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‘Geologische Karte von Aruba’, 1888, Karl Ludwig Martin , collectie UBL
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digitalisering van deze collectie wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan de toegankelijkheid van deze bronnen. De digitale
beschikbaarstelling van dit onderzoekscorpus is van belang
voor onderwijs en wetenschap, maar tevens voor een bredere
maatschappelijke doelgroep. Bijvoorbeeld voor beleidsmakers in
Nederland en in de Cariben.
De digitale Nederlandse Caribische Collectie is essentieel voor
de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op Curaçao. Op basis
van de digitale bronnen die beschikbaar komen, kan onder meer
lesmateriaal worden vervaardigd waarin de lokale geschiedenis,
geografie en biologie aan bod komen. Dankzij het corpus worden
nieuwe, innovatieve vormen van onderzoek mogelijk, en tegelijk
krijgen alle bewoners van de Nederlandse Antillen de beschikking
over hun eigen culturele erfgoed. Voor vragen naar uiteenlopende
onderwerpen, zoals naar de geschiedenis van de voormalige
koloniën, Nederlands Caribische literatuur en kunst, slavernij, of de
ontwikkeling van het Nederlands liggen de bronnen binnenkort
voor iedereen binnen handbereik.

Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Cariben
Sinds 2014 worden de bibliotheekcollecties van het KIT en KITLV
beheerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Ongeveer
20 procent van deze collectie heeft betrekking op Suriname en de
Nederlandse Antillen. Door de samenvoeging van deze drie
bibliotheken is de grootste collectie op het gebied van de cultuur
en geschiedenis van de Nederlandse Cariben op één plaats
bijeengebracht. Het gaat in totaal om circa 3.000 boeken,
tijdschriften en artikelen, rond de 1.000 kaarten en enkele
belangrijke archiefcollecties.
Dankzij een subsidie van het Ministerie van OCW kan de UBL komend
jaar deze gehele collectie digitaliseren. De Universiteitsbibliotheek
van Curaçao richt op basis hiervan het Dutch Caribbean Digital
Platform in, dat dé toegang wordt voor onderwijs en onderzoek in en
over deze regio.
Op dit moment wordt de bestudering van het Nederlandse
Caribische erfgoed belemmerd door enerzijds de verspreiding van
de collecties over Nederland en Curaçao, en anderzijds door de
fysieke afstand tussen de gebruikers en de collecties. Met de
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Shared authority
Op 28 mei zal het project Expeditie Wikipedia worden afgesloten
met een symposium rond het thema shared authority.
Voor dit project openden een aantal SAE-universiteiten gedurende
een jaar de deuren voor een Wikipedian in Residence. Wat gebeurt
er eigenlijk als je een externe partij toelaat? Tijdens het
symposium worden de resultaten van het project gepresenteerd
en wordt er gesproken over de betekenis van communities zoals
Wikipedia voor de erfgoedsector.
Houd voor de definitieve locatie en informatie over het
programma www.academischerfgoed.nl in de gaten.
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Column

Om het academisch erfgoed
Bron: www.umexpert.nl

Maar in de 16de en 17de eeuw zou de weerstand binnen de
gevestigde universitaire faculteiten tegen de zogenaamde
mechanische filosofie, de fusie van wiskunde met experimentalisme
belemmeren. Hierdoor speelde de epistemologische grondslag van
de ‘wetenschappelijke revolutie’ in Europa zich grotendeels buiten
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De Platenkamer van de UvA

Hudig, F.W. (Ferrand Whaley) (1883-1937), door Mendlik, Oscar J.A. (1871-1963). Collectie: UvA Bijzondere Collecties.

Als gevolg hiervan vond ook een radicale hervorming plaats in
Europa in de late Middeleeuwen: van een onderwijssysteem
dat hoofdzakelijk gericht was op een passieve gehechtheid aan
erfelijke cultuur, zoals in klassieke literatuurstudies, naar een meer
onderzoekende en vraagstellende aanpak van zowat alle bronnen
van kennis. Deze veranderingen in de cognitieve en institutionele
structuur van het hoger onderwijs in Europa waren geworteld
in een vrij utilitaristische bodem. Logica werd een onmisbaar
instrument in alle gebieden van kennis: van theologie, rechten,
geneeskunde en de natuurwetenschappen tot grammatica.

