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Hoe een verloren gewaande
collectie weer thuiskwam

Willem Fermont werkte halverwege de jaren negentig als paleontologisch onderzoeker in bij geologie aan de Oude Gracht, vlakbij
het botanisch laboratorium. Dit werd in die tijd verbouwd om het UM
te kunnen huisvesten. Voor de deur stonden grote puincontainers,

Het Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht is gevestigd in

waarin de afgeschreven inventaris werd weggegooid. Nieuwsgierig

het voormalig botanisch laboratorium van de UU. Het is de plek waar

naar wat er allemaal werd weggedaan ging Willem eens een kijkje

bekende botanici als Regius, Miquel en later Pulle hebben gewerkt,

nemen. Met een oog voor historische objecten, zoals de meeste
Prof. Went in een slee, Madeira, 5-7-1923. (Collectie UMU)

paleontologen, ontwaarde hij tussen het puin en de rommel kistjes
met grootbeelddia’s en zelfs de daarbij horende handgeschreven en
getypte inventarislijsten! Vanaf dat moment ontfermde hij zich
erover. Alles ging mee naar huis. Hij timmerde een kast waarin hij de
duizenden dia’s kon opbergen en hij nam deze bij elke verhuizing
mee. Ruim tien jaar later kreeg ik een mailtje van een wederzijdse
kennis waarin stond dat Willem Fermont, die inmiddels in Zuid
Limburg woonde, een collectie glasdia’s had en of het UM daar
interesse in had. Door allerlei beslommeringen was het belang van de
vraag me toen enigszins ontgaan en mijn reactie was bij ‘ik zal er naar
kijken’ blijven steken.
Lees verder op pagina 2

maar vooral waar vader en zoon Went begin 20ste eeuw hun baanbrekende onderzoek aan groeistoffen van planten hebben gedaan.
Er zijn niet veel objecten bewaard gebleven die getuigen van de rijke

Gered uit de container

botanische geschiedenis die zich aan de Lange Nieuwstraat heeft
afgespeeld. Onderzoeksapparatuur en objecten zijn, op een paar

Voor u ligt het tweede themanummer van de SAE Nieuwsbrief.

uitzonderingen na, uiteindelijk weggedaan. De apparatuur werd

Vorig jaar ontving u een nummer gewijd aan de archieven

telkens vernieuwd, de onderzoeksobjecten (planten) werden niet

van hoogleraren. Dit jaar is het thema: Gered uit de container.

geconserveerd. Maar wat wel deels bewaard is gebleven zijn foto’s

Waarom? Omdat elke collectiebeheerder wel een verhaal heeft

en de vooroorlogse grootbeelddia’s en collegeplaten die bij het

over een of meer bijzondere objecten die als door een wonder niet

botanisch onderwijs werden gebruikt. Vooral van de dia’s hadden

zijn weggegooid. Anekdotisch zegt u? Misschien, maar zoveel

we sinds 2006 al een mooie collectie van biologie overgenomen,

anekdotes samen overstijgen dat niveau: want uit al deze verhalen

bewaard in een destijds speciaal daarvoor aangepaste antieke kast.

samen blijkt hoe belangrijk het is om binnen de universiteit

Daaronder zijn prachtige opnames die professor F.A.F.C. Went

een goed protocol te hebben. Zodat duidelijk is wie er bij een

maakte tijdens expedities in de oerwouden van de toenmalige

verhuizing gewaarschuwd moet worden. Of dat bekend is bij wie

Nederlandse koloniën.

die verweesde doos met glasnegatieven in goede handen is. In dit
nummer vindt u de verhalen die goed zijn afgelopen.

Maar de collectie was incompleet, hield op rond nummer 1850
terwijl in de daarbij horende inventaris meer dia’s stonden vermeld.

Esther Boeles,

Waar waren die? Weggegooid dacht ik, helaas, zoals wel vaker was

coördinator SAE

gebeurd met inmiddels overbodig geworden spullen. En dat klopte
ook, ze waren weggegooid bleek later …
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Toen ik het mailtje over Willems dia’s weer eens tegenkwam (2010)
begreep ik waar het om kon gaan: de ontbrekende nummers! Ik ging
er onmiddellijk achteraan, boos op mezelf dat ik niet snel genoeg had
gereageerd en bang dat ik dus te laat was en ze inmiddels waren
weggedaan. Die vrees bleek onterecht. Willem had ze nog steeds,
netjes en met zorg bewaard. Het bleek inderdaad het ontbrekende
deel te zijn van de diacollectie. Nu hebben we een complete
glasdiacollectie, en we hadden al collegeplaten en aantekenboekjes
met aanwijzingen hoe dia’s samen met de platen bij colleges gebruikt
moesten worden. Dit vormt bij elkaar een mooi beeld van een deel
van de botanische geschiedenis aan de UU, waarin coryfeeën als Went
een belangrijke rol hebben gespeeld. Door de goede zorgen van
Willem Fermont, die ze uit de container redde, zijn de glasdia’s weer
op de plek terug waar ze vandaan kwamen en thuis horen: in het oude
botanisch lab van de UU.

Prof. Went in het oerwoud van Suriname naast Cecropia, een aan brandnetels verwante boom. (Collectie UMU)

Inmiddels hadden we onze eigen collectie geconserveerd en gescand.

