SAE Nieuwsbrief
SAE nieuws is een uitgave van de Stichting Academisch Erfgoed en verschijnt 3 keer per jaar.
April 2016 | nummer

uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Op het blog
http://blogs.library.leiden.edu/mapsinthecrowd/ is alle benodigde
informatie te vinden.

KITLV-kaartcollectie
De KITLV-kaartcollectie omvat circa 16.000 kaartbladen en circa 500
atlassen en betreft hoofdzakelijk negentiende- en twintigste-eeuws
topografisch kaartmateriaal, zowel koloniaal als modern. De kaarten
betreffen het grondgebied van het huidige Indonesië, Suriname, de
Nederlandse Antillen en Zuidoost-Azië. De collectie is opgebouwd
uit manuscriptmateriaal, vervaardigd door wetenschappers, missionarissen en militairen die tot dan toe onbekende gebieden in kaart
hebben gebracht, kaartbladen van diverse kaartseries waaronder
de eind 19e-eeuwse residentiekaarten van Java, de topografische
kaartseries van het Topographisch Bureau, stadsplattegronden en
een relatief klein aantal thematische kaarten en atlassen.

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) starten het project Maps
in the Crowd waarbij met hulp van het publiek bijna 7.000 gedigitaliseerde kaarten van Nederlands-Indië worden ontsloten. De kaarten
zijn afkomstig uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde (KITLV), waarvan de archieven en bibliotheekcollecties sinds 2014 door de UBL worden beheerd. Het project loopt
tot medio december. Door het betrekken van het publiek wordt de
ontsluiting van het digitale kaartmateriaal voor onderwijs en onderzoek vergroot.

Erik Weber,
communicatieadviseur Universitaire Bibliotheken Leiden

Universitaire Bibliotheken Leiden

Publiek helpt bij digitaal
ontsluiten historische
kaarten Nederlands-Indië

Deelnemen
Voor het publiek is een speciale applicatie ontwikkeld die het
mogelijk maakt om de gedigitaliseerde oude kaarten te koppelen
-georefereren- aan de moderne topografische kaart in Google Maps.
Via de applicatie wordt steeds een scan van een oude kaart geprojecteerd naast een moderne kaartweergave in Google Maps. Het is
de bedoeling om de oude en nieuwe kaart geografisch aan elkaar te
koppelen door vijf of meer overeenkomstige controlepunten aan te
wijzen. Vervolgens wordt de gegeorefereerde kaart als een overlay
getoond in Google Maps. Belangstellenden worden van harte
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Wij horen graag uw mening!
De SAE hecht veel waarde aan uw mening. Wat vindt u eigenlijk van
onze manier van communiceren? Leest u de nieuwsbrief, wilt u dat
wij u mailen of zou u ons willen volgen op Facebook? Om hier achter
te komen houden we in april een onderzoek. U ontvangt binnenkort
via e-mail een uitnodiging voor een online enquête. Doet u mee?
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Column

Om het academisch erfgoed
foto: Bart van Overbeek

Een zestigjarige universiteit wordt in ons land niet gerankt als ‘oud’.
Vergeleken met het lijstje Leiden, Utrecht, Groningen of Amsterdam
is Eindhoven (opgericht in 1956) dus een relatief jonkie. Het begrip
erfgoed wordt im grossen Ganzen eerder in verband gebracht met
eeuwenoude collecties en tradities dan met naoorlogse.
Maar wie een andere bril opzet, ontwaart ook bij een zestigjarige
instelling academisch erfgoed. Roerend en onroerend. Neem
bijvoorbeeld de universiteitsgebouwen zelf. Wie de campus van
de TU/e bezoekt, ziet dat de gebouwen met elkaar verbonden zijn
door loopbruggen. Kunnen we die loopbruggen dan ook zien als
academische erfgoed?

Zelden dronken en bijna
nooit ruzie:
de Maastrichtenaar
‘De Maastrichtenaar is vrolijk, zelfs speels. Zelden zie je hem dronken
op straat. Hij is eenvoudig, zacht, zelfgenoegzaam en zoekt bijna
nooit ruzie.’ Althans dat is de indruk die reiziger Jules le Jaloux Poully
heeft van de Maastrichtenaar in het midden van de negentiende
eeuw.
Guide des voyageurs: histoire de Maestricht et de ses environs (1854) is
één van de Maastrichtse drukken waaraan we aandacht besteden op
de website GedruktinMaastricht.nl. Door verschillende publieksactiviteiten besteden Centre Céramique, de Universiteitsbibliotheek
en het Regionaal en Sociaal Historisch Centrum Limburg aandacht
aan de rijke geschiedenis van de Maastrichtse boekdrukkunst.

