in de Roode Weeshuisstraat vlak achter de Grote Markt
woonde, op zondag 15 april:

2

3

SAE Nieuwsbrief nummer 31 | Oktober 2011

1984: Non-conformist Prof.dr. Edsger Dijkstra (m) neemt afscheid als
hoogleraar aan de TH Eindhoven. Gelukwensen van zijn promovendus
prof.dr. Martin Rem (r), rector-magnificus van de TU/e 1996-2001.
Collectie TU/e

Stadsarchief

Edsger W. Dijkstra
Een nalatenschap van ‘EWDs’
uit Eindhoven en Texas

De lezingen geven een goed inzicht in de opvattingen van de jonge

In 2006 is al het archiefmateriaal, inclusief de schriften van Bolk

Bolk, die toen nog aan het begin van zijn wetenschappelijke

geïnventariseerd door de archiefdienst van de UvA om het daarna

loopbaan stond.

over te dragen aan het stadsarchief. Het enige wat nog rest is een

Na verloop van tijd lees je al die manuscripten moeiteloos. Tenmin-

zoekplaatje: in veel van die mappen zijn in de loop der tijd de (door

ste, totdat Bolk ineens haast leek te krijgen en de woorden steeds

Bolk zelf gemaakte) bijbehorende originele illustraties uit de

onleesbaarder worden - een brainwave? Soms eindigen zulke

manuscripten geraakt. Ik heb aangeboden om dat in het Bolkarchief

stukken in hele paragrafen doorgekraste tekst. Was het toch niet

op orde te maken. Dat ben ik de man met de snor wel verschuldigd.

helemaal wat hij bedoelde. In een kalmer handschrift werd het
“I Love mathematics, but it is mathematicians I can’t stand.” Persoonlijke observaties over computers en software,

betoog dan weer hervat.

herinneringen, technische rapportjes, congresverslagen, boze

Bolk bouwde zijn wetenschappelijke teksten vakkundig op. Het is

briefjes. De Eindhovense hoogleraar Edsger Dijkstra schreef er

ook bekend dat hij zijn eigen wetenschappelijke ingevingen, over

duizenden, kopieerde ze en stuurde ze de wereld in. Bijna tien jaar na

segmentaalanatomie, tandontwikkeling of foetalisatie van het

zijn dood zijn deze lezenswaardige persoonlijke documenten van

menselijk lichaam in zijn colleges verwerkte. Om ze uit te testen.

een van de godfathers van de informatica verzameld op een website

In al die manuscripten vind je zo af en toe een rossige, soms wel zes

van de Universiteit van Austin, Texas. Opmerkelijk gegeven: ze zijn

centimeter lange haar aan tussen de bladzijden. Bolk plukte bij zijn

vaak met de hand geschreven: “Een professionele informaticus werkt

overpeinzingen dus aan zijn snor, zoals anderen op een potlood

alleen met pen en papier” vond Dijkstra.

kauwen. Hij had er de snor voor, al op jonge leeftijd van het formaat

In november verschijnt bij Amsterdam University Press het boek

Nietzsche.

Snijburcht – Lodewijk Bolk en de bloei van de Nederlandse anatomie, de

Turing Award

(bewerkte) handelseditie van het proefschrift waarop De Rooy in

Hoe komen ze op die website? Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002) was

2009 promoveerde.

van 1962 tot 1984 hoogleraar aan de TH Eindhoven waar hij pionierswerk verrichtte voor het vakgebied dat later informatica zou gaan
heten. In Eindhoven ontwierp hij met zijn groep een operating
system dat internationaal gezien zijn tijd ver vooruit was. Nadat hij

De snor van Bolk

voor zijn prestaties de Turing Award had ontvangen ( de ‘Nobelprijs
voor informatica’), kreeg hij een aanstelling als research fellow bij de

Lang lagen ze er in het depot van Museum Vrolik onaangeroerd bij:

Burroughs Corporation. Dijkstra deed dat werk gewoon vanuit zijn

de dozen met het archief van het Amsterdamse anatomisch embryo-

huis in Nuenen.

logisch laboratorium. Integraal meeverhuisd van het oude lab aan de
Mauritskade naar het AMC, begin jaren 1980.

Scherpe standpunten

De waarde van het archief kwam pas goed aan het licht in de

In 1984 kreeg hij een leerstoel aan de University of Texas in Austin.

nadagen van de selectie en afstotingsprojecten van de SAE, nu zo’n

Ook daar bleef hij een man van strong opinions die de controverse

kleine tien jaar geleden. De potjes waren gerestaureerd, de collectie

bepaald niet uit de weg ging. Goede computerprogramma’s

was in kaart gebracht. De archiefdozen werden geopend en bleken

kenmerkten zich naar zijn mening door eenvoud en zuiverheid, en

te midden van veel ander materiaal ook het hele wetenschappelijke

veel bestaande software kenschetste hij als ‘puin’. Zijn genoteerde

denken en doen te bevatten van de oprichter van het laboratorium:

scherpe standpunten verwierven in het vakgebied de nodige faam

Lodewijk Bolk, één van de kopstukken van de Nederlandse anatomie

als ‘EWDs’. De Universiteit van Texas heeft daarvan een uitgebreide

uit het begin van de 20e eeuw. Een goudmijn voor een historisch

verzameling in digitale vorm beschikbaar gesteld. Deze documen-

promotieonderzoek.