Vóór 1983 – het jaar waarin het LAKtheater verhuisde van het
Levendaal naar het Lipsiusgebouw op de Cleveringaplaats – werden
wel alle vergaderstukken, gegevens over het cursusaanbod en
materiaal van LAKdrama-producties bewaard, maar van de LAKagenda met het theateraanbod werd slechts sporadisch een
exemplaar in een kast of map gelegd. Na 1983 werd dat anders. Vanaf
dat seizoen zijn alle brochures consequent bewaard gebleven.
Ook flyers en posters voor speciale evenementen in het LAKtheater
kwamen in de archiefkast terecht. Foto’s en dia’s zijn er ook, al dacht
vóór 1995 nauwelijks iemand eraan dat het leuk zou zijn de sfeer in
het LAKtheater op foto’s vast te leggen. Later gebeurde dat wel.
Er zijn veel foto’s van de jaarlijks terugkerende, drukbezochte ‘Feestdagen in het LAKtheater’, van het open podium ‘Café Favoriet’ in de
foyer, van cursuspresentaties, en ook de meest alledaagse aspecten
van het leven in het LAK zijn gefotografeerd: het kantoor,
de cursusruimtes, de foyer en de technische voorzieningen in
de theaterzaal. De afdeling publiciteit maakte intensief werk van de
regionale bladen. Knipsels daaruit zijn consequent verzameld.
Het archief dat nu in het Academisch Historisch Museum van de

J.H. van Swinden, Lessen over het planetarium, tellurium en lunarium van Hartog van Laun, gehouden in de Maatschappĳ Felix Meritis, te Amsterdam. Amsterdam 1803.(Col. Bijzondere Collecties UvA)

De nalatenschap van
Felix Meritis

Paul Lamberst,

Universiteit Leiden is opgenomen, is, ondanks de geringe aandacht

conservator Natuurlijke Historie UM Utrecht

ervoor, toch nog behoorlijk uitgebreid. Wie erin bladert krijgt een

Geïnspireerd door de verlichtingsidealen werd in 1777 de

In de loop van de negentiende eeuw ging het met de maatschap-

goed beeld van hoe het LAK zich in de loop van de jaren heeft

Amsterdamse maatschappij Felix Meritis (‘Gelukkig door ver-

pij bergafwaarts en in 1889 werd zij opgeheven. De collecties

ontwikkeld, van een boekings- kantoor voor toneel en muziek in

diensten’) opgericht. Het genootschap had als doel de

werden overgedragen aan Amsterdamse instellingen, waaronder

Restanten van een bruisend
theater

de jaren direct na de oorlog, via de alternatieve, vrijgevochten, zeer

bevordering én de praktische oefening van kunst en wetenschap.

de Rijksacademie van beeldende kunsten, het Nederlandsch

creatieve en ietwat smoezelige jaren zestig en zeventig naar het

De maatschappij beschikte over eigen studie- en demonstratie-

museum (het latere Rijksmuseum), de Maatschappij tot bevorder-

hypermoderne theater in het Lipsiusgebouw met alle professionele

collecties, waaronder zich schitterende natuurkundige instru-

ing der Toonkunst en het Gemeentearchief. De Universiteits-

voorzieningen die daarbij horen.

menten, kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten bevonden.

bibliotheek verkreeg de boekerij, die eventueel overgedragen

De universiteit Leiden sloot dit jaar de deuren van het befaamde

Maarten Baanders,

Elke zichzelf respecterende Amsterdamse wetenschapper was lid

fysische instrumenten - volgens de laatste catalogus bestond deze

“LAK” (Leids Academisch Kunstcentrum)-theater.

voormalig hoofd marketing en PR van het LAKtheater

van het genootschap. Zo ook hoogleraren van het Athenaeum

uit 922 stukken- werd ‘in haar geheel […] ten gebruike gegeven

Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Jan

aan den Universiteit van Amsterdam’. Het grootste gedeelte van

Er was altijd al weinig ‘archiefbesef’ bij het LAKtheater. Daar was

Hendrik van Swinden, hoogleraar wiskunde, natuurkunde,

de instrumentencollectie werd al snel overgedragen aan een

gewoon geen tijd voor. De voorstellingen in het LAKtheater lagen in

sterrenkunde en wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre van

particulier museum. In 1958 werd dit museum opgeheven en

de vernieuwende, kleinschalige hoek. Alle beschikbare tijd was

1785 tot 1823, hield in 1788 de inwijdingsrede voor het nieuwe

raakte de collectie verspreid. Instrumenten van Felix Meritis zijn

nodig om het publiek met dit repertoire vertrouwd te maken. Dat

gebouw. En Andreas Bonn, hoogleraar anatomie en chirurgie van

onder andere te vinden in Museum Boerhaave, maar ook in het

lukte goed. De zaalbezetting bereikte geleidelijk een niveau dat ver

1771 tot 1818, hield de inwijdingsrede voor de tekenzaal en de

Dibner Institute in California. Slechts enkele instrumenten bleven

boven het landelijk gemiddelde lag, en groepen die er optraden

gehoorzaal der natuurkunde in 1790.

in het bezit van de universiteit, zoals het planetarium van Jan van

mocht worden aan andere inrichtingen ‘hier ter stede’. De collectie

Dam, dat tot de jaren zeventig bewaard werd op het Fysiologisch

merkten meer dan eens op dat het publiek kritisch was (in de
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opbouwende zin van het woord), dat er een zeer geconcentreerde,

De Amsterdamse hoogleraren waren regelmatig betrokken bij de

Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Het is nu in

aandachtige sfeer in de zaal heerste en dat uit reacties bleek dat

wetenschapsbeoefening in het gebouw aan de Keizersgracht, dat

bruikleen bij het Scheepvaartmuseum.

men zeer goed begreep wat de makers ertoe had gedreven de

speciaal hiervoor was ingericht. In 1803 hield Van Swinden

voorstelling te maken.