En om er nog een schepje bovenop te doen -dit is tenslotte een
column- stimuleren ze door die toevallige ontmoetingen serendipiteit. Zo is de visie van Holst gestold in de universiteitscampus
van de TU/e. En het werkt nog steeds: de loopbruggen staan
symbool voor de korte lijntjes binnen de universiteit.
Binnenkort start de TU/e met een initiatief waarvoor de inspiratie
gevonden werd in het fameuze eeuwenoude Leidse zweetkamertje.
Daar lieten generaties studenten, wachtend op een examen, hun
handtekeningen als graffiti op de muren achter. Eindhovense
alumni zullen tijdens het Dream&Dare lustrumfestival in april hun
namen kunnen graveren in de glazen wanden van de loopbruggen.
En wachten we maar lang genoeg, dan zullen die glazen graffiti
ongetwijfeld ook gekoesterd worden als academisch erfgoed.
Frank Baaijens,
rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven
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Exp

Sinds 1 maart 2016 is Frank Meijer aangesteld als coördinator van de
Stichting Academisch Erfgoed, als opvolger van Esther Boeles. Frank
Meijer was al langere tijd betrokken bij de SAE, eerst als projectleider
van Expeditie Wikipedia en de website Academischecollecties.nl en
de afgelopen periode als interim coördinator van de SAE.
Frank is historicus en heeft een lange ervaring in de culturele
(erfgoed) sector. Hij was projectleider bij Anno en heeft bij het
Tropenmuseum gewerkt. Daar was hij onder meer verantwoordelijk
voor het project Foto zoekt Familie, waarbij via crowdsourcing verweesde Indische fotoalbums werden terugbezorgd bij de eigenaren.

Hoe ben je bij het academisch erfgoed
terecht-gekomen?
Via het project Expeditie Wikipedia, dat door het Tropenmuseum en
de SAE is opgezet en waar ik eerst vanuit het Tropenmuseum en later
via de SAE als projectleider bij betrokken was. Toen het Tropenmuseum in 2013 in zwaar weer terecht kwam, heeft de SAE het hele
project onder zijn hoede genomen.

Daar is een verklaring voor nodig, die zoals zoveel in Eindhoven,
met Philips te maken heeft. In 1914 werd dr. Gilles Holst aangenomen als eerste directeur van wat zou uitgroeien tot het wereldvermaarde Philips Natuurkundig Laboratorium, in de wandelgangen bekend als het Natlab. Holst stelde zijn teams samen uit
natuurkundigen, werktuigbouwers, chemici en elektrotechnici.
Hij zorgde er voor dat alle laboratoria in het Natlab op het terrein
Strijp-S met lange gangen aan elkaar verbonden waren. Want, vond
Holst, nieuwe ideeën ontstaan vooral door kruisbestuiving tussen
disciplines en die contacten moest je faciliteren.
Na zijn pensionering bij de NV Philips raakte Gilles Holst nauw
betrokken bij de oprichting van de Eindhovense universiteit, die in
het Nederland van de wederopbouw moest gaan zorgen voor meer
ingenieurs en meer industriële bedrijvigheid. Holst overtuigde de
architect , ir. Sam van Embden, van de noodzaak om de campus zo
te ontwerpen dat medewerkers en studenten elkaar makkelijk
konden opzoeken. Van Embden vertaalde deze wens in een ensemble van gebouwen die met loopbruggen aan elkaar verbonden zijn.
Toevallige ontmoetingen in de wandelgangen, we weten het
allemaal uit eigen ervaring, vergemakkelijken het contact.

De nieuwe coördinator SAE
stelt zich voor

practices komen ten aanzien van het omgaan met bijvoorbeeld
digitale archieven, en willen we werken aan een historisch overzicht
van alle hoogleraren in Nederland. Dit is een langlopend project over
meerdere jaren. De komende maanden worden gebruikt om het
verder vorm te geven.

Zijn er nog meer plannen?
Andere plannen die nu worden ontwikkeld gaan over collegedictaten,
leermiddelen zoals lantarenplaatjes en academische gebouwen en
architectuur. Ook deze plannen bevinden zich nog in de conceptfase.
Samen met het bestuur en de collectiebeheerders werk ik al deze
onderwerpen verder uit en toetsen we de plannen op haalbaarheid.
Geïnteresseerde partijen zijn uiteraard van harte uitgenodigd om
met ons mee te denken over een van deze projecten en concepten.