Prof. dr. Luc Soete,
Rector Magnificus Maastricht University

Esther Boeles (coördinator SAE) heeft in 2014 onderzoek verricht
naar de de Platenkamer van het Kunsthistorisch Instituut (opgericht
in 1929) van de Universiteit van Amsterdam. Deze onderscheidde
zich van andere universitaire reproductieverzamelingen met onder
andere een collectie afbeeldingen van kunstvoorwerpen die zich
niet in openbaar bezit bevonden. Een eerste reeks was afkomstig uit
de eigen verzamelingen van hoogleraren Hudig en Van Regteren
Altena. Later werd nog een grote stap gezet met het verwerven van
het plaatmateriaal van kunsthandelaren, zoals J.H.J. Mellaart en N.
Beets. Tussen de reproducties bevond zich ook originele grafiek,
kwalitatief hoogwaardige foto’s, documentatie (overdrukken,
boekjes en artikelen) en archiefstukken. Dit maakt de verzameling
erg interessant voor onderzoekers. De platenkamer van de UvA is
afgelopen zomer overgedragen aan de RKD. Bij de Bijzondere
Collecties zijn wel de collectie grafiek en collectie glasdia’s gebleven.
Deze dia’s worden nu gezien als uniek materiaal.
In het artikel ‘De platenkamer van de Universiteit van Amsterdam’
(RKD Bulletin. Nr. 2 (2014); p. 3-13) wordt de ontstaansgeschiedenis
van de collectie papieren reproducties van de Platenkamer
beschreven.

De faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven beleeft een
hectische tijd. De nieuwe huisvesting in het gebouw Flux is onlangs
betrokken. Al eerder werd in deze nieuwsbrief melding gemaakt van
de grondige manier waarop emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Wim van
Bokhoven het erfgoed van de faculteit in kaart bracht. Het resultaat
daarvan dient nu voor een commissie van deskundigen als leidraad
om een afgewogen keus te maken van de objecten die in de nieuwbouw in vitrines tentoongesteld zullen gaan worden. Voor materiaal
dat niet meer in de collectie erfgoed kan blijven zullen zoveel
mogelijk zinvolle bestemmingen worden gezocht.
In de jaren 1960 bouwde een groep medewerkers van de faculteit
een replica van de elektriseermachine van Van Marum, waarvan het
origineel zich in het Teylers Museum in Haarlem bevindt. Lange tijd
zag het ernaar uit dat de faculteit afscheid zou moeten nemen van
dit mooie erfstuk, maar uiteindelijk slaagde men er toch in om er in
de nieuwbouw een fraaie plek voor te reserveren.
Zo gaat het erfgoed het nieuwe gezicht van de faculteit mede
bepalen.
Erik Geelen,
coördinator Academisch Erfgoed, TU/e

Gedrukt in Maastricht
Maastricht kent een lange en indrukwekkende geschiedenis van
boekdrukken en boekdrukkers. Van Jacob Bathen die midden 16de
eeuw als eerste drukker in Maastricht actief was tot Drukkerij Leiter
Nypels, die recent haar deuren sloot. Met het project ‘Gedrukt in
Maastricht’ willen Centre Céramique, de Universiteitsbibliotheek en
het Regionaal Historisch Centrum Limburg door verschillende
publieksactiviteiten aandacht besteden aan dit interessante
Maastrichtse verleden. Het project is officieel van start gegaan op
13 maart 2015, tijdens de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair
(MABP).