bijvoorbeeld lessen over het planetarium, tellurium en lunarium

Curieus is het verhaal van het hierboven genoemde planetarium,

van Hartog van Laun, een indrukwekkend geheel, waarover hij

lunarium en tellurium van Hartog van Laun. Het onderstel was in

Ondanks de succesvolle exploitatie van de zaal hief de Universiteit

een eigen publicatie deed uitkomen. Met dit toestel konden de

1966 beland in het Sterrenkundig Instituut, de rest was zoek. In

Leiden het LAKtheater onlangs op. In de laatste weken en nadat de

bewegingen van zon, aarde, maan en planeten aanschouwelijk

1975 werd ontdekt dat het bijbehorende ringenstelsel zich in het

deuren van het theater eenmaal gesloten waren, kwam niemand op

gemaakt worden. En Van Swinden’s opvolger Jean Pierre Etienne

Rijksmuseum bevond, waaraan het al in 1902 geschonken

het idee spullen te bewaren die herinnerden aan de 65 jaar dat het

Voûte, hoogleraar van 1823 tot 1834, gaf lessen in de sterrenkunde

was door de Kweekschool voor de Zeevaart. Het onderstel werd

LAK had bestaan. In de kelder en in een voormalige doka lagen

in het observatorium. Behalve zijn eigen studenten mochten de

vervolgens in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, waar het

ordners en dozen, enigszins grijs van het stof. De ruimtes zouden

zoons van leden aanwezig zijn, mits ‘boven de 15 jaren’. Felix Meritis

gecompleteerde instrument binnenkort weer in volle glorie te

spoedig voor andere doeleinden in gebruik worden genomen en als

bleef lang een centrum voor wetenschappelijke voordrachten. In

bewonderen zal zijn.

niet toch één van de medewerkers op het idee was gekomen een en

de analen worden onder anderen de Amsterdamse hoogleraren

ander te bewaren, zou de geschiedenis van het LAKtheater tussen

D.J. van Lennep (1830), Willem Vrolik (1855), E.H. von Baumhauer

Marike van Roon,

verbouwingspuin in een container zijn beland.

(1856) en C.A.J.A. Oudemans (1878) genoemd.

adjunct hoofdconservator Bijzondere Collecties UvA
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Column

Om het academisch erfgoed

Bezem door het depot?

Verschenen

Couveuse van Jonxis

A Handbook for Academic Museums – Exhibitions and Education

Zieke of te vroeg geboren kinderen werden vanaf het begin van de

Ed. Stefanie S. Jandl & Mark S. Gold. ISBN. 978-1-907697-52-4

twintigste eeuw in eenvoudige couveuses verpleegd. Een houten

(MuseumsEtc/Edinburgh & Boston).

kist met daaronder ruimte voor kruiken moest voor een warme

Lijvige bundel met bijdragen uit Amerika, Australië en Engeland.

omgeving zorgen. Tot en met de Tweede wereldoorlog bleven de

In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief schreef professor

should become something”. Dat ontnemen we hen als we elke

Doel van de redactie is de discussie tussen de academische museum-

couveuses qua idee en bouw identiek. Na de oorlog kwamen, vooral

Mijnhardt een pleidooi om stevig de bezem door de depots te halen

dertig jaar al onze materiele herinneringen weggooien. Erfgoed is

professionals te stimuleren. Voor info: http://museumsetc.com/prod-

vanuit Amerika, modernere systemen met elektrische verwarming

omdat er veel te veel historische overblijfselen in ons beheer zijn.

wel degelijk onmisbaar, alleen dient een voorwerp pas als erfgoed

ucts/book-collection

en bevochtiging op de markt. In het Academisch Ziekenhuis

“We zien het verleden dan [bij afstoting] eindelijk weer eens in

betiteld te worden na een beredeneerde keuze op basis van

schoonheid ten onder gaan.” Reina de Raat (Universiteitsmuseum

historische kennis. Net zoals schriftelijke bronnen pas betekenis

Arranging and rearranging: planning University heritage for the

Utrecht) en Rolf ter Sluis (Universiteitsmuseum Groningen) geven

krijgen na degelijke bestudering en waardering.

future. Ed. Sofia Talas & Marta C. Lourenço ISBN 987-88-97385-26-4.

hun reactie.

Het is dus niet de hoeveelheid die de oorzaak is van overvolle

Prijs: 15 euro.

Hoogleraar kindergeneeskunde dr. J.H.P. Jonxis (1951 - 1977)

depots, veel meer is het een gebrek aan kennis om die

Bundel naar aanleiding van de Universeum meeting van 2011 in

ontwierp al in de jaren veertig een couveuse in de vorm van een

Natuurlijk wordt de handschoen van professor Mijnhardt

beredeneerde keuzes te maken. Misschien moeten we terug naar

Padua. Meer info: www.Universeum.it

cilinder waarin het kind lag, met daaraan vast een groot reservoir aan

opgepakt. Het zou jammer zijn als we zijn uitspraken, gedaan in de

het gebruik van het begrip erfgoed zoals dit tot voor kort

laatste SAE nieuwsbrief, in ‘hun (onwetende?) schoonheid’ ten

gebruikelijk was voordat het geassocieerd werd met cultuur.

Duizend en meer verhalen op sterk water, Ella Reitsma. ISBN 978 90

en het AZG ontwikkelde daarmee een geheel eigen, unieke serie van

onder zouden laten gaan. Anders conformeren wij conservatoren

Erfgoed als onvervreemdbare goederen die van generatie op

78381 55 6.

couveuses. De Kinderkliniek werkte daarbij samen met kunststof-

ons aan zijn voorstel het erfgoed af te danken na een (overigens

generatie worden doorgegeven. De schoonheid van erfgoed en

Prijs: 34,50

fabrikant Wientjes in Roden. De afgebeelde couveuse is van het type

arbitraire) periode: weg, vergeten en definitief voorbij. Zijn

haar betekenis moet gekoesterd worden in plaats van haar ten

Honderdduizenden potten met dieren op sterk water, miljoenen

zoals in de jaren 1960-70 werd ontwikkeld. De dunne draden langs

verheerlijking van de Amerikaanse visie op een verkwikkende

onder te laten gaan.

vliegen, vlinders en kevers op spelden, duizenden laden vol schelpen

de zijwanden zijn onderdeel van de verwarming. Op deze wijze werd

en niet te vergeten de ijsbeer, die werd geschoten tijdens de Willem

de warmte rondom het kind toegevoegd. Een iets aangepaste vorm

Reina de Raat,

Barentsexpeditie van 1884, behoorden tot voor kort tot de collectie

werd de komende 20 jaar in de Kinderkliniek gebruikt.