Hoe kunnen mensen je bereiken?
Ik werk vanuit de Artis Bibliotheek van de UvA Bijzondere Collecties,
aan de Plantage Middenlaan 45 in Amsterdam. In de regel ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag, als ik niet op pad ben naar
een van onze leden natuurlijk. Verder ben ik bereikbaar via mail
(f.t.meijer@academischerfgoed.nl) en telefoon (020-5252044 of
06-82721177).

Wat gaat er in 2016 gebeuren?
2016 wordt een interessant jaar voor de SAE. We starten met nieuwe
projecten, gaan onze websites vernieuwen en willen ook onze andere communicatiemiddelen, zoals deze nieuwsbrief, nog eens goed
tegen het licht houden.

Universeum: Connecting
Collections
Van 9 tot en met 11 juni organiseren de Universiteit van Amsterdam
en de Universiteit Utrecht de zeventiende editie van Universeum.
Het thema van dit jaar is: ‘Connecting Collections’.

Bijzonder is vooral het verhaal erachter: wie waren die drukkers?
Sommigen waren duidelijk katholiek, andere protestant. We weten
ook dat vrouwen een belangrijke rol vervulden om als weduwe een
drukkerij draaiende te houden na het overlijden van hun man.
Bij velen bekende namen zijn Jean-Edmé Dufour, Boosten & Stols,
en de firma Leiter-Nypels.
De website biedt u informatie over 450 jaar drukken door 50 drukkers en geeft een overzicht van de 7500 boeken die zich in de depots
van de deelnemende instellingen bevinden. Ontdek de tijdlijn met
drukkers en drukwerk geplaatst in een sociaalhistorische context.
Bekijk films over de Schaepherders Kalengier, Sint Servaas of de
Maastrichtse vestingwerken. Lees over ons Adopt-a-book-programma. Of ga naar Actueel voor een overzicht van onze activiteiten,
waaronder lezingen, workshops, mobiele exposities en wandelingen
De Maastrichtse boekdrukgeschiedenis verdient het om haar plekje
in te nemen in de geschiedenis van Maastricht. Neem zelf een kijkje
op onze website GedruktinMaastricht.nl en geniet van dit prachtige
project.
Odin Essers
conservator Special Collections Universiteit Maastricht
Mede namens directeur UB Ingrid Wijk

Het gebruik van universitaire collecties verandert constant. In deze
editie van de Universeumbijeenkomst wordt ingezoomd op de
vraag hoe collecties meer gebruikt kunnen worden in onderzoek,
onderwijs en tentoonstellingen. Ook zal worden onderzocht waarom
specifieke collecties maar moeizaam buiten hun eigen grenzen
gebruikt worden, terwijl er wel volop kansen liggen – zoals het
gebruik van natuurhistorische collecties in humanities.
Zie voor meer info www.universeum2016.nl

Tussen 9 en 11 juni komen zo’n 100 Europese experts op het gebied
van academisch erfgoed bij elkaar in Amsterdam en Utrecht, voor de
zeventiende Universeum Network Meeting. Ik verheug me daar erg
op en nodig iedereen van harte uit om zich hiervoor op te geven.
Dit is een mooie gelegenheid om Europese collega’s te ontmoeten
en kennis met elkaar uit te wisselen.

Vertel eens wat meer over de nieuwe projecten?
Een van de projecten waar we dit voorjaar mee zijn gestart is dat
rond Hoogleraararchieven, als vervolg op het begin 2015 gepresenteerde rapport Liefdewerk, oud papier?. Grofweg richt dit project
zich op de thema’s netwerkvorming, inventarisatie en expertiseontwikkeling. Zo willen we onder andere tot een aantal best

Save the date:
Dijksterhuislezing 2016
Op 13 oktober vinden het SAE-symposium en de Dijksterhuislezing 2016 plaats in Maastricht. De Dijksterhuislezing zal dit jaar
worden uitgesproken door Professor Ernst Homburg, hoogleraar
geschiedenis van wetenschap en techniek, aan de Universiteit van
Maastricht. Meer informatie over de lezing en het programma
volgt op een later tijdstip.
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In 2015 is met financiële ondersteuning van de afdeling wiskunde
van de Universiteit Utrecht en het K.F. Heinfonds, in samenwerking
met het Universiteitsmuseum Utrecht, de collectie historische
wiskundemodellen van de UU gerestaureerd en gefotografeerd.

