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Samantha Jenkins (UK) en Angelica Giombini (Italië), twee
enthousiaste studenten van de Universiteit Maastricht (UM),
maakten in augustus een reis door China. De leidraad voor hun reis
was de China Illustrata, een zeventiende-eeuwse verzameling reisverslagen van de jezuïet Athanasius Kircher. Zij krijgen een unieke
kans om de huidige gewoonten van de lokale bevolking te
vergelijken met de beschrijvingen in de reisverslagen van Kircher.
Met dit initiatief wil de Universiteitsbibliotheek (UB) de prachtig
geïllustreerde historische reisboeken in haar Bijzondere Collecties
onder de aandacht brengen bij een breder publiek.
Samantha Jenkins van het University College Maastricht is één van
de gelukkigen: “Ik houd me voornamelijk bezig met wetenschappelijke journalistiek. Wat me fascineert is hoe mensen vroeger en nu
leven. Deze reis is voor mij dé kans om te doen wat ik het leukste vind
en aan mijn carrière te bouwen.” Haar reisgenoot is Angelica
Giombini: “Ik heb een grote passie voor humanitaire wetenschappen
en ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en oosterse
beschavingen en heb veel zin in dit avontuur.”
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Afbeelding van Lhasa (Tibet). In: China Illustrata (1667), Athanasius Kircher. Beeld: Wikimedia Commons.

Two girls in China: in de
voetsporen van de Jezuïeten

September 2016 | nummer

Internationale oriëntatie
‘Two girls on Expedition in China’ staat symbool voor de waarden
waarvoor de UM staat: kennisvergaring voortbouwend op eerder
verworven kennis, een internationale oriëntatie met een open blik
naar de wereld kijkend en het uitdagen van de student om zich te
ontwikkelen.

China Illustrata
Het werk van Kircher is interessant omdat het een van de bestsellers
en meest verspreide boeken was in het China van de zeventiende
eeuw, aldus voormalig UM-studente Anna Haverkamp in haar essay
over het Europese beeld van China in de zeventiende eeuw. In de
China Illustrata (of Toonneel van China) beschrijft Kircher de Chinese
cultuur (waaronder kleding, gender, eten, tradities en religie) voorzien van een enorme hoeveelheid afbeeldingen. Het werk is in
verschillende vertalingen online te vinden op:
http://library.maastrichtuniversity.nl/two-girls-in-china/

Jubileum Universiteit Maastricht
In 2016 viert de UM haar 40-jarig bestaan. Tijdens dit jubileumjaar
organiseert de universiteit verschillende activiteiten, zowel binnen
de instelling als in de stad Maastricht. ‘Two Girls on Expedition in
China’ is één van die activiteiten. De reis naar China was mogelijk
dankzij de steun van het Universiteitsfonds en het Academisch
Erfgoed Maastricht fonds.
Tekst: UM Press Office

Reis digitaal mee
Tijdens en ook na hun reis hebben de twee studenten een blog bijgehouden: http://library.maastrichtuniversity.nl/two-girls-in-china.
Van de mooiste beelden maakten zij een documentaire. Verder
stonden lezingen, workshops en exposities op het programma.
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Om het academisch erfgoed

De collecties Theologie waren voor Martinus Cobbenhagen, de
“founding father” van de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool
– de voorloper van Tilburg University – ongetwijfeld een vanzelfsprekende basis. Voor deze priester-econoom bestond wetenschap
en onderwijs niet alleen uit kennisoverdracht en het behalen van
een diploma, maar ook uit het vormen van sociaal verantwoordelijke burgers. Economie was in de visie van Cobbenhagen bovenal
een maatschappijwetenschap. Dit impliceerde voor hem dat
studenten niet alleen het feitelijk functioneren van de maatschappij
moesten leren beschrijven, verklaren en begrijpen, maar ook
dienden mee te bouwen aan de maatschappij van de toekomst.
De collecties Theologie zijn een waardevolle erfenis die in de lijn
staan van de traditie van onderzoek van Tilburg University met een
visie op de toekomst. Het past bij de waardering van “beste
algemene universiteit van Nederland” die TiU in 2016 kreeg.