In de Angelsaksische literatuur wordt een onderscheid gemaakt

conservator Universiteitsmuseum Utrecht

van het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA). Ella Reitsma bracht

tussen History (geschiedenis) en Heritage (erfgoed). Daar waar het

Rolf ter Sluis,

de geschiedenis van het ZMA in kaart in woord en beeld. Een

Het feit dat het hier om een unieke Groningse ontwikkeling ging

beoefenen van de geschiedenis een beschouwend, analyserend

conservator /directeur Universiteitsmuseum Groningen

monument voor de collectie die ondertussen is overgebracht naar

heeft nauwelijks kunnen verhinderen dat de meeste prototypen/

Naturalis in Leiden.

ontwerpen uiteindelijk zijn weggegooid. Sommige couveuses

schoonmaak van het erfgoed laat ons geen keuze.

karakter heeft, geeft het erfgoed de mogelijkheid het verleden

Groningen (AZG) werd rond 1950 dan ook een dergelijke moderne
couveuse, een Isolette, aangeschaft.

warme en vochtige lucht. Jonxis heeft dit idee altijd vastgehouden

meer te ervaren en draagt daardoor bij aan een grotere toeganke-

vonden hun weg naar experimentele (dieren)labs en kwamen zo

lijkheid van het verleden. De Groningse hoogleraar Heritage

later alsnog in het bezit van het Universiteitsmuseum. Met de sloop

Management, Gregory Ashworth, stelt dat erfgoed niet alleen

van de oude Kinderkliniek werd veel experimenteel en overtollig

ontstaat door het verzamelen, bewaren en conserveren, maar pas

materiaal gedumpt in de vuilcontainer. Een kinderarts in opleiding,

zijn waarde krijgt bij betekenisgeving, gevolgd door een actieve

wiens vader hoogleraar was, besefte dat deze wat non-descript

overdracht. Deze laatste twee factoren negeert professor

uitziende plexiglazen buizen wel degelijk een historische waarde

Mijnhardt in zijn betoog.

hadden. Hij was toevallig (via zijn vader) op de hoogte van de

Sterker nog, dat de geschiedenis voor weinigen nog als richtlijn

voormalige experimenten van professor Jonxis. Gekoppeld aan

voor het heden of de toekomst fungeert, als dat überhaupt al zou

zijn historisch besef, werd deze couveuses door hem letterlijk uit de

moeten, zou wel eens kunnen worden toegeschreven aan het feit

vuilcontainer getrokken.

dat de geschiedbeoefening te ver van het publiek af is komen te
staan. Juist het gebruik van (academisch) erfgoed heeft een

Rolf ter Sluis,

positief effect op de manier waarop mensen hun verleden

directeur Universiteitsmuseum Groningen

beleven, beschouwen en onthouden.
Maar het gaat niet om afbakening van disciplines en vaardigheden.
Het is de combinatie van kennis en kunde die een extra
meerwaarde geeft. Het is ook de taak van een historicus om
context, c.q. betekenis – of beter: historische betekenis- te geven
aan het erfgoed door dat op zijn eigen waarde te schatten. In die
combinatie ligt de kracht van een beklijvende overdracht.
De ervaring heeft geleerd dat studenten aan de hand van erfgoed,
veel meer dan bij het alleen bestuderen van schriftelijke bronnen,
leren welke creatieve denkprocessen vooraf gaan aan innovatie.
De Amerikaanse hoogleraar David Luwenthal, auteur van talloze
boeken over erfgoed, drukt het gebruik ervan door studenten als
volgt uit: “It’s not that they should learn something, but that they
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Tekening van Johannes Flentge (1874-1941) van een pinakel van de Domtoren te Utrecht, ca. 1935, F 114, Universiteitsbibliotheek Utrecht

Van de zolder naar het
museum
In 2008 is een map met spectaculaire tekeningen van Johannes
Flentge op de zolder van het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht
teruggevonden en overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek
Utrecht. Een selectie is nu te zien in het Museum Catharijneconvent.
De Universiteitsbibliotheek Utrecht kreeg in 2008 een grote map met
ruim 180 tekeningen, een groot deel in beduimelde, besmeurde en
gescheurde staat. Ze waren afkomstig van de zolder van het
Kunsthistorisch Instituut, en waren tijdens een verhuizing aan het
licht gekomen. Docente Annemiek Hoogenboom, die de tekeningen
had gebracht, stelde aan studente Maria Lamslag voor om er eens
naar te kijken. Zij bracht de hele collectie in kaart, en ontdekte dat
het merendeel van de tekeningen afkomstig was van Johannes
Flentge (1874-1941). Deze meester-steenhouwer was van 1902 tot
1932 betrokken bij de restauratie van de Domtoren te Utrecht.
De meeste van Flentge’s tekeningen hebben betrekking op zijn
zoektocht naar een proportiesysteem aan de hand waarvan de Dom
zou zijn gebouwd. Door het trekken van lijnen en cirkels op
plattegronden en constructietekeningen probeerde hij een
‘goddelijke symmetrie’ in de Dom en ook andere gebouwen te