toongesteld in de heringerichte bibliotheek van het Mathematisch
Instituut. Maar deze meer dan 100 jaar oude geometrische modellen
zijn ook zeer geschikt om aan het algemene publiek iets van de
gewoonlijk moeilijk toegankelijke theoretische wiskunde ‘zichtbaar’
te maken. Met hulp van prof. Frits Beukers en dr. Johan Kolk werd de
wiskundige betekenis achterhaald. In het kader van het U-talentprogramma van het Freudenthal Instituut werden aan de hand van
deze modellen de eerste VWO-leerlingen ingewijd in de geheimen
van de geometrie. Begin februari werden zowel enkele klassieke als
ook moderne modellen tentoongesteld tijdens de Nationale
Wiskunde Dagen voor wiskundeleraren. Daarnaast worden twee
websites ontwikkeld: vanuit het Universiteitsmuseum voor het

“Tenslotte moge nog vermeld worden dat in 1926 een Wiskundige
Leeszaal werd ingericht (…), die door haar bibliotheek en haar
mathematische modellen goede diensten aan het onderwijs
bewijst”. Zo beschrijft prof. G.W. Kernkamp in 1936 de wiskundige
leeszaal van de UU. De modellen waar hij het over heeft zijn geen
theoretische maar fysieke wiskundige modellen die in Utrecht
gebruikt werden in het wiskundig onderwijs. Deze waren eind 19e
eeuw aangekocht bij de firma van de hoogleraar in de wiskunde
L. Brill uit Darmstadt. In 1899 werd de productie overgenomen door
Schilling (Halle, Leipzig). De modellen waren gemaakt van gips,
draad, metaal, papier of hout. Uiteindelijk bestond de catalogus van
Schilling uit 400 verschillende modellen, die allerlei wiskundige
functies, figuren, structuren en bewerkingen aanschouwelijk maken.

Museum-directeur Wim Hupperetz (links) en Steph Scholten, directeur van de divisie Erfgoed van de UvA. Beeld: UvA.

Restauratie van de
collectie driedimensionale
geometrische wiskundemodellen van de
Universiteit Utrecht

de herinrichting. Directeur Hupperetz vertelde aan Folia: ‘We hadden
voor het vierde jaar een aanvraag ingediend voor een eenmalige
toekenning, maar dit jaar was het raak. Men moet de urgentie voelen
bij de loterij om je iets toe te kennen en die stijgt kennelijk met de
jaren.’
Het vernieuwde Allard Pierson Museum wil ‘bezoekers gastvrij
en attractief ontvangen en tegelijk laten zien hoe studenten en
onderzoekers bezig zijn met die collectie. De verbouwing vindt
gefaseerd plaats en het museum blijft open. In 2018 moet de
verbouw helemaal gereed zijn.

Met de 300.000 euro die het Universiteitsmuseum Utrecht krijgt,
wordt gewerkt aan een vernieuwend ‘onderzoeksmuseum’, waar de
bezoeker actief meedoet aan wetenschappelijk onderzoek.
Eeuwenoude wetenschapsgeschiedenis wordt verbonden met
grensverleggend onderzoek van nu. Bezoekers gaan zelf op
onderzoek uit, gaan in gesprek met wetenschappers en helpen met
het verzamelen van onderzoeksgegevens, een museum voor
iedereen die nieuwsgierig is.
Directeur Monique Mourits: “Wij zijn heel blij met de gulle toekenning
van de BankGiro Loterij. Deze gift betekent een erkenning van onze
vernieuwingsplannen en maakt het mogelijk een groot deel van
onze ambities waar te maken.”

ArcheoLAB is een samenwerking met ArcheoHotspots, Landschap
Erfgoed Utrecht en de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de
Archeologie. Het is dé plek waar bezoekers zonder afspraak binnen
kunnen lopen en kennis maken met het werk van een archeoloog en
wetenschappers van de Universiteit Utrecht. ArcheoHotspot Utrecht
is tot 24 juli 2016 in het Universiteitsmuseum en gaat daarna ‘On tour’
door de provincie.

Op de persoonlijke website van Wilke Schram is meer achtergrondinformatie te vinden, ook over andere collecties:
http://www.romanaqueducts.info/modellen/3DGeometricWebsites.
html.

Collectieplan voor UvA
Erfgoed beschikbaar

Dr. Paul Lambers, conservator Universiteitsmuseum Utrecht, met dank
aan ir. Wilke Schram

Na een soms grondige restauratie hebben ze een heel nieuw leven
gekregen. Het merendeel wordt inmiddels permanent ten-
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De werkplaats van het ArcheoLAB wordt dagelijks bemand door
verschillende experts, zoals studenten ‘Oude Geschiedenis’ van de
Universiteit Utrecht die de archeologiecollectie van het museum in
kaart brengen. Ook is er een grote groep archeologie vrijwilligers in
het LAB aan het werk en zijn ook de vrijwilligers van de AWN –
vereniging van vrijwilligers in de archeologie wekelijks in het
museum te vinden.