taire nalatenschap zou je een equivalent van een hooglerarenarchief

Brainwave

informaticahistorie, met dank aan Texas, nu voor iedereen toe-

Bolk bewaarde veel. Van de meeste van zijn wetenschappelijke

gankelijk. http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/

publicaties bestaan de manuscripten nog. Schriften vol met een

Bron: De Kleine TU/e-encyclopedie 1956-2006 / door Joep Huiskamp.

de rol van Bolk in de bloei van de anatomie aan het begin van de 20e

– Eindhoven : Stichting Historie der Techniek i.s.m. Technische

eeuw waren niet zijn manuscripten van zijn publicaties, maar die van

Universiteit Eindhoven, 2006

nooit in druk verschenen lezingen. Als student hield hij al uitgebreide
wetenschappelijke betogen voor het medisch dispuutsgezelschap
Bis Repita Placent.

Bolk, met indrukwekkende snor, aan het werk.

kunnen noemen. En zo is een rijke bron voor de (deels Eindhovense)

hanenpotenhandschrift. Het belangrijkste voor mijn onderzoek naar

4

Laurens de Rooy,
conservator Museum Vrolik, AMC

autobiografische
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Prof. Sizoo, Collectie HDC.

Hoogleraararchieven van
de Vrije Universiteit: nog
leerzamer dan we denken

Van de familie Sizoo en oud-studenten heb ik uiteindelijk veel
Eigenlijk heeft het Cluster Academisch en Cultureel Erfgoed met het

In totaal beheert het Cluster Academisch en Cultureel Erfgoed

documenten gekregen. Hieruit bleek dat Sizoo zeker affiniteit had

archief van Abraham Kuyper verschillende archieven in huis.

negentig hoogleraararchieven. Hiervan zijn er circa zeventig

met de idealen van de stichters van de VU. Tijdens zijn studententijd

Natuurlijk werpt het in de eerste plaats licht op zijn werkzaamheden

afkomstig van VU-hoogleraren. Ze hebben gemeen dat er nauwelijks

had hij bijvoorbeeld veel lezingen gehouden over geloof en weten-

als hoogleraar (in de systematische theologie en dogmatiek) aan de

overeenkomsten zijn. De archieven zijn zo divers als de personen die

schap waarvoor hij rijkelijk putte uit publicaties van VU-hoogleraren.

Vrije Universiteit (VU). Maar Kuyper was een echte alleskunner:

ze hebben opgebouwd. Zowel qua omvang als samenstelling lopen

Tegelijkertijd stond hij echter sceptisch tegenover de isolationis-

behalve wetenschapper was hij publicist, politicus (namens de

ze sterk uiteen; sommige archieven omvatten een enkel college-

tische koers van de gereformeerde leiders in de jaren twintig. Vanuit

Antirevolutionaire partij) en oprichter van de VU. Zijn archief biedt

dictaat, andere hoogleraren hebben elk kattebelletje bewaard.

deze sympathetisch-kritische houding begon hij zijn hoogleraar-

dan ook inzicht in alle facetten van zijn ontwikkeling – en niet alleen

Opmerkelijk aan de VU-collectie is het hoge percentage archieven

schap aan de VU. Na de oorlog zou hij zich ontwikkelen tot een

maar in zijn academische carrière.

van zogenaamde ‘eerste hoogleraren van de faculteit’, onder wie

belangrijke bestuurder, zowel binnen de VU als daarbuiten in allerlei

Wat voor Kuyper geldt, geldt net zo goed voor veel andere hoog-

Abraham Kuyper.

organisaties voor wetenschappelijk en defensieonderzoek.

van de universiteit waren ze actief op tal van maatschappelijke

Sebastien Valkenberg,

terreinen, vaak in het verenigingsleven, en hebben ze hun sporen

accountmanager academisch en cultureel erfgoed, UB VU

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme

leraren die aan de VU werkzaam zijn geweest. Ook buiten de muren

verdiend. Dit maakt het alleen maar urgenter dat hun archieven

In de afgelopen jaren kwamen bij opruimacties op de faculteit nog

duurzaam worden bewaard, zodat historici deze schat aan informatie

heel wat documenten boven water. Het ‘Sizoo-archief’ dat hierdoor

kunnen blijven raadplegen voor hun onderzoek.

ontstond heb ik inmiddels ondergebracht bij het ‘Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme’ (HDC)
aan de VU. Een logische plek gezien de belangrijke rol die Sizoo

Archief VU-hoogleraar
natuurkunde G.J. Sizoo
(1900-1994)

speelde in de gereformeerde zuil; er zijn hier meer archieven van

Toen ik in 2005 onderzoek deed naar de geschiedenis van de

Ab Flipse is promovendus wetenschapsgeschiedenis aan de Vrije

75-jarige afdeling Natuurkunde van de Vrije Universiteit, werd mij al

Universiteit en secretaris van de Historische Commissie VU. Hij

snel duidelijk dat de stichting in 1930 niet van een leien dakje was

publiceerde onder meer ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg.’ Een

gegaan. Eén van uitdagingen waar de gereformeerde VU-bestuur-

geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Zoetermeer

ders voor stonden was het vinden van een hoogleraar die zowel

2005)

VU-hoogleraren te vinden. Sizoo bekleedde echter ook functies in
allerlei organisaties buiten de gereformeerde zuil. Daarom is de
toegankelijkheid van dit archief ook van belang voor onderzoekers
van andere aspecten van de twintigste-eeuwse universiteits- of
wetenschapsgeschiedenis.