Redding van de IBM 604
‘Gered uit de container’ is van toepassing op heel wat van de
objecten in de collectie van het Computermuseum. Niet alijd zo
letterlijk als in het geval van de Televideo computer uit de jaren
‘70, die mijn schoonzoon (een archeoloog!) in zo’n grote op straat
geparkeerde container zag liggen. Bij zijn reddingsactie raakte hij
bijna op de vuist met een zwerver, die in de container zijn intrek
had genomen en de inhoud als zijn eigendom beschouwde.
Wat daarbij in de buurt komt is de redding van een waardevolle
computercollectie uit een geitenstal (inclusief geiten) ergens in de
Achterhoek, bij 10 graden vorst.
De meeste computers uit de oertijd, met de aanschaf waarvan
vaak miljoenen guldens waren gemoeid, zijn terechtgekomen bij
gespecialiseerde bedrijven, waar alle kostbare grondstoffen
(goud, aluminium, koper) werden verzameld, en het overschot op
een fatsoenlijke manier werd gerecycled.
Ik ben wel bij zulke bedrijven op bezoek geweest, in de hoop
er nog wat interessante stukken voor onze collectie te kunnen
scoren. Maar dat liep meestal op niets uit omdat dit in strijd zou
zijn met het met de toeleverancier gesloten contract.

ontdekken. De tekeningen geven een fascinerend beeld van Flentge,

Een apparaat dat ontsnapt is aan dit lot is onze IBM 604, genaamd

die volgens zijn vriend, de historisch architect Theunus Haakma

‘Calculating Punch’. Het is een van de eerste producten van IBM op

Wagenaar, de indruk gaf ‘bezeten’ te zijn. Het laat echter ook een

het gebied van elektronische computers, en werd (mede) in

gedegen vakman zien, die door zijn kennis veel respect afdwong

Amsterdam geproduceerd.

onder zijn tijdgenoten.
Toen het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek (NINT,
Waarschijnlijk waren deze tekeningen studieobjecten die Flentge

de voorloper van NEMO) in 1997 het gebouw in de Amsterdamse

slechts met een selecte groep, waaronder Haakma Wagenaar, deelde.

Tolstraat verliet, bleef deze 604 - die er ooit werkend werd

De map bevat naast werk van Flentge ook een aantal tekeningen van

gedemonstreerd - eenzaam achter. Gelukkig maakte iemand

Haakma Wagenaar, maar dat geeft nauwelijks uitsluitsel over weder-

ons daarop attent, anders zou de machine inderdaad naar de

zijdse beïnvloeding. Enkel een bericht in het bouwkundige weekblad

container zijn gegaan. Met zijn 700 kg is hij naar het museum-

Architectura over een landhuis in Amersfoort van Haakma Wagenaar,

depot (gevestigd in het UBA boekenmagazijn) gebracht. Na een

die hiervoor gebruik maakte van het ‘systeem van Flentge’, indiceert

kort verblijf in een expositie bij het huidige NEMO, maakt de 604

een verband.

nu deel uit van de vaste kern van de nieuwe tentoonstelling in het
FNWI gebouw in de Watergraafsmeer.

Het is waarschijnlijk dat de tekeningen van Flentge, samen met een
De machine is wel enigszins onttakeld. De zijpanelen, en de

aantal tekeningen van Haakma Wagenaar zelf, gedurende de Tweede
Wereldoorlog veilig zijn opgeborgen in het Kunsthistorisch Instituut.

onderzoek of colleges. Om onbekende redenen kwam de map

bijbehorende kaartlezer/ponser ontbreken, en van de 1400

Haakma Wagenaar schreef in een artikel over Flentge in Maandblad

echter op zolder terecht. De tekeningen zijn nu ondergebracht in

electronenbuizen zijn er in zijn nadagen bij NINT heel wat

Oud-Utrecht 48 (1975) dat de collectie aan die instelling was

de Bijzondere Collecties van de UB Utrecht, alwaar ze in 2010 zijn

meegenomen door souvenirjagers. Hij werkt dus niet meer, maar

gelegateerd. Toen zij in 2008 naar de Universiteitsbibliotheek

gerestaureerd.

juist doordat je nu alles goed kunt bekijken, geeft hij een prachtig
beeld van de technologie aan het begin van het computertijdperk.

Utrecht werden overgebracht, bevonden zij zich in een grote map,

6

geadresseerd aan professor Reinink. Aangezien die hoogleraar

Bart Jaski,

architectuurgeschiedenis was aan de Universiteit Utrecht (1969-

conservator handschriften en gedrukte werken (incunabelen en overige

Edo H. Dooijes,

1991), was het blijkbaar de bedoeling dat hij ze zou gebruiken bij zijn

rariora), Universiteitsbibliotheek Utrecht

conservator Computermuseum UvA

9

Van een veiling in Parijs
naar de UB in Leiden

water waren overgeleverd. Tijdens de voorbereiding van de fusie van
het Zoölogisch Museum van Amsterdam met Naturalis waren de
potten weer ‘boven water’ gekomen. De potten werden weer aan de
Hortus aangeboden.

Hoe vaak komt het niet voor dat nabestaanden belangrijke
papieren en objecten in plaats van aan een veilinghuis aan te

Havinga bestudeerde de plantencollectie. Het waren vooral een

bieden, verkiezen deze aan de straatkant te zetten omdat ze

soort rariteiten, niet in de zin van zeldzame planten, maar juist van-

de waarde van de stukken niet inzien? Gelukkig werd

wege hun afwijkingen in de normale groei. Een groot deel van de

een (nogal gehavend) geschilderd portret van Scaliger

collectie stamde uit de periode van de beroemde plantkundige

aangeboden aan het veilinghuis Drouot in Parijs en werd het

Hugo de Vries en waren verzameld door mensen uit zijn netwerk. Ze

Scaliger Instituut door de eigenaar per brief op de hoogte

zijn vooral van grote waarde als onderdeel van de Amsterdamse

gesteld van de veiling.

wetenschappelijke verzamelgeschiedenis.
Havinga zat met een probleem: kennis en middelen om een

De Universitaire bibliotheken Leiden slaagden erin om met

dergelijke verzameling op sterk water te beheren en restaureren

een telefonisch bod het geschilderde portret van Josephus

bezit de Hortus niet. Hij besloot daarom de potten over te brengen

Justus Scaliger voor de collectie te verwerven. Het portret is de

naar Museum Vrolik in het AMC. Dit museum heeft sinds het begin

laatste decennia in handen geweest van een Franse familie.