Onderzoeksmuseum

algemene publiek en vanuit het Mathematisch Instituut voor de
wiskundig geïnteresseerden. Op de laatste website zijn ook soortgelijke, maar juist digitale modellen te zien.

In Utrecht werden de modellen allang niet meer gebruikt, sommige
stonden in de vensterbank op het secretariaat van het Mathematisch
Instituut en het Universiteitsmuseum had de meest beschadigde
exemplaren al enige jaren geleden in beheer overgenomen. In overleg tussen museum en Instituut werd een eerste inventarisatie
gemaakt waaruit bleek dat het er nog ongeveer negentig waren,
zestig van gips, twintig van metaal met draad, vier van metaal en vier
van papier, in zeer wisselende condities. Bijna alle modellen zijn van
Brill en dateren dus van voor 1899.

helpen met hun onderzoek door archeologisch materiaal te
sorteren. Bezoekers die zelf ook iets bijzonders hebben gevonden,
kunnen hun vondst meenemen. Samen met een archeoloog wordt
de meegebrachte vondst onderzocht.

Verbouwing

Zondag 31 januari startte ArcheoHotspot Utrecht in het ArcheoLAB
van het Universiteitsmuseum Utrecht. In deze nieuwe tentoonstelling
én werkplaats maken bezoekers kennis met het werk van een
archeoloog en van wetenschappers van de Universiteit Utrecht.
Bezoekers kunnen de archeologie van heel dichtbij beleven door zelf
mee te helpen, in gesprek te gaan met een archeoloog of hun eigen
vondst te onderzoeken.

Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam hebben onlangs hun collectieplan voor
2015–2018 gepresenteerd. Een indeling in kennisdomeinen en
zwaartepunten geeft grip op de miljoenen objecten en honderden
collecties en biedt een goed handvat voor de collectievorming in de
komende jaren. Procedures en regels rond collectievorming zijn
opgenomen. Nieuw is de aandacht die besteed zal worden aan het
verzamelen van digitaal materiaal. Dit omvat ook de vanzelfsprekende integratie van digitalisering in reguliere werkprocessen.
De wensen en behoeften van onderzoekers, docenten en studenten
zijn daarbij van groot belang.
Zie: www.bijzonderecollecties.uva.nl/over-ons/organisatie/collectieplan/collectieplan.html

Het Allard Pierson Museum ontvangt de 500.000 euro voor de
herinrichtings- en verbouwingsplannen. Het museum had een plan
van zes ton ingediend: vier ton voor de verbouwing en twee ton voor

Elke dag zijn er (amateur)archeologen en wetenschappers aan het
werk in het ArcheoLAB. Bezoekers kunnen met ze in gesprek of mee-

Marike van Roon,
hoofdconservator Bijzondere Collecties UvA

Steun van BankGiro Loterij
Afgelopen februari heeft de BankGiro Loterij op het Goed Geld
Gala bekendgemaakt dat het Allard Pierson Museum en het Universiteitsmuseum Utrecht financieel gesteund worden. Er gaat 5 ton
naar Amsterdam en 3 ton naar Utrecht.

ArcheoHotspot Utrecht
gestart
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Agenda
De Vrije Universiteit in
26 portretten

Beeld: Universitaire Bibliotheken Leiden.

Leidse Vriendenboeken
met webtentoonstelling
ontsloten
Na een project van meerdere jaren zijn nu vrijwel alle in de Universiteitsbibliotheek aanwezige alba amicorum beschreven. Niet alleen
zijn de volledige alba te vinden via onze catalogus maar ook de verschillende inscripties daarin, die afzonderlijk zijn opgenomen. Een
webtentoonstelling bekroont dit project.

De Vrije Universiteit Amsterdam, opgericht in 1880, viert in het
academisch jaar 2015-2016 haar 135-jarig bestaan. Dat gebeurt
onder meer met de uitgave van een boek met biografische schetsen
van VU-prominenten. Het thema van de bundel, die is samengesteld
door de universiteitshistoricus Ab Flipse, is de relatie tussen VU en
samenleving. De bundel opent met hoofdstukken over de theoloog
en politicus Abraham Kuyper, de eerste rector, en met de ondernemer
Willem Hovy, bestuurder en financier. Zij symboliseren de dubbele
band van de VU met de samenleving. Borstbeelden van Kuyper en
Hovy staan tegenwoordig bij de ingang van de aula van de VU in het
Hoofdgebouw in Buitenveldert.