recht in de leer was als voldoende wetenschappelijke kwaliteiten
had. Bij mijn onderzoek had ik aanvankelijk slechts de beschikking

Voor de archieven van het HDC zie:

over de archieven van senaat, curatoren en directeuren. Voor deze

http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp

bestuurders bleek het eerste, principiële criterium het zwaarst te
wegen en 6 van 7 kandidaat-hoogleraren op hun lijstje vielen af. De
29-jarige Gerard Sizoo, kort daarvoor gepromoveerd in Leiden, werd
uiteindelijk benoemd. Maar ook hij bleek later een visie op geloof en
Abraham Kuyper, collectie HDC (VU)

wetenschap te hebben, die niet helemaal paste bij de VU uit die
dagen.
Wat er precies is gezegd tijdens het ‘sollicitatiegesprek’ wist ik
niet. Het verslag in de notulen was beknopt en er bestond geen
persoonlijk archief van Sizoo.

7
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Het hoogleraararchief
J.A. Honing in Wageningen

Hoogleraararchieven in
Delft

De Bibliotheek van Wageningen UR is recent in het bezit gekomen

inhoud van het erfelijkheidsonderwijs aan de vooroorlogse Land-

Het zweet stond hem op zijn voorhoofd. Hij had latex handschoenen

Onvoorstelbaar, zoveel stiekeme plekjes als zo’n oud gebouw heeft.

van een wetenschapshistorisch bijzonder interessant archief, dat van

bouwhogeschool. De hoofdmoot wordt echter gevormd door de

aan, een mondkapje voor en met zijn rubberen vingers bladerde hij

Gelukkig beschikken we bij de TU Delft over voldoende mijnhelmen

de Wageningse bioloog J. A. Honing (1880-1950). Honing was een

meer dan zeshonderd brieven van en aan binnen- en buitenlandse

typisch ‘Indische’ bioloog, een van de vele Wageningers die na een

vakgenoten, collega’s, vrienden en familie.

periode in de koloniën gewerkt te hebben, terugkeerden naar het

Het archief geeft een prachtig zicht op de loopbaan van een vooraan-

vaderland om daar een hoogleraarspost te bekleden.

staand bioloog in zowel de toenmalige koloniën als in Nederland.

Hij studeerde plant- en dierkunde in Amsterdam en promoveerde

én de voorheen nogal onderschatte ‘koloniale wetenschap’, die

daar bij de beroemde Hugo de Vries in 1909 op een proefschrift over

tegenwoordig in het middelpunt van de historische belangstelling

erfelijkheidsonderzoek aan de Teunisbloem, Oenothera. Na een

staat. Aan de hand van brieven en agenda’s laat zich bijvoorbeeld

aantal jaren op Sumatra te hebben gewerkt bij het internationaal

uitstekend de gang van zaken aan een Indisch landbouwproef-

hoog aangeschreven Deli-proefstation voor de tabakscultuur keerde

station reconstrueren. Daarnaast geven de vele brieven uit Neder-

hij terug naar Nederland, waar hij in 1920 de eerste gewoon hoog-

land dikwijls verrassende inkijkjes in de geschiedenis van met name

leraar in de erfelijkheidsleer werd, aan de Landbouwhogeschool te

de Amsterdamse biologie onder Hugo de Vries, destijds het centrum
van biologisch Nederland, en de Wageningse Universiteit vóór en
tijdens de oorlogsjaren.
Wim van der Schoor,
buitenpromovendus

aan

het

Instituut

voor

Grondslagen

Het herontdekte portret van Prof. Reinders, collectie TU Delft Library

Het is van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse genetica

en touwladders!

Vermaning Erfgoedinspectie
We zoeken tegelijkertijd naar archieven, museaal erfgoed en
verweesde bibliotheekcollecties. Aan de hand van het aangetroffen
materiaal wordt een plan van aanpak opgesteld, wat, zoals in bovenstaand geval, kan leiden tot onmiddellijke actie, en in alle gevallen
tot nadere beheersafspraken tussen de TU Delft Library en de
faculteiten. De reden om dit te doen is de ernstige vermaning die de
TU Delft kreeg van de Erfgoed Inspectie, toen bij het afbranden van
het Bouwkunde gebouw in 2008 niemand wist wat er aan historisch
materiaal in het gebouw aanwezig was.
Tot nu toe zijn de gebouwen van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), en van Delft Chemical Engineering (DCE) onderzocht. Ontdekkingen van bijzondere archieven heeft dit nog niet
opgeleverd, hoewel er wel een dossier over het ontstaan van het

en

gebouw van DCE is aangetroffen. Ook vonden we een tot dan toe

Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht,

onbekend hoogleraarportret van Prof. Willem Reinders, leerling van

tevens docent Biologie.

de beroemde H.W. Bakhuis Roozeboom.
Uiteindelijk is het de bedoeling een complete inventarisatie van alle
gebouwen te laten maken. De inventaris en het bijbehorende
beheerplan gaan dan deel uitmaken van het Universiteitsbrede
calamiteitenplan. Waar een brand al niet toe kan leiden.
Han Heijmans,
productmanager TU Delft Library

De nalatenschap van Honing, collectie WUR

Wageningen. Vanaf 1930 was hij tevens hoogleraar in de erfelijk-

razendsnel door dikke stapels papier. Verbaasd keek ik vanuit de

heidsleer aan de Utrechtse Universiteit.

vochtige en slecht verlichtte kelderruimte naar Esther Maes, hoofd

Het Archief Honing is afkomstig van de familie Honing en werd in

Document Management and Archive. “Dat moet vanwege de schim-

1993 toevertrouwd aan Wim van der Schoor van het Instituut voor

mels”, meldde zij, terwijl de man driftig doorging met sorteren.

Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Utrecht, die onderzoek

Deze kelder was wat wij noemden: een spoedgeval!

verrichtte naar zuivere en toegepaste wetenschap in het voormalige
Nederlands-Indië. Veel materiaal is verwerkt in zijn (voorjaar 2012 te

Sinds eind 2010 voert de TU Delft Library inspecties uit bij Delftse

verschijnen) proefschrift over het biologische onderzoek voor de

faculteiten die daaraan vrijwillig meewerken. Tijdens die inspecties

plantagelandbouw in de kolonie.

worden we rondgeleid door een medewerker van Facility Management en Vastgoed die ons door zalen, zolders, kelders en alle andere

8

Meer dan zeshonderd brieven

krochten en spelonken van het faculteitsgebouw voert. Hij wijst ons

Het betreft een niet heel omvangrijk - ongeveer 1 meter - maar wel

op opgeslagen spullen waarvan de faculteit al lang niet meer weet

fraai hooglerarenarchief. Naast wat officiële bescheiden, boeken,

dat ze het bezit, en opent op ons verzoek verder alle deuren met

notitieboekjes, agenda’s en overdrukken bevat het bijvoorbeeld ook

bordjes Verboden Toegang. Daarbij betreden we van buitenaf

een stapel collegeaantekeningen, die een mooi beeld geven van de

onzichtbare tussenruimtes, achterkamertjes en warmtehokken.

9
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Voorkant Liber Amicorum, collectie UB Leiden

Een eindeloos archief

Soms ontdek je iets dat er al was. Een object dat zich lange tijd aan je

Wetenschappelijke archieven bestonden traditioneel voornamelijk

aandacht onttrok.

uit papier. Onderzoekers maken tegenwoordig echter steeds inten-

De fases tussen deze twee posities, tussen chaos en orde, worden

siever gebruik van de computer en van het internet, en dit heeft

beschreven in de ‘Rubbish Theory’ van Michael Thompson. Veel

ook ingrijpende gevolgen voor de inhoud en de samenstelling van

universitaire objecten en verzamelingen raken een periode uit het

toekomstige wetenschappelijke archieven. De correspondentie, het

zicht waardoor waarde en functie veranderen.

onderzoeksmateriaal, de conceptpublicaties en de collegeaanteke-

Verschillende omgevingsfactoren zoals een onderzoek of een

ningen bestaan vaak nog alleen maar in een digitale vorm. Binnen

tentoonstelling kunnen dit proces beïnvloeden. Een voorbeeld

de UBL is in de eerste helft van 2011 een onderzoek uitgevoerd waar-

hiervan is een verzameling brieven aan en van sterrenkundige

bij is verkend hoe er met born-digital archieven kan worden omge-

Frederik Kaiser (1808-1872) in het Academisch Historisch Museum in

gaan. Er zijn interviews georganiseerd met een vijftal hoogleraren

Leiden.

uit verschillende disciplines en van verschillende leeftijden. Uit de
gesprekken met de hoogleraren bleek dat het vaak moeilijk is om

Ik liep er jarenlang aan voorbij zonder er acht op te slaan: een archief-

een archief duidelijk af te bakenen. Bestanden worden bewaard op

doos met het etiket ‘Brieven aan en consepten van Prof. Kaiser uit de

het universitaire netwerk, op eigen laptops, maar hiernaast ook op

jaren uit de jaren 1839- 1872 met betrekking tot zijn ambt van hoog-

USB-sticks, DVD’s, externe harde schijven, en op websites. De meeste

leraar aan de Leidse Hogeschool. Afkomstig van het oud-archief van

hoogleraren zorgden er voor dat belangrijke data worden gear-

voormalige Verificatie van ‘s Rijkszeeinstrumenten te Leiden waaraan

chiveerd. Eén hoogleraar maakte prints van het belangrijke materi-

hij als verificateur van 1858-1872 leiding gaf’.

aal, en verwijderde alle digitale bestanden. De overige hoogleraren

Maar vorig jaar, het moment dat ik de tentoonstelling ‘Stella Maris’

hielden een eigen digitaal archief bij.

voorbereidde in het kader van de renovatie van de Leidse Sterren-

Er werd gemeld dat e-mails, en met name de verzonden berichten,

wacht, werd mijn aandacht verlegd naar de inhoud van deze doos.

niet structureel worden bewaard. Over het algemeen waren de

Die bleek zo ondoordringbaar als een middeleeuwse vestingmuur:

onderzoekers zich nauwelijks bewust van de wetenschapshistor-

een vuistdikke stapel papiertjes, met bijna onleesbare handschriften

ische waarde van hun archief en van de mogelijkheid dat digitale

Wie regelmatig universiteitsarchieven raadpleegt voor onderzoek op

waarde van haar archieven. Niet alleen de geschiedenis van de

en onbekende afzenders. De brieven zullen na de tentoonstelling

bestanden ooit bij een instelling als de UB terecht zouden kunnen

het terrein van de wetenschapsgeschiedenis weet dat met name

Leidse Sterrewacht, maar ook de ontwikkeling van de astronomie in

overgebracht worden naar het archief van de Leidse Sterrewacht in

komen. Om te voorkomen dat chaotische nalatenschappen met ver-

voor de twintigste eeuw ook andere bronnen nodig zijn. Er is in de

Nederland en de relaties met zusterinstellingen in andere landen is

de UB. David Baneke, onderzoeker van het archief van Kaiser kan zich

ouderde bestanden op verouderde media worden verworven èn om

universiteitsarchieven genoeg te vinden over benoemingen,

hieruit af te lezen.