In de depots van Centre Céramique, de Universiteitsbibliotheek en
het Regionaal Historisch Centrum Limburg liggen duizenden boeken
die door de eeuwen heen in Maastricht zijn gedrukt. Samen vormen
die boekencollecties een belangrijk onderdeel van het culturele
erfgoed van de stad Maastricht.
De drie instellingen hebben besloten om samen de rijke geschiedenis van de Maastrichtse drukken in kaart te brengen en voor een
breed publiek toegankelijk te maken. Dat zal in de loop van 2015
gebeuren via onder andere een website, workshops (ambachtelijk en
3D drukken), een toeristische route (langs voormalige drukkerijen),
een onderwijsproject, een mobiele expositie en – last but not least –
een uitgave van een nooit eerder uitgegeven manuscript van
journalist George Nypels. George Nypels was de broer van meesterdrukker Charles Nypels en schreef na de dood van zijn broer een
uitgebreide geschiedenis van de Maastrichtse drukkers.
Op ludieke wijze lanceerde een van de meest befaamde Maastrichtse
drukkers - Jean-Edmé Dufour – het project ‘Gedrukt in Maastricht’.
Dik 200 jaar na zijn plotselinge vertrek was hij speciaal voor deze
opening even terug in Maastricht.
Tijdens de MABP hebben de drie instellingen een expositie ingericht
met reisverhalen en almanakken van onder anderen Landtmeter,
Bertus, Van Gulpen en Lekens. De tentoonstelling pakte uit met
prachtige boekbandjes en met historische nieuwsfeiten uit
binnen- en buitenland. Er is aandacht besteed aan de verspreiding
van nieuws door middel van de postkoets, en ook de vele grappige
spreuken in de almanakken werden niet vergeten.

September 1963: Koningin Juliana bekijkt een prototype van ‘Esther’: Eerste Schepsel TH Eindhoven Rekenmachinegroep. Foto TU/e.

Universiteiten zijn een interessant studieobject wat academisch
erfgoed betreft. Zeker in Europa, met zijn middeleeuwse
universiteiten en hun eeuwenoude traditie. Ouderdom blijkt hier
nog steeds gepaard te gaan met reputatie – hoe meer ervaring, hoe
meer alumni, hoe meer academisch erfgoed. En uiteraard ook: hoe
meer benutte overlevingskansen, hoe meer aanpassingen, hoe
meer succesvolle vernieuwingen. Daarbij vergeet men uiteraard de
verdwenen universiteiten, zoals Franeker, opgericht in 1585 en na
Leiden Nederlands oudste universiteit. Vraag is of dit nog steeds zo
zal zijn in de toekomst. Staan we niet aan de vooravond van veel
fundamentelere veranderingen?

Erfgoed in nieuwbouw
TU/e faculteit EE
‘Der Schaepherders kalengier’. In 1598 gedrukt door Jan van Geelen. Almanak gebaseerd op de principes van de natuurlijke astrologie, collectie Centre Céramique Maastricht.

In Nederland, en meer algemeen in Europa, wordt nu de vraag
gesteld in hoeverre dit nog steeds zo moet. De internationalisering
van onderwijs en onderzoek, onder meer vanwege de digitale
onderwijs- en onderzoekmogelijkheden, biedt tal van nieuwe
mogelijkheden van ‘open’ onderwijs en onderzoek. Nieuwe
organisatiemogelijkheden dienen zich aan. Of de gevestigde
universiteiten hier een gepast antwoord op kunnen vinden, of
uiteindelijk eerder door nieuwe spelers gemarginaliseerd zullen
worden, zoals dikwijls in het geval van ‘disruptieve’ veranderingen,
is de vraag. Een troost: zelfs als ze gemarginaliseerd worden, blijven
ze een interessant object voor de studie van cultureel erfgoed…

De universiteit als cultureel
erfgoed

De middeleeuwse universiteiten profileerden zich oorspronkelijk
als ‘studium generale’: onderwijsinstellingen die zich onderscheidden van ‘studium particulare’, vaak toegespitst op de kunsten,
voor hoofdzakelijk lokale studenten. Het belang van ‘studium
generale’ werd door de geestelijke en de politieke machthebbers
beklemtoond: brede kennis was een belangrijke voorwaarde om
vooruit te komen. Logica of dialectiek werd het gemeenschappelijk
kader, het wetenschapsinstrument.