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

‘Copying the World’. Gipskunst 1860-1960

Bijzondere Collecties

T/m 2 oktober 2016

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

In de 19e eeuw en aan het begin van de begin 20e eeuw is gips hét materiaal

www.bijzonderecollecties.uva.nl

om te gebruiken voor het vergaren en verspreiden van kennis. Nieuw opkomende wetenschappen maken gebruik van gipsafdrukken, of het nu om (me-

Out of the box: UvA-collecties inspireren wetenschappers

dische) gezichtsreconstructies gaat, archeologische vondsten, anatomie, of het

T/m 4 september 2016

uiterlijk van bijzondere stammen in Amerika of Azië. Doel van de gipsmodellen

In deze tentoonstelling wordt het erfgoed dat in beheer is bij de Universiteit van

is het vastleggen van specifieke kenmerken en deze te verspreiden onder uni-

Amsterdam geïntroduceerd. Acht duo’s van hoogleraren en jonge onderzoekers

versiteiten, onderzoekers, scholen, studenten en leerlingen.

vertellen aan de hand van uiteenlopende objecten zoals hersenmodellen,
boeken en persoonlijke notities waarom dat specifieke erfgoed hen of hun
vakgebied inspireert.

Universiteitsmuseum Groningen draait mee in tweede editie
DWDD Pop-Up Museum
Tot 22 mei 2016, Allard Pierson Museum, Amsterdam
Op donderdag 28 januari 2016 opende de tweede editie van het DWDD PopUp Museum in Amsterdam. Net als vorig jaar is een aantal vaste gasten van het
televisieprogramma de depots van Nederlandse musea ingedoken op zoek

Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam
in de samenleving - Zesentwintig portretten Ab Flipse (red.).
(VU University Press, Amsterdam 2016), 246 blz. € 19,95

naar verborgen kunstwerken en objecten. Met hun vondsten hebben zij ieder
naar eigen smaak een zaal in het Allard Pierson Museum in Amsterdam
ingericht. Wim T. Schippers is gastconservator en heeft geen seconde
getwijfeld: het moest het depot van het Universiteitsmuseum Groningen

De bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden
herbergen een grote collectie alba amicorum of ‘vriendenboeken’.
Op dit moment zijn dat er 143 in totaal, variërend van complete
gebonden alba tot enkele losse bladen. Dergelijke alba werden
aangelegd om daarin bijdragen te verzamelen van studiegenoten en
beroemde wetenschappers, en in mindere mate van familie, vrienden
en kennissen. De Leidse universiteit speelde een grote rol in de
introductie van het album in de Noordelijke Nederlanden. Na de
oprichting in 1575 kwam al snel een stroom aan internationale
studenten op gang die hun album mee naar Leiden namen.
De collectie alba amicorum in de UB Leiden beperkt zich hoofdzakelijk
tot alba van vóór 1800, aangelegd door (oud-)studenten van de
Universiteit Leiden, of alba die op enige andere wijze in verband
gebracht kunnen worden met de universiteit of de stad Leiden. De
alba zijn een rijke bron voor cultuurhistorisch onderzoek. Ze
informeren ons over sociale netwerken, literaire modes, ideeën over
vriendschap en nog veel meer. Om die reden voert de UBL op dit
gebied nog steeds een actief acquisitiebeleid.
De ontsluiting van de alba is de laatste jaren sterk verbeterd dankzij
het werk van Kees Thomassen, die bereid bleek om niet alleen
gedetailleerde beschrijvingen te maken van alle in de UBL aanwezige
alba, maar bovendien van alle afzonderlijke inscripties daarin, zodat
thans vele honderden van deze autografen via hun auteur in de
Leidse catalogus vindbaar zijn.
Ter gelegenheid hiervan is de webtentoonstelling ‘Vrienden vereend.
De Leidse verzameling alba amicorum’ gelanceerd. Hierin zijn enkele
van de meest bijzondere alba uit de collectie van de UB Leiden
te zien, met begeleidende teksten van Chris Heesakkers en Kees
Thomassen.
De webtentoonstelling is te vinden via de website van Bijzondere
Collecties: www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties
Erik Weber,
communicatieadviseur, Universitaire Bibliotheken Leiden
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worden waar hij uit ging putten. “De tentoonstelling is een must” en de bijdrage van Wim T. Schippers behoort tot de “pop-up-toppers”, aldus
NRC-recensent Atte Jongstra.