daar ontfermen over de documenten. De betekenis en het belang

te voorkomen dat er belangrijk materiaal verloren gaat, zou de bibli-

van de brieven zal daardoor vergroot worden.

otheek een actievere houding moeten innemen. Mogelijk kunnen er

plechtigheden, financiën en bouw en inrichting, maar erg weinig

al tijdens het leven van een hoogleraar afspraken worden gemaakt

over onderzoek en onderwijs. Dat geldt ook voor de faculteits-

De archieven berusten in de UB Leiden. De Sterrewacht heeft in

archieven. Daarom acquireert de Leidse Universiteitsbibliotheek al

nauw overleg met de UB de inventarisatie en de materiële verzorging

Brieven aan en van Frederik Kaiser zijn tot 7 november te zien in de

sinds jaar en dag wetenschappelijke papieren van hoogleraren en

van deze archieven voor haar rekening genomen. Het is niet altijd zo,

tentoonstelling ‘Stella Maris’ in de Oude UB, Rapenburg 70 in Leiden.

Aangezien opslagruimte steeds goedkoper wordt, lijkt het maken

andere onderzoekers. Dit gebeurt meestal passief: een archief wordt

dat voor de inventarisatie van een wetenschapsarchief vakinhoude-

Openstelling op werkdagen van 9-17 u.

van selecties steeds minder noodzakelijk. De UB zou vooral moeten

aangeboden en op zijn eeuwigheidswaarde beoordeeld. Actieve

lijke kennis vereist is. Maar in dit geval wel! Verder zijn onlangs de

acquisitie is tijdrovend, zeker als dat gericht is op de opbouw van

archiefblokken over de periode 1835-1950 gedigitaliseerd en zal de

Corrie van Maris,

het digitale archief. Een meer actieve aanpak ten aanzien van born-

voor de Universiteit representatieve bestanden.

inhoud binnenkort op de website van de UB raadpleegbaar zijn.

Academisch Historisch Museum, Leiden

digital materiaal betekent, bij welke strategie dan ook, een geheel

ging vatbare materiaal een belangrijk aspect. Daartoe behoorden

nieuwe functie voor de archivaris.

gebleven of geworden van een instituutsarchief, zoals dat het geval

onder andere grote hoeveelheden berekeningen van studenten, die

is bij de befaamde Leidse Sterrewacht. Naast de bestuurlijke stukken

hun waarde hebben verloren. De aanwezige scripties zijn natuurlijk

(waaronder de bouw en inrichting van de nieuwe Sterrewacht aan de

wel bewaard. Blikvanger van het archief is een magnifiek album uit

Witte Singel in 1860) gevormd door de hoogleraar-directeur, maken

1908 met foto’s van alle bekende sterrenkundigen en van sterren-

ook de wetenschappelijke correspondentie, notities, onderzoeks-

wachten

verslagen, metingen en berekeningen, collegeaantekeningen,

en hun astronomische instrumenten uit de hele wereld. Het is een

tekeningen, stukken over expedities naar verre oorden van hem en

liber amicorum aangeboden aan hoogleraar-directeur H.G. van de

zijn medewerkers deel uit van dit instituutsarchief. Ook toen al waren

Sande Bakhuijzen bij diens afscheid. Tot de meest interessante

Leidse astronomen toonaangevend, zoals Frederik Kaiser (1808-

stukken behoren brieven van Albert Einstein. Pas in 1974 werd

1872), Willem de Sitter (1872-1934) en Jan Hendrik Oort (1900-1992).

ontdekt dat deze zich in het archief bevonden, maar na de vondst

In een enkel geval zijn later papieren uit nalatenschappen

raakten ze weer snel in de vergetelheid.

toegevoegd. Een deel van de archivalia was in de loop van de negentiende en de twintigste eeuw over tal van ruimten verspreid geraakt,

Arend Pietersma

maar de Sterrewacht is zich altijd bewust geweest van de historische

conservator Archieven, Universiteitsbibliotheek Leiden

Peter Verhaar,
Buste Frederik Kaise, Academisch Historisch Museum, Leiden

Soms zit het mee en zijn de wetenschappelijke papieren onderdeel

over de manier waarop de bestanden gearchiveerd moeten worden.

investeren in de ontwikkeling van goede zoekmogelijkheden binnen

Mede daardoor was de - zorgvuldige - selectie van het voor vernieti-

10

Stella Maris

Digitale hoogleraararchieven
bij de Universiteit Leiden

projectleider Universitaire Bibliotheken Leiden
Op 26 oktober zal er tijdens de SAE-bijeenkomst over de hoogleraararchieven een presentatie van dit onderzoek gegeven worden. (Zie p. 2 ).
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Onverwachtse uitbreiding
archief Tammes

Het archief van
Albert Nijland

Het is iets waar elke biograaf op hoopt: de onverwachte vondst.