De Brabant-Collectie is een unieke en diverse verzameling over
heden en verleden van Brabant en bestaat uit boeken, tijdschriften,
handschriften, oude drukken, kaarten, prenten en tekeningen. Ook
kranten en foto’s maken deel uit van deze veelzijdige verzameling.
Daarnaast kent de Brabant-Collectie de volgende bijzondere collecties: de fotocollecties van Noud Aartsen, Jan Bijnen, Martien
Coppens en Rees Diepen, de collectie Sinninghe (volksverhalen),
collectie Broekman (o.a. Vlaamse Beweging) en collectie Gerlach
(Jeroen Bosch).
K
Koen
Becking,
voorzitter College van Bestuur, Tilburg Universityert

In het voorjaar kreeg de TU/e een bijzonder liber amicorum in bezit
uit de nalatenschap van de zoon van de eerste rector magnificus van
de Eindhovense Universiteit, prof.dr. H.B. Dorgelo. Opgeleid als fysicus in Utrecht promoveert Dorgelo in 1924 bij L.S. Ornstein, waarna
directeur dr. Gilles Holst de jonge fysicus als onderzoeker bij het
Philips Natlab in Eindhoven aanneemt. Op 33-jarige leeftijd vertrekt
hij als hoogleraar naar de TH Delft, waar hij in 1928 aan de wieg staat
van de opleiding technische natuurkunde. In 1942 wordt hij rector
magnificus in Delft en tijdens zijn rectoraat neemt de Senaat na
hevig wikken en wegen het omstreden besluit om studenten te
adviseren de zogenaamde loyaliteitsverklaring te ondertekenen.
Veel studenten kwamen daardoor in de problemen, hetgeen de
betrokken en gelovige Dorgelo zwaar viel. In 1956 verlaat hij Delft
om als eerste rector de nieuwe TH in Eindhoven mee op te bouwen.

Voor de vrouwelijke ingenieurs (er zijn er vijf ) die na hun studie
trouwden, betekende een huwelijk einde oefening wat hun loopbaan betreft. Zoals een van de vrouwen over zichzelf in de derde
persoon schrijft: “Na haar afstuderen bood professor Dorgelo haar
een assistentschap aan, maar zij prefereerde de meer permanente
functie van echtgenoote, welke functie zij tot op dezen dag bekleedt.”
Dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland een grote impact had op
het leven van velen blijkt ook uit deze levensbeschrijvingen. Een aantal studenten moest de studie staken, dook onder, werd opgepakt, te
werk gesteld in Duitsland of bracht een deel van de oorlogsjaren
door in een concentratiekamp. De brieven geven ook informatie over
de bijna vergeten Tijdelijke Academie die (met steun van Philips
academici) in het najaar van 1944 in het al bevrijde Eindhoven
Nederlandse studenten (de universiteiten waren nog gesloten) de
kans bood om tentamens af te leggen.

In 1952 vierde hij in Delft zijn zilveren jubileum als hoogleraar en
omdat die kwart eeuw bijna samenviel met het jubileum van de
opleiding technische natuurkunde, kwam iemand op het idee om
afgestudeerden te vragen een levensbeschrijving in briefvorm aan
Dorgelo in te sturen. Maar liefst honderdtachtig van hen reageerden.
De bundeling is een mooi voorbeeld van de verwevenheid van
professionele en persoonlijke betrokkenheid van een hoogleraar bij
zijn studenten. Daarnaast geeft het boek inzicht in de loopbanen van
een generatie ingenieurs in de (naoorlogse) industrie en vormt dus
interessant onderzoeksmateriaal voor wetenschaps- en techniekhistorici. Voor de deskundigen in het SAE-project hoogleraararchieven is het ook nog eens een interessante kluif, want hoewel
‘Eindhoven’ een grote rol speelt in zijn leven, bestrijkt het boek de
pre-Eindhovense periode van Dorgelo in Delft.

Joep Huiskamp,
stafmedewerker College van Bestuur TU/e

Van 3 tot 9 juli vond in Milaan de driejaarlijkse ICOM General Conference plaats. Een enorm spektakel waar ruim 3000 museumcollega’s
uit de hele wereld bijeenkomen om politiek te bedrijven en
verkiezingen te houden. Tijdens dat congres organiseren ook alle
zogenaamde International Committees meerdaagse bijeenkomsten,
waaronder UMAC (University Museums and Academic Collections).
Ook dat programma is online te vinden:
publicus.culture.hu-berlin.de/umac/pdf/UMAC%20Program.pdf.
De UMAC bijeenkomsten leveren, naast bekende kost, ook altijd
interessante andere perspectieven op dan die wij in Nederland en
Europa hebben. De betekenis van en omgang met academisch collecties is net als bij ander erfgoed in belangrijke mate cultureel bepaald.
Dat bleek vooral duidelijk tijdens de excursie naar het Lombroso
Museum in Turijn, waar UMAC en NatHist (Natural History Museums)
een gezamenlijke sessie over ‘Human remains in Museums’ hadden
georganiseerd. Centraal stond de vraag hoe je op een verantwoorde
en ethisch manier met menselijk resten in musea zou kunnen of
moeten omgaan. Al snel blijkt dan dat bijvoorbeeld de situatie in
Nieuw-Zeeland, waar de oorspronkelijk Maori-bevolking de overtuiging is toegedaan dat menselijk resten altijd ‘bezield’ blijven, bijna
niet vergeleken kan worden met de anatomische collecties die in
Europese academische ziekenhuizen voor onderwijs en onderzoek zijn
aangelegd. Tegelijkertijd is iedereen ervan overtuigd dat een zorgvuldige, terughoudende wijze van omgang met en presentatie van
menselijke materiaal nodig is. Maar dat dat voor het genocide
museum in Rwanda of het Serawak State Museum in Borneo iets
anders betekent dan voor het Tropenmuseum in Amsterdam, moge
duidelijk zijn.