UNIVERSITEIT LEIDEN
Universiteitsbibliotheek

ALLARD PIERSON MUSEUM

Witte Singel 27, Leiden

Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

www.allardpiersonmuseum.nl

Op reis met W.O.J. Nieuwenkamp. Nieuwe Kunst rond 1900

Inhaalslag Kunst, Erfgoed
en Archief
Bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam
wordt een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van Kunst,
Erfgoed en Archieven. Ook de bijzondere collecties van de UB en de
kaarten en atlassen worden hierin meegenomen. Voor objecten (3D)
die deel uitmaken van het erfgoed en voor kunst is de achterstand
het grootst en wordt er begonnen met het inventariseren van
de over de campus verspreide objecten. Dit geldt ook voor de
universiteitsarchieven, zowel de oudere als de meer recente. Naast
de structureel aanwezige conservatoren zijn hiervoor zijn twee
nieuwe projectleiders aangesteld. Voor de particuliere en universiteitsarchieven gaat het ook om het inhalen van achterstanden in de
ontsluiting, en voor de cartografie vooral voor het in kaart brengen
van het beleid. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de (digitale)
ontsluiting van de collecties, en de mogelijke toepassingen voor
onderwijs en onderzoek.
Met dit project wordt de UBVU de verzamelplek van alle “content”
in de universiteit, naast de publicaties voor en door de wetenschap,
ook voor de producten van deze praktijk en geschiedenis van de
universiteit.

DWDD Pop-Up Museum 2

T/m 17 mei 2016

T/m 22 mei 2016

In de tentoonstelling worden de grafiek en toegepaste kunst van W.O.J.

TENTOONSTELLING:
UVA-COLLECTIES
Bij het DWDD Pop-Up Museum stellen opnieuw negen vaste gasten van het
populaire
tv-programma De WETENSCHAPPERS
Wereld Draait Door een tentoonstelling samen.
INSPIREREN

Nieuwenkamp (1874-1950) belicht. Centraal staan de reizen van Nieuwenkamp
door Nederland, India, Indonesië en Egypte en de indrukken die hij op zijn

Zij
kiezen
hiervoor129,
hunAMSTERDAM
favoriete kunstwerken
uit de depots van elf NederOUDE
TURFMARKT
WWW.BIJZONDERECOLLECTIES.UVA.NL

zwerftochten heeft vastgelegd. Nieuwenkamp is vooral bekend van zijn

landse topmusea. De gastconservatoren, onder wie Carice van Houten, Wim T.

Indische voorstellingen. Hij kan zonder overdrijving de ontdekker van de

Schippers en Paul de Leeuw, gaan elk in een ander museum op zoek naar werk

schoonheid van Bali worden genoemd. In samenwerking met de Stichting

van verborgen meesters. Per museum is er in het Allard Pierson Museum één

Museum Nieuwenkamp.

zaal ingericht, naar de ideeën en smaak van de gastconservatoren. Deelnemende musea zijn onder andere het Universiteitsmuseum Groningen,

MUSEUM BOERHAAVE

Mauritshuis, Museum Boerhaave, Teylers Museum en Het Scheepvaart-

Lange St. Agnietenstraat 10

museum.

2312 WC LEIDEN
www.museumboerhaave.nlm

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum

DWDD Pop-up Museum

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

T/m 22 mei 2016

www.rug.nl/museum

In het Allard Pierson museum in Amsterdam is onlangs het tweede DWDD

Speurtocht naar Graaf Adolf van Nassau. Een mysterie ontrafeld?

Pop-up Museum geopend. Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for

T/m mei 2016

Advanced Study in Princeton, selecteerde in de depots van Museum Boerhaave

Kleine expositie in het paviljoen. Het is een van de grote raadsels in de

en Teylers Museum een ruime sortering voorwerpen voor zijn Wunderkammer,

vaderlandse geschiedenis: waar bevindt zich het graf van graaf Adolf van

een kabinet vol curiositeiten die stuk voor stuk de fantasie prikkelen.

Nassau, broer van Willem van Oranje, die in 1568 op 27-jarige leeftijd sneuvelde

http://www.museumboerhaave.nl/dwdd-pop-up-museum/

in de slag bij Heiligerlee?