de gevestigde universiteiten af. Veel van de grondleggers van de
wetenschappelijke revolutie, onder meer Copernicus en Galileo,
waren ooit verbonden aan universiteiten, maar uiteindelijk
deden zij hun belangrijkste bijdragen in gespecialiseerde
wetenschappelijke sociëteiten. Het natuurwetenschappelijk
onderzoek zoals we het nu kennen, bleef hierdoor eeuwenlang
uitgesloten van universiteiten, totdat het onder het model van
Wilhelm von Humboldt onderdeel werd van de hervorming van de
Duitse universiteiten. Van daaruit werd de koppeling van onderzoek
en onderwijs zowat overal ter wereld gemeengoed, dat ook nu nog
de huidige universiteiten kenmerkt.
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en geschikt gemaakt voor de expositie. Daarnaast hielden studenten
zich in kleine groepen bezig met de verschillende aspecten van het
maken en ‘verkopen’ van een tentoonstelling. Hoe zit het met de
grafische vormgeving? Hoe worden deadlines bepaald? Hoe gaat het
PR-beleid er uitzien? Kortom, de studenten leerden allerlei facetten
van het bekendmaken van hun studie aan collega-studenten,
studenten uit andere disciplines, algemeen publiek en scholieren.
De titel van het college waarbinnen dit alles gebeurde was
‘Archaeology today’.

Garrelt Verhoeven naar
KU Leuven

Waarom archeologen
bewaren

Garrelt Verhoeven (1966) kwam in 2004 in dienst van de Universiteit
van Amsterdam als conservator Oude Drukken. In 2008 volgde hij
Judith Belinfante op als hoofdconservator Bijzondere Collecties.
De afdeling was kort daarvoor met het Allard Pierson Museum
samengebracht in een nieuwe divisie UvA Erfgoed en had een zeer
zichtbare, eigen behuizing gekregen aan de Oude Turfmarkt.
Onder Judith Belinfante was begonnen met de ontwikkeling van een
moderne erfgoedorganisatie die wetenschap en onderwijs bedient
en tevens een veel breder publiek bereikt. Verhoeven zette dit beleid
creatief en doortastend voort. In het oog lopende resultaten
waren een lange reeks van succesvolle exposities, een uitgebreid
evenementenaanbod, de verwerving van belangrijke collecties,
de instelling van nieuwe fondsen en veel media-aandacht. Maar ook
achter de schermen werden tal van veranderingen doorgevoerd
teneinde de organisatie te professionaliseren.

In samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen
presenteren twaalf masterstudenten archeologie een aantal
antwoorden op deze vragen. 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.

De taken van Garrelt Verhoeven worden overgenomen door
Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed, en door Marike van Roon,
als interim-hoofdconservator.

Wat kunnen we blijven leren van oude objecten en wat voor nieuwe
gegevens brengen ze nog steeds voort? Nieuwe onderzoekstechnieken worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk. Welke nieuwe informatie kunnen onderzoekers er soms na
vijtig jaar nog uithalen?
Foto: Monique Kooijmans

De expositie bestaat bijna volledig uit objecten die afkomstig zijn
uit de depots van het Groninger Instituut voor Archeologie.
Veel vondsten uit hunebedden, graven en terpafgravingen worden
gecombineerd met documentatie die ten tijde van de afgraving
is samengesteld. Vondstenboekjes staan volgeschreven met
bijzonderheden, begeleid door tekeningetjes uit het begin van
de 20e eeuw. Ook veldtekeningen zijn te zien, die aangaven
met hoeveel precisie een opgravingplek wordt beschreven,
gedocumenteerd en gefotografeerd.
Maar dat niet alleen. Rond 1920 reisden ook studenten of
kunstenaars van Academie Minerva mee naar de opgravingen.
De kunstenaars konden wat geld bijverdienen en tegelijkertijd hun
tekentalent inzetten om een duidelijk overzicht te verkrijgen van de
plek. Een van die kunstenaars is Jan Wiegers, een van de oprichters
van De Ploeg. Ook werk van hem is bewaard gebleven. En juist
het zoeken tussen de collectiestukken en documentatie brachten
de archeologen recent weer op het spoor van werk van hem dat
onderhand vergeten was.
Maar wat vooral bijzonder is, is het feit dat studenten actief objecten,
kennis en geschiedenissen opduiken om een voor een groot publiek
aansprekende tentoonstelling te maken. Alle teksten zijn in
verschillende sessies door studenten zelf geschreven, geredigeerd

De tentoonstelling is te zien tot september 2015 in het Universiteitsmuseum Groningen.
Rolf ter Sluis,
conservator Historische Collecties UMCG

Nieuwe oogst
Het afgelopen half jaar is de content van academischecollecties.nl
weer gegroeid. Het is de moeite waard er eens een kijkje te nemen!