UMAC en UNIVERSEUM:
twee conferenties waar
erfgoed centraal staat

Dorgelo was een geliefd docent, blijkt uit de soms heel persoonlijke
handgeschreven reacties. Een enkeling stuurt een familiefoto met
kinderen mee. De bijdragen leveren een fascinerend tijdsbeeld op.
De opleiding technische natuurkunde was er in 1928 gekomen op
voorspraak van de groeiende industrie en de overgrote meerderheid
van alumni blijkt daar ook emplooi te vinden. De Delftenaren komen
terecht bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, Shell of de Staatsmijnen, maar het snel groeiende Philips-concern spant de kroon: een
derde van de alumni verhuist naar Eindhoven.

Afgelopen juni en juli vonden de twee jaarlijkse congressen plaats
van onze Europese en wereldwijde zusterorganisaties, UNIVERSEUM
en UMAC.

foto’s: Joep Huiskamp

Tevens huisvest Tilburg University de omvangrijke Brabant-Collectie, die in 1837 in ‘s Hertogenbosch is opgezet door het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en
sinds 1986 bij de Universiteitsbibliotheek van Tilburg University
ondergebracht is.

Een bijzonder liber
amicorum uit 1952

Wasmodel, Museo di Anatomia Umana, Turijn. Foto: Steph Scholten

Tilburg University heeft een traditie van mens- en maatschappij
betrokken onderzoek. Dit engagement wordt uitgedrukt in het
huidige logo “Understanding Society”. Lange tijd was de ondertitel
“geïnspireerd vanuit de katholieke traditie”. Dat is ook terug te
vinden in het erfgoed dat door de universiteitsbibliotheek beheerd
wordt: de bijzondere collecties Theologie, waarvan de grootste
afkomstig zijn van het Groot-Seminarie te Haaren en van de Minderbroeders-Kapucijnen te ’s-Hertogenbosch. Je zou kunnen zeggen
dat deze collecties door de ordes bijeengebracht werden om de
maatschappij te doorgronden waar zij deel van uitmaakten, inclusief de werelden waar hun ordegenoten missiewerk verrichten.
De collectie bestaat uit handschriften, incunabelen, preciosa, antropologische studies, studies naar verre landen en boeken van Jules Verne.

Koen Becking, Voorzitter College van Bestuur, Tilburg University

Understanding Society
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Foto van prof.dr. H.B. Dorgelo in het liber amicorum
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Dit jaar kwam UNIVERSEUM van 9 tot 11 juni bijeen in Amsterdam en
Utrecht. Ruim 125 collega’s uit bijna twintig landen namen deel aan
een intensief driedaags programma van lezingen, workshops,
bezoeken aan collecties en sociale evenementen. Gelukkig zagen we
ook een flink aantal SAE-collega’s. Een organisatiecomité van
medewerkers van UvA Erfgoed (Esther Boeles, Marike van Roon en
Steph Scholten) en het Universiteitsmuseum Utrecht (Paul Voogt,
Paul Lambers en Reina de Raat) was verantwoordelijk voor de lokale
organisatie, met dank aan vele andere collega’s. De SAE leverde
een aantal inhoudelijke bijdragen en sponsorde de congrestas. Het
volledige programma staat nog online: universeum2016.nl. Mogelijk
wordt een deel van de congresbijdragen gepubliceerd. De volgende
bijeenkomst vindt in 2017 plaats in Belgrado, opnieuw in de tweede
week van juni.