Museum Boerhaave vernieuwt!
Museum Boerhaave is tijdelijk gesloten wegens groot onderhoud en een
compleet nieuwe inrichting. Onderwijsprogramma’s gaan wel door en we
organiseren regelmatig bijzondere evenementen. Medio 2017 gaat het

Liselotte Neervoort,
projectleider Academisch Erfgoed, Universiteitsbibliotheek
Vrije Universiteit en Ab Fipse, universiteitshistoricus VU

vernieuwde museum weer open.
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UNIVERSITEIT MAASTRICHT

ArcheoLAB

Universiteitsbibliotheek

T/m 24 juli 2016

Grote Looiersstraat 17, Maastricht

In het ArcheoLAB ontdekken bezoekers alles over archeologie. Dagelijks zijn er

www.art-maastrichtuniversity.nl

(amateur)archeologen aanwezig, bezoekers kunnen meehelpen met hun
onderzoek. Zelf kunnen ze ook materiaal meenemen waarna de archeologen

Expositie: ‘9 Januari 1976: Dies Natalis van de Universiteit
Maastricht. Een terugblik aan de hand van een fotoreportage
van Jos Nelissen’

proberen te achterhalen wat het is.

T/m 11 juni 2016
Bestuursgebouw Universiteit Maastricht - Minderbroedersberg 4-6.
Zie artikel, elders in deze nieuwsbrief.

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
Katholiek Documentatie Centrum

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

http://www.ru.nl/kdc/

Zonnenburg 2, Utrecht

Peter Rothengatter van Het FotoAtelier Utrecht

Erasmuslaan 36, Nijmegen

www.sonnenborgh.nl

Propaganda voor de Katholiek Universiteit Nijmegen
T/m 1 mei 2016

Spoorzoeken op Mars

Voor de oprichting van een eigen Nederlandse katholieke universiteit was veel

T/m 31 december 2016

geld nodig. Daarvoor was de Sint Radboudstichting in het leven geroepen. Die

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

verspreidde vanaf 1905 allerlei prentjes, folders en affiches om haar doel te

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

bereiken. Ook na de start van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1923) bleef

van de Universiteit Utrecht. Voor 8 jaar en ouder.

zij propaganda verzorgen voor dit ‘geestelijk bolwerk voor christendom en
beschaving’. Het KDC toont propagandamateriaal afkomstig uit de eigen

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

collectie devotieprenten en druksels.

Universiteitsbibliotheek
De Boelelaan 1105, Amsterdam

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

www.ub.vu.nl/bijzonderecollecties

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

12 april t/m 12 juli 2016

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

In de kelders van de Universiteitsbibliotheek en verspreid over de campus bevinden zich vele verborgen schatten, uniek materiaal dat het verhaal van de

TU/e markeert 60-jarig bestaan o.m. met nieuwe sculptuur en
tentoonstelling

Vrije Universiteit vertelt. De expositie biedt een venster op de Bijzondere Col-

April - juni 2016

ken; de kaartenverzameling; de kunstcollectie; de objecten academisch erf-

Tijs Rooijakkers’ sculptuur ‘Leap into the Deep’ krijgt zijn plaats voor het nieuwe

goed; het protestants erfgoed en het VU-archief.

lecties van de VU. Het laat een selectie zien uit de handschriften en oude druk-

gebouw Flux. Een kleine expositie in de UB heeft dit object als hoofdthema,
maar belicht ook andere kunst en erfgoed.

WAGENINGEN UNIVERSITY
Wageningen UR Library, Special Collections
Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
www.wageningenur.nl/library/special-collections

Tentoonstelling: The Art of Plant Pathology

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

Tot op het Bot - familietentoonstelling
Verlengd t/m 23 oktober 2016
Ontdek in de familietentoonstelling Tot op het Bot alle overeenkomsten tussen
mens en dier. Je gaat zelf op onderzoek uit: luister naar het hart van een
reuzenschildpad, mens of kangoeroe; voel aan de huid van een olifant of neem
een kijkje in de operatiekamer bij een hond met een hernia.

T/m 7 oktober 2016
De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), één van
de belangrijkste biologische en landbouwkundige verenigingen in Nederland,
viert haar 125-jarig bestaan onder andere met deze tentoonstelling. Oprichters
Hugo de Vries en Jan Ritzema Bos, het werk van andere onderzoekers wordt
toegelicht met de meest bijzondere boeken, en met prachtige tekeningen van
kunstenaars zoals Harmen Meurs, Ben van Londen en Suzon Beijnon.

COLOFON
De Stichting Academisch Erfgoed is een samenwerkingsverband van de
Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Technische
Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit
van Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit
Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR. Museum Boerhaave is
geassocieerd lid.
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