Groningen
Van de collectie Natuurwetenschappen zijn er een twintigtal
objecten en meer dan 100 bijbehorende foto’s ingevoerd.
Op het gebied van de Medische Wetenschappen zijn door een
buitenstaander voor een gedenkboek tweehonderd foto’s
gescand, waarna deze, na een registratiecontrole, ook konden
worden gebruikt voor de website.
Alle fotoalbums van het UMG zijn nu gescand en voor een groot
deel op de website geplaatst: in totaal 81 stuks.
Van de anatomische collectie is een twintigtal objecten opnieuw
gefotografeerd en toegevoegd, waaronder de collectie
stereoscopie. Van de laatste verzameling is door een vrijwilliger
een artikel gemaakt, waarvan een uittreksel op de website is
gezet.

RU Nijmegen

‘Stereoscopische atlas van de hersenen’, Friedrich Heiderich en J.F. Bergmann. Collectie Universiteitsmuseum Groningen.

Waarom bewaren archeologen alles wat ze opgraven? En waar
bewaren ze dat? Maar vooral: wat kunnen en moeten ze er nu nog
mee doen?

Tentoonstellingsbeeld ‘Verborgen verhalen’.

Garrelt Verhoeven heeft per 1 februari zijn functie neergelegd als
hoofdconservator bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. Hij is aan de slag gegaan als hoofd van de nieuwe divisie
Roerend Erfgoed & Cultuur van de Universiteitsbibliotheek van de
KU Leuven.

beschikbaar: de Brandsma Collectie, de Collectie Centrum voor
Kunsthistorische Documentatie, de Bestuurlijke Archieven van
de universiteit, archief G.B. Brom en W.J. Brom-Struick, Archief
Edelsmidse Brom, Archief F.J.J. Buytendijk, Archief J.A. Alberdingk
Thijm, archief Nijmeegse Studentenvereninging Carolus Magnus,
Archief Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius te
Wageningen, Archief Katholieke Studentenvereniging Sanctus
Thomas Aquinas te Amsterdam en het Archief van de Unie van
Katholieke Studenten in Nederland.
In 2015 zullen naast nieuwe collectiebeschrijvingen ook voorwerpen
aan de collecties worden toegevoegd.

Amsterdam (UvA)
In 2014 zijn er diverse beschrijvingen toegevoegd van collecties met
collegedictaten. Collegedictaten werden geschreven door de
docent, voorafgaand aan een college, of door een student, tijdens
een college. De dictaten dateren uit de periode van zowel
Athenaeum Illustre als Universiteit van Amsterdam, vanaf de vroege
achttiende eeuw tot in de jaren ’60 van de twintigste eeuw. Zij
betreffen diverse vakgebieden, zoals astronomie, wiskunde,
natuurkunde, rechtsgeleerdheid, economie, godgeleerdheid,
geschiedenis en kunstgeschiedenis. Er zijn belangrijke hoogleraren
vertegenwoordigd, zoals Petrus Burmannus, J.H. van Swinden,
M. des Amorie van der Hoeven en L.J. van Apeldoorn.
Ook zijn er beschrijvingen toegevoegd van collecties van de Folia
(Civitatis), het weekblad van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat
om een collectie van bijna 8000 zwartwitfoto’s, voornamelijk
portretten van hoogleraren en personeel, academische
plechtigheden, universitaire evenementen, acties en bezettingen
van universitaire gebouwen, en twee collecties spotprenten van Tom
Janssen uit de periode 1977-1980 en Willy Lohmann uit de periode
1980-1985. De spotprenten, alle inkttekeningen, behandelen een
breed scala aan onderwerpen, ook landelijke gebeurtenissen van
academisch belang.

In november 2014 is een aanvang genomen met het toevoegen van
collecties van de RU. De volgende collectiebeschrijvingen zijn nu
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Het favoriete object van:
Annemieke Klijn

De Rijksuniversiteit Limburg was de eerste universiteit die aan
dit soort reclamecampagnes deed. Zij had een Amsterdams reclamebureau in de arm genomen en voerde campagne met slogans als:
‘Made in Maastricht’, ‘Geleerd in Maastricht’ en ‘In Maastricht leer je je
grenzen verleggen’. De universiteit wilde zich profileren als een
jonge, wat ‘lefgozerige’ onderwijsinstelling met een eigen gezicht,
als een universiteit die zich onderscheidde met een ‘nieuw’ praktijkgericht onderwijssysteem: het probleemgestuurd onderwijs.