Een aantal jaren geleden stuitte ik bij toeval op het archief van

In zijn archief van zes dozen groot trof ik, naast veel documenten

Op 14 september 2001 werd ik opgebeld door Wilke van Delden,

de Utrechtse sterrenkundige Albert Nijland (1868-1936). Bij toeval

die met zijn wetenschappelijk werk te maken hadden, zijn reizen, zijn

Gronings hoogleraar in de genetica. Hij ging met emeritaat en was

want ik was bezig met een publicatie over de geschiedenis van de

lezingen en een door Moesman getekende menukaart, ook een aan-

bezig zijn werkkamer op het Genetisch Instituut op te ruimen. In een

Utrechtse schaatsvereniging De Zilveren Schaats (1879-1942) tegen

tal zaken aan met betrekking tot de geschiedenis van de stad Utrecht.

kast had hij een envelop gevonden met acht brieven van Jantina

de achtergrond van sociale geschiedenis aan de oostkant van de

Hij was trouwens één van de eerste leden van Oud-Utrecht. Zo is er

Tammes (1871-1947). Zij werd in 1919 als eerste Nederlandse

stad. Nijland was naast hoogleraar sterrenkunde aan de Utrechtse

een schrift waarin hij voor zichzelf kort de geschiedenis in jaartallen

(buitengewoon) hoogleraar in de erfelijkheidsleer benoemd en zij

universiteit, vanaf zijn benoeming in 1898 tot aan zijn dood in 1936

noteerde als ware het metingen van sterren. En, dat is toch wel mijn

was tevens de eerste vrouwelijke hoogleraar in Groningen. Van

ook directeur van de Utrechtse Sterrenwacht Sonnenborgh. Een

favoriet, een klein handgemaakt papiere model over de mogelijke

Delden wist dat ik onderzoek naar haar had gedaan. Hij wilde me de

wetenschapper van naam, ook internationaal, tegelijkertijd zeer

loop van de Rijn door de stad in vroege tijden. Toen nog een zeer

envelop per post toezenden, maar ik nam geen risico en gaf de

actief om de sterrenkunde te populariseren. Dit deed hij door talrijke

bediscussieerde aangelegenheid. Zoals hij de sterrenhemel in kaart

voorkeur aan persoonlijke overhandiging. De acht brieven bleken

lezingen bij Volksuniversiteiten, artikelen en een handboek over het

bracht, deed hij dat ook met de stad Utrecht. Naast wetenschaps-

geschreven te zijn in de periode tussen 15 september 1921 en 29

heelal, en door eind jaren 1920 causerieën te houden voor de AVRO

historisch interessant materiaal, een verzameling van memorabilia

september 1932 aan de Berlijnse Elisabeth Schiemann (1881-1972),

radio.

die op fraaie wijze iets over de man zeggen en over de tijd waarin hij

een collega-biologe van Tammes. Uit de correspondentie blijkt dat

actief wetenschap voor een groot publiek toegankelijk probeerde te

beide vrouwen veel contact hadden, zowel op persoonlijk als op

Memorabilia

wetenschappelijk vlak en ze zijn vooral belangrijk omdat er weinig

Naast zijn drukke bestaan dat zich ook deels ‘s nachts afspeelde

brieven van Tammes bewaard zijn gebleven. Hoe haar brieven in de

wanneer hij metingen verrichtte, vond hij tijd om allerlei activiteiten

Bas Nugteren,

kast op de kamer van Van Delden terecht zijn gekomen is niet duide-

te ontplooien. En zo liep ik hem ook tegen het ‘gearchiveerde’ lijf,

SAE Bestuurslid

lijk. Waarschijnlijk zijn ze na de dood van Schiemann in 1972 door

omdat hij ook van 1897 tot 1922 bestuurslid van de schaatsvereni-

Centrum voor Wetenschap en Cultuur, Universiteit Utrecht

haar zuster Gertrud teruggezonden aan het Genetisch Instituut.

ging De Zilveren Schaats was geweest. Een besloten en elitaire

In de envelop zaten ook twee brieven aan Schiemann van Johanna

vereniging van met name adel en patriciaat, maar kennelijk stond

Westerdijk (1883-1961), de biologe die in 1917 als eerste vrouwelijke

de directeur sterrenwacht in voldoende aanzien om de strenge

hoogleraar in Nederland aan de Utrechtse Universiteit werd

ballotage te kunnen passeren.

maken.

benoemd. In de Staatsbibliothek zu Berlin bleek een archief van Prof.
Schiemann te zijn, waarin zich nog twee brieven van Jantina Tammes
bevonden.

Schiemann’ (Groningen 2002) samengesteld, uitgegeven door de
Groningse Universiteitsbibliotheek, met daarin de teksten van de in
totaal tien brieven. De originelen van Van Delden schonk ik aan de
UB om toe te voegen aan het (zeer bescheiden) archief van Jantina
Tammes. Ook de twee brieven van Johanna Westerdijk kreeg de
Groningse UB.
Inge de Wilde was tot en met 2009 bestuurslid van de SAE. Vorig jaar
maakte ze een voorlopige inventarisatie van hoogleraararchieven aan
de toenmalige SAE-universiteiten.

Tammes, collectie UB Groningen.

4
10

De Utrechtse Sterrenwacht Sonnenborgh, vandaag de dag. Foto: Universiteitsmuseum Utrecht.