van de jaren 2000 veel ervaring opgebouwd met het conserveren

Het portret stamt uit de late zeventiende eeuw en toont

en restaureren van historische vloeistof preparaten. En na het

Scaliger frontaal met lange grijze baard en gekleed in de

vertrek van het Zoölogisch Museum is ‘Vrolik’ het enige museum in

karakteristieke met bont afgezette rode toga, platte witte

Amsterdam dat een grote collectie vloeistof preparaten weten-

kraag en om de hals de penning die hij als geschenk ontving

schappelijk beheert. En die collectie bestaat niet alleen uit

van de Staten-Generaal. Het wapen van de familie Della Scala

menselijke anatomie, maar ook uit een grote collectie dierlijke –

is ter rechterzijde van het portret aangebracht en aan de

vergelijkende- anatomie. Met de planten erbij vertegenwoordigt

bovenzijde van het schilderij is te lezen: josephus justus

Bijschrift: Josephus Justus Scaliger (Agen, 5 augustus 1540 - Leiden,

het nu ook een belangrijk aandeel van de geschiedenis van de

Scaliger / julii caesaris filius. Het geheel is gevat in een

21 januari 1609) was een zestiende-eeuwse Franse protestantse

Amsterdamse natuurlijke historie.

geschilderde ovale omranding. Het doek heeft de afmetingen

humanist, dichter, polemist en hoogleraar aan de Leidse universiteit

75 x 100 cm.

als opvolger van Justus Lipsius. Hij liet voor het eerst het begrip

Tenslotte er ook een heel specifiek inhoudelijk argument waarom de

klassieke geschiedenis ook de oude Joodse, Egyptische, Babylonische

hortuspotten prima bij Museum Vrolik passen: Gerard Vrolik,

Het portret is een kopie naar het zogenaamde Meester van

en Perzische geschiedenis omvatten en was een grondlegger van de

oprichter van Museum Vrolik was in Amsterdam behalve hoogleraar

Adie Lambertsz-portret uit 1601 en het gegraveerde portret

tijdrekenkunde. Hij bracht het onderwijs in de klassieke filologie en

anatomie ook hoogleraar plantkunde, en in die hoedanigheid ook

door Bartholomeus Dolendo uit 1607. Het enige opmerkelijke

bijbelwetenschap in Leiden op een hoog peil. Bron: Wikipedia

Museum Vrolik heropend

directeur van de Hortus. Een aantal potten uit de hortuscollectie

Na een grondige verbouwing is het Museum Vrolik sinds begin

verschil is dat op het onlangs verworven portret Scaliger jeug-

bleek door Vrolik te zijn verzameld.

september

diger is afgebeeld. Het portret maakt ons duidelijk dat ook aan

Komend jaar hoopt Museum Vrolik samen met de Hortus fondsen te

museum is een nog groter deel te zien van een collectie preparaten

De omzwervingen van de
Amsterdamse Hortuspotten

vinden om de collectie te gaan restaureren. Dat is nu wel hard nodig.

die zijn verzameld in de negentiende en het begin van de

in het bezit heeft en een interessante aanvulling op de

Ze stonden in de jaren 1980 letterlijk bij de vuilnis, de honderden

met dank aan Paul Bomers, voormalig vormgever bij de Afdeling

anatomische preparaten die de basis vormen van de verzameling,

iconografie van deze geleerde. Een overzicht van de portretten

potten met botanisch materiaal uit het oude Hugo de Vries

Tentoonstellingen van het Zoölogisch Museum van Amsterdam,

zijn afkomstig van Gerard Vrolik (1775-1859) en zijn zoon Willem

van Scaliger en van vele andere hoogleraren van de

laboratorium van de Hortus Botanicus van Amsterdam. De UvA

tegenwoordig bij Naturalis Biodiversity Center & Reinout Havinga,

Vrolik (1801-1863). Beiden waren hoogleraar in Amsterdam en

Universiteit Leiden is te vinden via de website van de Digital

trok zich terug uit de eeuwenoude plantentuin en moest het

Wetenschappelijk beheerder Hortus Botanicus Amsterdam

bouwden een flinke privécollectie op, die na hun overlijden door

Special Collections van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

laboratoriumgebouw aan de Plantage Middenlaan leeg opleveren.

een groep rijke stadsgenoten werd geschonken aan de voorloper

Het portret is met steun van de Vrienden van de UB Leiden

Medewerkers van het Zoölogisch Museum vonden de potten en

van de Universiteit van Amsterdam. Daarna hebben andere

ondertussen gerestaureerd en van een nieuwe lijst voorzien.

namen ze mee. Vooral omdat ze het glaswerk wel konden gebruiken:

Amsterdamse anatomen de verzameling uitgebreid. Sinds 1984 is

het was een andere tijd. Voor de Hortus begon na het vertrek van de

het Museum Vrolik in het AMC gevestigd.

het eind van de zeventiende eeuw de interesse in deze grote
‘Leidse’ geleerde nog lang niet tanende was en dat er nog
menige kopie naar bestaande portretten van Scaliger werd
gemaakt. Het schilderij uit Parijs is een welkome aanvulling op

weer open voor het publiek. In het anatomisch

twintigste eeuw.
Laurens de Rooy,
conservator Museum Vrolik AMC,

de collectie portretten van Scaliger die de universiteit reeds

Een schatkamer van de menselijke anatomie, zo zou je de collectie
van het Museum Vrolik het best kunnen omschrijven. De

Kasper van Ommen,

UvA een roerige periode. Kon de tuin zelfstandig blijven bestaan?

Scaliger Instituut, UB Leiden

Er werd een vriendenstichting in het leven geroepen die met succes

Het vernieuwde museum biedt een overzicht van de menselijke

voor het behoud van de plantentuin ijverde.

anatomie. Daarnaast is er een collectie dierlijke skeletten, schedels
en preparaten.