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

T/m 6 september 2015
Tentoonstelling over de multi-interpretabele begrippen ‘goed’ en ‘fout’ in de
oorlog. Vanaf 10 april presenteert de Bijzondere Collecties van de Universiteit
van Amsterdam, i.s.m. het Wim Crouwel Instituut, de tentoonstelling Goed Fout
(april-september 2015). De tentoonstelling vertelt over grafische vormgeving
en grafische vormgevers rond de meest extreme periode uit de moderne
Nederlandse geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog. Er wordt gefocust op de

Vroege Utrechtse
drukkers op de kaart

tegenstellingen die daaruit voortkwamen. In de moderne geschiedschrijving
zijn we gewend geraakt om over WOII in termen van ‘goed’ en ‘fout’ te denken.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht gaat de komende tijd de vroege
Utrechtse drukkers uit de periode 1450-1800 letterlijk en figuurlijk op
de kaart zetten. Om dit te realiseren is een garantiesubsidie verleend
door het Fentener van Vlissingen Fonds SHV en het K.F.Hein Fonds.

De tentoonstelling laat dit zien in een aantal opposities. Aan beide kanten waren

Het ‘Paviljoen’: startpunt van een nieuwe campus

- artistiek en ideologisch gezien - zeer ‘goede’ en zeer ‘foute’ ontwerpers aan

T/m 30 juni 2015

het werk.

In 1957 nemen de eerste studenten en medewerkers van de net opgerichte
TH Eindhoven hun intrek in het ‘Paviljoen’. Een laagbouwcomplex, door

Het project beoogt de totstandkoming van een geografische
interface met een visualisatie van de diverse locaties van de voormalige drukkers. De adressen van deze drukkers moeten daartoe –
mogelijk door het inzetten van stagiairs of studenten – worden
achterhaald en voorzien van geotags. Via een gegeorefeerde oude
kaart is dan precies te zien waar en wanneer een bepaalde drukker
zich in de Domstad bevond. Door te klikken op de aangegeven
locaties worden vervolgens korte biografieën zichtbaar en is het
mogelijk te linken met bijvoorbeeld gedigitaliseerde boeken uit het
drukkersfonds. Op die manier wordt het Utrechtse drukkersverleden
via een ruimtelijk-temporele benadering ontsloten.

architect Sam van Embden bedoeld als voorlopige huisvesting in afwachting
van de definitieve gebouwen voor de nieuwe universiteit. De bedoeling was
om dit gebouw, in die begintijd ook wel ‘Provisorium’ genoemd, weer te slopen
zodra die permanente gebouwen opgeleverd zouden zijn. Maar de architect
onderschatte de duurzaamheid van zijn ‘voorlopige’ creatie: anno 2015 staat
het er nog steeds en is het nog steeds in gebruik.
In de bibliotheek van de TU/e (gebouw Metaforum) is op vloer 0 gedurende
het voorjaar een serie foto’s van dit gebouw te zien, gemaakt door onder
anderen de bekende fotograaf Martien Coppens.

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum
Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen
www.rug.nl/museum

De Nacht van Kunst en Wetenschap
ALLARD PIERSON MUSEUM

Zaterdag 6 juni 2015 v.a. 19.30 uur

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

Het Groninger Forum is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van

www.allardpiersonmuseum.nl

‘De Nacht van Kunst & Wetenschap’, het jaarlijkse festival in de Groninger
binnenstad met meer dan 200 acts van lezingen tot concerten waarin kunst en

De uitvoering van het project gebeurt in samenwerking met
partners van de Utrechtse Faculteit Geesteswetenschappen en van
de Universiteit van Amsterdam, waar al langer wordt gewerkt aan
een dergelijke geografische interface voor vroege drukkers
Marco van Egmond,
conservator kaarten, atlassen en gedrukte werken
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Amsterdamse drukkers op de kaart gezet