Ik heb niet lang geaarzeld en maar meteen het boekje ‘Liebes Fräulein
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Agenda
Tussen Kunst en Wetenschap

zaal van de bijzondere en historische collecties van de UB VU. Deze biedt een
overzicht van ’40 jaar publiceren’. Het HDC kan bogen op een rijke oogst aan

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Op 14 november organiseert de SAE in samenwerking met de VSC en

publicaties, van congresbundels tot jubileumuitgaven, van fotoboeken tot

www.bijzonderecollecties.uva.nl

het Universiteitsmuseum Groningen een dag over de snijvlakken

historische studies. Ze hebben gemeen dat ze stuk voor stuk de schijnwerpers

tussen Kunst en Wetenschap.

richten op het academisch erfgoed van de Vrije Universiteit.

De ontdekking van de mens. Anatomie verbeeld

Tijd: van 11:00-17:00 uur, koffie vanaf 10:30 uur

t/m 14 januari 2012

Plaats: Academiegebouw, RUG, Broerstraat 5 Groningen

Locatie: Studiezaal bijzondere en historische collecties, hoofdgebouw van de

De tentoonstelling verbeeldt de zoektocht van de mens naar de werking van

Aanmelden voor 1 november : sae@uva.nl

VU, ruimte 1B-41. Openingstijden: op werkdagen 9.00 - 17.00 uur.

Paardenkopnevel – bron ESO

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Bijzondere Collecties

zijn lichaam aan de hand van boeken, prenten, preparaten en modellen uit de

Met onder andere:

Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG) haar bibliotheek in
bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1 augustus tot 1 mei is

Rolf ter Sluis, directeur Universiteitsmuseum Groningen, over

Museum Vrolik in het AMC gesloten vanwege een verbouwing en herinricht-

kunst en zijn collecties.

ing. De tentoonstelling De ontdekking van de mens. Anatomie verbeeld biedt
dé mogelijkheid om een selectie van de rijke anatomische collectie toch te

Kunstenaar Arne Hendriks zal zich op door dag laten inspireren

bezichtigen.

en ter plekke een performance geven.

ALLARD PIERSON MUSEUM

Jolanda Oosterheert, over de hoogleraarportretten van de Rug

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
www.allardpiersonmuseum.nl

Marrigje Rikken, kunsthistorica, over haar promotieonderzoek
naar de manier waarop 16de en 17de eeuwse schilders bij

Etrusken. Vrouwen van Aanzien - Mannen met Macht

het afbeelden van dieren gebruik maakten van de toen

14 oktober 2011 t/m 18 maart 2012

beschikbare natuurhistorische kennis.

Een unieke dubbeltentoonstelling in het Allard Pierson Museum (Amsterdam)
en het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) over de intrigerende wereld van

Frans Ellenbroek, bioloog en beeldend kunstenaar, over “de

de Etrusken. De Etruskische cultuur was zo’n 3000 jaar geleden, ruim voor de

biologische evolutie van de kunsten: op zoek naar de basis van

komst van de Romeinen, de hoogst ontwikkelde beschaving in centraal Italië.

kunstgedrag”.

De twee musea vertellen het verhaal over Etruskische rijkdom, religie, macht

Casco van het gebouw Warmte en Stroming. THE-campus, 1966. Foto archief TU/e

medische collecties van de UvA. In 1855 gaf de Koninklijke Nederlandsche

Artificial: kunstenaars integreren kunst in de vaste collectie
t/m 14 januari 2012
In 2011 zullen vier verschillende kunstenaars op bijzondere wijze hun werk
tentoonstellen in de bovenzaal van het Universiteitsmuseum Groningen. Deze
manifestatie, getiteld Artificial, is in samenwerking met Kunstbureau Albion
Putti tot stand gekomen.
Evelyn van Oosterhout, Extremiteiten.
Tot 13 november 2011
Geïnspireerd door modellen uit het depot van het Universiteitsmuseum
maakte Van Oosterhout onder meer een drietal torsen. Bij een tors verving zij
de bestaande ingewanden door polyester ingewanden met persoonlijke
attributen (‘Torso vol verleden’). Haar inspiratie voor deze nieuwe werken haalde
Evelyn o.a. uit de Parijse musea Dupuytren en Fragonard.

UNIVERSITEIT LEIDEN
Universiteitsbibliotheek

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

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

en pracht, elk vanuit een eigen invalshoek. In Leiden komt de Etruskische

Heerko Tieleman, kunstenaar, over zijn bijzondere plannen

Universiteitsbibliotheek

vrouw aan bod, in Amsterdam de Etruskische man. Te zien zijn ruim 600

om zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Gronings

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

topstukken uit de eigen collecties en uit vele buitenlandse musea. Voor meer

studentenleven weer te geven in beeld.