Inmiddels is de Hortus een geliefd stukje Amsterdam, een drukbezochte tuin die zich steeds meer bewust is geworden van haar

Het vernieuwde museum is qua oppervlakte hetzelfde gebleven,

lange verleden en dit verleden ook wil vertellen aan het publiek.

alleen is er nu nog meer te zien. Openingstijden: 10.00 en 17.00

Wetenschappelijk beheerder van de collectie (levende) planten,

uur. Voor meer info: www.museumvrolik.nl

Reinout Havinga, was in 2010 dan ook verheugd te horen dat er uit
dat verleden nog een paar honderd potten met planten op sterk

8
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Agenda
Stichting Academisch Erfgoed
www.academischerfgoed.nl

ALLARD PIERSON MUSEUM

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

Universiteitsmuseum

www.allardpiersonmuseum.nl

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

De gevoelige plaat: mini-symposium over fotocollecties, i.s.m. de VSC.

www.rug.nl/museum

29 oktober 2012, 13-18 uur, Hortus Botanicus Amsterdam.

Paard & Ruiter – van Homerus tot Dzjengis Khan

Aanmelden: sae@uva.nl

Verlengd t/m 4 november 2012

Achter de Gevel. Geschiedenis van het Hinckaertshuis

In deze dubbeltentoonstelling staat de ruiter in de Grieks - Aegeïsche wereld,

16 november 2012 tot medio februari 2013

De lancering van Unicum: een collectiewebsite voor universiteits-

het Nabije Oosten en Centraal Azië centraal, waarbij twee culturen onder de

Een kleine expositie rond het Hinckaertshuis en de Groningse professoren die

collecties. 30 november 2012, in de middag. Locatie: Koningszaal Artis,

loep worden genomen. De Griekse cultuur (1300 – 350 v. Chr.) en de

er gewoond hebben. Het eeuwenoude Hinckaertshuis staat tegenover het

Amsterdam

steppenruiters in Mongolië (600 – 1400 n. Chr.). Het Allard Pierson Museum

universiteitsmuseum in de Oude Kijk in ‘Jatstraat. Aanleiding is het verschijnen

Aanmelden: sae@uva.nl

confronteert en combineert met deze dubbeltentoonstelling voor het eerst

van een boek over de geschiedenis van het huis.

zijn eigen klassieke collectie met vondsten uit een periode en gebied dat
normaal niet bestreken wordt. Eerder was een deel van deze dubbeltentoon-

Herball van John Gerard (zeventiende-eeuwse botanische literatuur) en een

stelling te zien in het Landesmuseum in Bonn onder de titel: Steppenkrieger.

uniek handschrift uit de verzameling voorschriftenboeken (farmacopeeën).

Reiternomaden des 7. – 14. Jahrhunderts in der Mongolei.

Verder is er aandacht voor de Zwitserse arts, botanicus, alchemist en
astronoom Paracelsus (1493-1541). Het geheel is aangekleed met originele

Troje. Stad, Homerus en Turkije

voorwerpen uit de oude apotheek zoals vijzels, stampers en pillenplanken, uit

7 december 2012 t/m 5 mei 2013
In 2012 vieren Turkije en Nederland

bruikleen van Museum Boerhaave, het Papyrologisch Instituut en particuliere
verzamelaars.

400 jaar onderlinge diplomatieke

http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/nieuws/tentoonstelling-farmacia.html

betrekkingen. In het kader van dit feestelijke herdenkingsjaar presenteert het
Allard Pierson Museum – het archeologiemuseum van de Universiteit van
Amsterdam – van 7 december 2012 t/m 5 mei 2013 de tentoonstelling Troje.

Tentoonstelling Turcksche Boucken

Stad, Homerus en Turkije. De tentoonstelling belicht een zeer tot de

15 december 2012 t/m 3 maart 2013

verbeelding sprekend onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten. Te zien

Museum Meermanno | Huis van het boek in Den Haag

zijn topstukken uit Turkse archeologische collecties uit Istanbul, Ankara en

Museum Meermanno en de Universiteit Leiden slaan de handen ineen voor

Çanakkale (locatie van Troje ). De objecten komen uit de opgravingen in Troje.

een bijzonder project ter viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland

Daarnaast zijn er bruiklenen uit diverse collecties uit binnen- en buitenland en

en Turkije. Voor het eerst in lange tijd tonen zij een fraaie collectie oosterse

natuurlijk de eigen collectie van het Allard Pierson Museum. Niet eerder waren

handschriften uit de Leidse Bijzondere Collecties voor een breed publiek.

in Nederland zoveel archeologische en cultuurhistorische objecten uit en over

De handschriften werden halverwege de zeventiende eeuw verzameld door

Troje in een tentoonstelling te zien.

Levinus Warner (ca. 1618-1665), ambassadeur voor de Nederlandse Republiek
in Istanbul.

Museumnacht

http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collec-

3 november 2012, 19.00 – 02.00 uur

ties/warner-tentoonstelling-meermanno-ubl.html

Beleef een beestachtige nacht met wonderlijke wezens en andere doodgewone dieren. Raak verwikkeld in het mummietheater, transformeer in een

Gestrand!

fabeldier, breng een bezoek aan de spooky freakshow en laat je verrassen door

22 november t/m 28 april 2013

UNIVERSITEIT UTRECHT

nog veel meer ‘ouwe beesies’.

De geschiedenis van een walvis die strandde in Zeeland, vlot getrokken werd

Universiteitsmuseum

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op:

als onderwijsobject in Groningen en opnieuw strandde als museaal object.

Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

www.museumnachtinamsterdam.nl

Informatie wordt gegeven over op te starten onderzoek naar migratie tussen

www.museum.uu.nl

walviskuddes en over de economische exploitatie van arctische gebieden en
het fenomeen strandingen van walvissen. De tentoonstelling gaat vergezeld

Reset the Future

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

van een bijzondere foto-expositie over de bevolking van Groenland,

T/m 6 januari 2013

Universiteitsbibliotheek

Roots2share.