Annemieke Klijn,
conservator Kunst- en Erfgoed Commissie Universiteit Maastricht

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

www.bijzonderecollecties.uva.nl

GOED/FOUT - Grafische vormgeving in de Nederland 1940-1945

De actie leidde tot nogal wat weerstand in de universitaire wereld
elders, waar deze marketing niet bepaald in de smaak viel. Voor de
Rijksuniversiteit Limburg was het echter bittere noodzaak om tijdens
de economische crisis van de jaren tachtig – tijdens de beruchte
episode van Selectieve Krimp en Groei – te blijven groeien. Zij voelde
zich hierbij gesteund door de motie-Deetman uit 1987 die ervan
uitging dat de universiteit in 1990 6.000 studenten moest tellen.
De campagne bleek een succes: kwam in het studiejaar 1986-1987
ruim 42 procent van de studenten van buiten Limburg, in 1988 was
dat al meer dan 76 procent. Telde de universiteit in 1986 ongeveer
3.600 studenten, begin jaren negentig kon de 6.000ste student
inderdaad worden ingeschreven. In die tijd stopte de Rijksuniversiteit Limburg de campagne om de groei niet ten koste te laten
gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Universiteitsbibliotheek

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Vormgeving: Cees W. de Jong

De in 1976 opgerichte Rijksuniversiteit Limburg (nu Maastricht
University / Universiteit Maastricht geheten) startte in 1986 een
grootscheepse, landelijke, drie ton kostende reclamecampagne om
de universiteit een grotere naamsbekendheid te geven en
meer studenten te trekken. Er werd geworven met paginagrote
advertenties in dagbladen en met affiches op voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland. Aan de Limburgse universiteit kon
men toen geneeskunde, gezondheidswetenschappen, rechten en
economie studeren.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Bijzondere Collecties

Foto: TU/e

Campagnebeeld Rijksuniversiteit Limburg, collectie Maastricht University.

Made in Maastricht

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

DWDD pop-up museum

wetenschap elkaar letterlijk ontmoeten. Het Universiteitsmuseum Groningen

T/m 25 mei 2015

is een van de geselecteerde locaties.

De Wereld Draait Door bestaat tien jaar. Het moment voor een bijzonder idee.

(Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Universitair

Stuur tien vaste gasten van het veelbekeken tv-programma naar tien

Medisch Centrum Groningen en Gemeente Groningen).

topmusea in Nederland. Geef ze vrij toegang tot de depots en laat ze hun eigen

www.denachtvankunstenwetenschap.nl

favoriete kunstwerk kiezen. Het resultaat is een onvergelijkelijke pop-up
tentoonstelling in het Allard Pierson Museum.

Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941). Kleurrijk filosoof, jurist
en vrijdenker

Nemrud Dagi, Beelden op een Koninklijk grafheiligdom

T/m 10 mei 2015 in het Universiteitsmuseum.

T/m 14 juni 2015

In de expositie wordt aan de hand van zijn dagboeken, brieven en

Deze tentoonstelling geeft door middel van foto’s en impressies een beeld van

beeldmateriaal nieuw licht geworpen op Polaks leven en op zijn ontwikkeling

de recente spectaculaire activiteiten die zich op de berg Nemrud hebben af-

als jurist, filosoof, vrijdenker, onderwijshervormer, antifascist en verdediger van

gespeeld. De restauratie en het aftakelen en weer opbouwen van de kolossale

het vrije woord.

beelden wordt prachtig in beeld gebracht. Gebaseerd op de publicatie van
Prof. Dr. Herman Brijder.

Verborgen Verhalen. Waarom Archeologen bewaren.
T/m september 2015
In samenwerking met het Universiteitsmuseum presenteren 14 studenten archeologie een aantal antwoorden op deze vragen. Onder begeleiding van twee docenten
zochten zij in de vier collecties van het Groninger Instituut voor Archeologie naar
aansprekende objecten en verhalen. Zie bladzijde 4 in deze nieuwsbrief.
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wordt getoond uit particuliere collecties en uit archieven in het Katholiek
Documentatie Centrum. www.ru.nl/kunstgeschiedenis/album

UNIVERSITEIT LEIDEN

UNIVERSITEIT UTRECHT

Universiteitsbibliotheek

Universiteitsmuseum

Witte Singel 27, Leiden

Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

www.museum.uu.nl

Humbert de Superville: tekenaar, geleerde, visionair

Tot op het bot – familietentoonstelling

T/m 2 juni 2015

T/m 31 december 2015

Terwijl tijdgenoten zich richtten op romantische landschappen creëerde

Een brilkaaiman, een walrus en een soepschildpad, ze hebben allemaal een

einzelgänger Humbert de Superville, zijn eigen mythologie waarin reuzen op

ruggengraat, maar lijken ze verder nog op een mens? Wat hebben een kind en

aarde heersten en Nederland het symbool is van kracht en standvastigheid.