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

Erwin Olaf: Leidens Ontzet
t/m 8 januari 2012

informatie over de tentoonstelling en uitgebreide randprogrammering:
www.etrusken.nl

De Technische Hogeschool Eindhoven in zijn tweede lustrumjaar

Fotograaf Erwin Olaf heeft in opdracht van de Universiteit Leiden en Museum

programma.

t/m eind 2011

De Lakenhal gewerkt aan een monumentaal historiestuk en zes fotografische

In de Centrale Bibliotheek van de TU/e is momenteel een selectie foto’s te zien

figuurstukken en stillevens rondom het thema Leidens Ontzet. De groots

Leven tussen brokstukken. Griekenland en Turkije tussen ver-

die een beeld geven van de Technische Hogeschool Eindhoven in zijn tweede

opgezette enscenering hiervan schenkt hernieuwde, (inter)nationale aandacht

leden en heden

lustrumjaar 1966. Opnamen van onder meer de viering van het lustrum, het

aan de meest archetypische bevrijdingsstrijd van de Nederlanders. De zes

21 oktober 2011 t/m 29 januari 2012

studentenleven en werk aan nieuwe gebouwen laten een instelling zien in een

figuurstukken zullen te zien zijn in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Een tentoonstelling met foto’s van de Agora in Athene. Een reeks van 20ste

fase van onstuimige groei en optimistische toekomstverwachtingen. De

eeuwse foto’s toont de ontwikkeling van deze bijzondere plek. Van een ruïne in

expositie duurt tot het einde van dit jaar.

de jaren ‘30 van de 20ste eeuw, een grootschalige opgraving in latere decennia
tot een attractie. Samenstelling en teksten door Joanita Vroom.

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

Universiteitsbibliotheek

www.rug.nl/museum

De Boelelaan 1105, Amsterdam
www.ub.vu.nl/nl/collecties/bijzondere-collecties

Beyond the Stars. Reis naar de oneindige ruimte
t/m 23 januari 2012

40 jaar publiceren HDC

Hoogtepunten van deze tentoonstelling zijn spectaculaire foto’s van objecten

t/m 31 december 2011

binnen en buiten ons melkwegstelsel. Dankzij ultramoderne satellieten en

Dit jaar viert het Historisch Documentatiecentrum voor Protestantisme (HDC)

telescopen kan de bezoeker kijken naar exoplaneten, supernova’s en

zijn 40-jarige jubileum. Dit wordt gevierd met verschillende festiviteiten, zoals

geheimzinnige sterrenstelsels. Bovendien zijn er op bepaalde tijdstippen

het congres “De Protestand van Nederland” op 18 november (http://www.hdc.

planetariumshows in het Kapteyn planetarium met een virtuele ruimtereis,

vu.nl). Ook wordt er medio oktober een tentoonstelling ingericht in de studie-

beginnend aan de Groningse sterrenhemel.

Bron - NRC online

Houd www.academischerfgoed.nl in de gaten voor het volledige
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Universiteitsbibliotheek
Grote Gracht 90-92, Maastricht
www.art-maastrichtuniversity.nl

Jupitermaan - bron NASA

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

De bibliotheek van Vrijthoff (1722-1993), boekenschat van
hoogleraar geneeskunde aan de Illustre school te Maastricht
18 november 2011 t/m 31 maart 2012
(Locatie: Debeyelaan 15, verbindingsgang bestuursgebouw MUMC+)

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

Op European Academic Heritage Day, 18 november a.s., opent de Kunst-

Zonnenburg 2, Utrecht

en Erfgoedcommissie van de Universiteit Maastricht een expositie rond de

www.sonnenborgh.nl

reconstructie van de bibliotheek Johannes Bernardus Vrijthoff (Maastricht 23
december 1722 - 15 april 1793). Vrijthoff was hoogleraar anatomie en chirurgie

Ruimtebeelden II

aan de Illustre School in Maastricht. Daarnaast was hij hoofd van het militair

t/m 1 juli 2012

hospitaal en consulterend geneesheer van stadhouder Willem V. De bibli-

De scherpste close-ups van de planeten zijn te zien in de tentoonstelling

otheek van Vrijthoff werd in 1805 publiek verkocht. De catalogus vermeldt

‘Ruimtebeelden II’. Ruimtevaartuigen leggen miljarden kilometers af om foto’s

ruim 900 boeken op medisch, theologisch, historisch, literair en geografisch

te maken van ons planetenstelsel. Op originele beelden vastgelegd door NASA

gebied. Om meerdere redenen is het een interessante bibliotheek. Het

en ESA zijn o.a. de ruige landschappen van Venus en Mars te zien.

medische gedeelte van rond de 400 boeken omvat talrijke klassieke teksten
(Hippocrates, Boerhaave, Pareus), terwijl het niet medische deel Vrijthoffs
brede humanistische interesse verraadt. De expositie wordt samengesteld met

WAGENINGEN UNIVERSITY

boeken uit de Jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek en die van het

Universiteitsbibliotheek (gebouw 102)

Centre Ceramique.

Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
http://library.wur.nl/speccol/

De Gouden Driehoek: ontstaan van de BV Nederlandse
landbouw
t/m 24 februari 2012
Met de ´Gouden Driehoek´ duidt het ministerie van EL&I de succesvolle samenwerking van landbouwonderzoek/onderwijs, bedrijven
en overheid aan. Deze samenwerking is ontstaan in de negentiende
eeuw. De geschiedenis van de Gouden Driehoek geldt als een inspiratiebron voor nu. Op de tentoonstelling wordt dit verhaal verteld
door middel van originele bronnen, kaarten en afbeeldingen. Deze
tentoonstelling is verzorgd door de leerstoelgroep Agrarische
Geschiedenis & Bibliotheek Wageningen.

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

Reset the Future
t/m 12 augustus 2012
Weet jij hoeveel kilometers de ingrediënten van jouw pizza afleggen? En hoe
kun je warme steden afkoelen? Doe mee met de game in de tentoonstelling
Reset the Future, maak keuzes en ontwerp je eigen toekomst. Vanaf 8 jaar.
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