Weet jij hoeveel kilometers de ingrediënten van jouw pizza afleggen? En hoe

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

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

Bijzondere Collecties

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

Future, maak keuzes en ontwerp je eigen toekomst.

UNIVERSITEIT LEIDEN

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

TU Eindhoven belicht historie bij opening gebouw MetaForum

Universiteitsbibliotheek

22 oktober 2012

Witte Singel 27, Leiden

Universiteitsbibliotheek i.s.m. Museum Catharijneconvent

Carré 125 jaar: Koninklijk Circus én Theater

De campus van de TU/e maakt een proces van ingrijpende vernieuwing door.

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

t/m 20 januari 2013

Op maandag 22 oktober vindt de opening plaats van het gebouw MetaForum,

Carré, het theater aan de Amstel, bestaat dit jaar 125 jaar. Ooit begonnen als

waarin onder meer de vernieuwde universiteitsbibliotheek is ondergebracht.

J.M.H. van de Sande’s Bibliotheca Pharmacia - Een wandeling

circus is het uitgegroeid tot het eerste podium van ons land. De tentoonstelling

De komende maanden zal in de bibliotheek een kleine expositie de

door de geschiedenis van de farmacie

Hemelse Ontdekkingen

schetst een beeld van de roemruchte geschiedenis. Van het circus van oprichter

geschiedenis belichten van de W-hal, het gebouw dat de afgelopen jaren is

t/m 31 december 2012

t/m 25 november 2012

Oscar Carré tot aan de onemanshows van Toon Hermans en Herman van Veen.

herontwikkeld tot het MetaForum.

Verschillende ‘dikke pillen’ uit J.M.H. van de Sande’s Bibliotheca Pharmacia

Manuscripten, oude gedrukte boeken en kaarten ontdekt door studenten,

weerspiegelen de ontwikkeling van de farmacie. Hoogtepunten zijn The Great

onderzoekers of conservatoren, en nieuw verkregen documenten uit de

www.bijzonderecollecties.uva.nl

10

kun je warme steden afkoelen? Doe de game in de tentoonstelling Reset the

www.uu.nl/bibliotheek/bijzonderecollecties
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Bijzondere Collecties worden voor het eerst getoond. Spectaculaire architectuur-

twintigste eeuw. De tentoonstelling is het eindresultaat van een cursus binnen

tekeningen van Johannes Flentge, het dagboek van Arnold Buchelius en een

de Master Nederlandse Literatuur aan de VU. Studenten hebben ieder een

plattegrond van Utrecht van graveur en zilversmid Adam van Vianen zijn te

tekst naar keuze geadopteerd. Nieuwsgierig? Ga naar: ub.vu.nl/nl/collecties/

zien. Aan de hand van aantekeningen in een 17de-eeuwse Bijbel worden

webexpo. Meer informatie over webexpo’s van de UB? Neem contact op met

relaties zichtbaar die theologen en predikanten uit Zeeland, Utrecht en

S.P. Valkenberg, Accountmanager Erfgoed Universiteitsbibliotheek VU:

Groningen destijds met elkaar onderhielden.

020-5985236 of s.p.valkenberg@vu.nl

Universiteitsbibliotheek i.s.m. Geo-Informatie Nederland

WAGENINGEN UNIVERSITY

Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht

Universiteitsbibliotheek (gebouw 102)

www.uu.nl/bibliotheek/bijzonderecollecties

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

Reis om de wereld in elf delen: Blaeu’s atlassen opengelegd
14 december 2012

Groen van Toen

Precies 350 jaar geleden publiceerde Joan Blaeu de imposante Atlas maior.

t/m 30 november 2012

Deze is opgenomen in de Canon van Nederland. De Universiteitsbibliotheek

Bibliotheek Wageningen UR viert de nieuwe versie van de databank

Utrecht heeft dit jaar een eigen exemplaar van zowel de Atlas maior als het

TUiN met de tentoonstelling Groen van Toen, van Buitenplaats tot

Toonneel der steden laten restaureren en digitaliseren. Tijdens een symposium

Schooltuin; in aansluiting op het Jaar van de Historische buitenplaats

op 14 december 2012 wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht de

en de Open Monumentendag (8-9 september).

aandacht vestigen op deze integrale Nederlandstalige atlasversie. Ook

Meer informatie & groepsrondleidingen: Speciale Collecties /

de gerestaureerde atlassen zijn te zien. Aanmelding is noodzakelijk.

Liesbeth Missel

Meer weten? Contact: dr. M. van Egmond, conservator kaarten en gedrukte

tel. 0317-482701 / 0317-484546.

werken, m.vanegmond@uu.nl of 030-2535156.

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT
Zonnenburg 2, Utrecht
www.sonnenborgh.nl

Ruimtebeelden II
t/m 31 december 2012
Op originele close-ups, vastgelegd door NASA en ESA, zie je de ruige
landschappen van Venus en Mars, de vulkanen op de Jupitermaan Io en de
fascinerende ringen van Saturnus.

Schenking historische kaarten
Bibliotheek Wageningen UR kreeg ruim 20 historische kaarten van
professor Jan Carel Zadoks, oud hoogleraar van Wageningen UR. Het
zijn kaarten van gebieden in Noord-Holland en 2 van Wageningen.
De schenking is een mooie aanvulling op de al aanwezige collectie
polder- en waterschapskaarten uit de 17e en 18e eeuw.

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Universiteitsbibliotheek
De Boelelaan 1105, Amsterdam
www.ub.vu.nl/nl/collecties/bijzondere-collecties

Krullen, krabbels en kriebelletters
Vanaf 21 september 2012
Een webexpositie over Nederlandstalige handschriften uit de Bijzondere
Collecties. De digitale tentoonstelling toont in kort bestek een rijk scala aan
teksten die met de hand werden overgeschreven van de zestiende tot in de
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