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.

Cinema Animale – van Disney tot David Attenborough
15 april 2015
Film- en wetenschapsprogramma in Filmtheater ’t Hoogt met in de hoofdrol
mensen en dieren. Dit keer verdiep je, je samen met Mediawetenschapper
Maarten Reesink in de wereld van de Animal Studies met als hoofdfilm en

MUSEUM BOERHAAVE

casus de moderne filmklassieker THE STORY OF THE WEEPING CAMEL.

Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC LEIDEN

FietsLAB – Spring achterop bij de wetenschap

www.museumboerhaave.nl

T/m 5 juli 2015
Ook in het Universiteitsmuseum is de Tourkoorts uitgebroken. Ontdek in het

FOODTOPIA

FietsLAB alles over wetenschap en fietsen. Op 19 april neemt Reina van Raat je

T/m 1 november 2015

mee in de wereld van brekende botten, onderzoekt Bake Dijk op 17 mei

FOODTOPIA trakteert de bezoeker op een bloemlezing over voedselinnovaties

sportevenementen en vertelt Tim Takken op 21 juni wat er in ons lichaam

in Nederland vanaf 1900. Gastconservator is topwetenschapper en voorzitter

gebeurt als we ons inspannen.

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

De Oude Hortus – rondje tuin

voedselcrisis moeten bezweren.

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

IK ZIE, IK ZIE, over licht & illusies

Hortus? Kom vanaf 5 april iedere zondag naar het Universiteitsmuseum.

T/m 17 mei 2015

Een publieksbegeleider wandelt met je langs de hoogtepunten van onze

Museum Boerhaave presenteert een familietentoonstelling over licht en

bijzondere museumtuin.

illusies. Met verrassende spellen beleeft de bezoeker de wonderlijke eigenschappen van licht. Illusies, hands-on en een levensgrote perspectiefkamer

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

laten je zien dat je hersenen je vaak voor de gek houden. IK ZIE IK ZIE vindt

Zonnenburg 2, Utrecht

plaats in het kader van het Unesco Internationaal Jaar van het Licht 2015.

www.sonnenborgh.nl

Nieuwe aanwinst: Harm Kamerlingh Onnes. Tekeningen uit
het laboratorium

Spoorzoeken op Mars

T/m 26 april 2015

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

Harm Kamerlingh Onnes was een neef van de beroemde Heike Kamerlingh

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

Onnes. Rond 1920 kon je Harm regelmatig in het laboratorium van oom Heike

van de Universiteit Utrecht. Voor 8 jaar en ouder.

T/m 31 december 2015

aantreffen, schetsboek bij de hand. Naast magneten en koude-flessen tekende
hij Albert Einstein, Paul Ehrenfest en Hendrik Lorentz.

Stenen uit de ruimte
Een mini-tentoonstelling over meteorieten. Met onder andere de in augustus

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

2014 gestolen en weer teruggevonden meteorieten. Hieronder de beroemde

Studiezaal KDC en Traverse Universiteitsbibliotheek

‘Serooskerke’. Deze meteoriet sloeg op 28 augustus 1925 in bij het Zeeuwse dorp

Erasmuslaan 36, Nijmegen

Serooskerke, is afkomstig van de dwergplaneet 4 Vesta en is 24 miljoen jaar oud.

www.ru.nl/kdc/

Kunstenaars rond Jan Stuyt: bijdragen aan een album in 1928
24 april 2015
Op 24 april 2015 organiseert de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud
Universiteit het symposium ‘Kunstenaars rondom Jan Stuyt; bijdragen aan een
album in 1928’. Het album dat aangetroffen werd in de nalatenschap van
architect Jan Stuyt (1868-1934) is het vertrekpunt voor een symposium over
katholieke kunstenaars in het interbellum. Bovendien verschijnt over het
album een publicatie en is het in de maanden april-juni 2015 te zien op een
tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek, waar werk van kunstenaars
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