In het verlengde van deze discussie heeft het nieuwe bestuur van
UMAC, onder leiding van Marta Lourenco (Universiteit van Lissabon),
aan ondergetekende gevraagd om een korte inventarisatie te maken
van specifieke ethische issues die rondom academisch erfgoed
(kunnen) spelen. Dit onderwerp zal zeker ook volgend jaar op de
agenda staan als begin september in Finland het volgende UMAC
congres gehouden wordt.
Steph Scholten ,
directeur UvA Erfgoed
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Dierkundemuseum Leuven.
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Het vertrouwen in wetenschap is echter niet gelijk verdeeld. Onderzoek van Susan T. Fiske en Cydney Dupré (2014) stelt een duidelijk
onderscheid vast tussen het vertrouwen in ‘professoren’ en in ‘wetenschappers’. Het gaat hier om beroepsbenamingen die door het
publiek zelf werden opgegeven. Dit suggereert dat de publieke perceptie van de universitair geleerde (de ‘professor’) een positief effect
heeft op de mate van vertrouwen in die geleerde. Wetenschappers in
loondienst bij bedrijven worden heel wat minder makkelijk geloofd.
Tot een gelijkaardige vaststelling komt ook Eurobarometer 401
(2013). Waar 66% van de Europese burgers universitaire wetenschappers (en wetenschappers in overheidsdienst) het meest geschikt acht
om wetenschappelijke adviezen te geven, krijgen wetenschappers
die in bedrijven werken slechts 35% van de burgers achter zich.

Het universiteitsmuseum:
een huis van vertrouwen

Moderne universitaire laboratoria verschillen in de ogen van het
publiek steeds minder van industriële werkplaatsen. Een weldoordachte presentatie van academisch erfgoed kan het universitaire
karakter van de wetenschap onderstrepen.
De academische collecties moeten daarbij vooral de lokale academische context naar voor schuiven. Het erfgoed kan zo tonen hoe
academische geleerden om zichzelf heen een exclusieve ruimte
creëren, met bijzondere collecties en instrumenten. En hoe in die
ruimte een betrouwbare wetenschap heeft kunnen ontstaan.
Geert Vanpaemel,
KU Leuven
Deze bijdrage is een verkorte versie van de presentatie die Geert
Vanpaemel tijdens de Univeseum 2016 in Amsterdam en Utrecht heeft
gehouden.
Susan T. Fiske & Cydney Dupree (2014). Gaining trust as well as respect
in communicating to motivated audiences about science topics. PNAS
111, suppl. 4, 13593–13597.
European Commission (2013). Special Eurobarometer 401. Responsible
Research and Innovation (RRI), Research and Technology. https://data.
europa.eu/euodp/data/dataset/S1096_79_2_401

Beeld: Model “Trust in Science” van Susan T. Fiske & Cydney Dupree.

Beeld: Model van een Megalosaurus. Foto: Joris Snaet
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De erfgoedcollectie van de
TU Delft verhuisd

Vertrouwen in wetenschap heeft dus niet alleen te maken met
wetenschappelijke excellentie. De institutionele achtergrond van de
wetenschapper bepaalt mee hoe het publiek de boodschap
opneemt. En hier komt het academisch erfgoed om de hoek kijken.

In beide gevallen is de uiteindelijke toets van het erfgoedbeleid de
mate waarin het aansluiting vindt bij de eigen doelstellingen van de
universiteit. De mogelijke bijdragen van het erfgoed aan onderzoek
en onderwijs staan daarbij voorop. Ook recrutering en mediavisibiliteit kunnen argumenten zijn om het erfgoed te ondersteunen.
De belangen van het erfgoed komen daarbij wel eens in botsing met
de manier waarop de universiteit zichzelf aan de buitenwereld wil
presenteren. Vooral wanneer het erfgoed van eerder recente datum
is, of wanneer aan de stukken geen grootse verhalen verbonden zijn,
wil een universitaire overheid wel eens vraagtekens plaatsen bij het
hopeloos verouderde materiaal – dat uiteraard niet strookt met de
hypermoderne uitrusting van het hedendaagse onderzoek.

Toch kan het academisch erfgoed juist heel veel betekenen voor de
publieke perceptie van de universiteit en de wetenschap die zij
produceert. Aanwijzingen daarvoor vinden we in het onderzoek over
wetenschapscommunicatie en risicomanagement. Het is van groot
belang dat wetenschap in onze samenleving een krachtige stem
heeft, die door iedereen wordt gehoord. Wetenschap speelt immers
een belangrijke rol in de manier waarop we omgaan met onze
gezondheid, onze omgeving, onze planeet.

De uitvoering van het herhuisvesten van de erfgoedcollectie was een
evenwichtig samenspel tussen het vrij maken van voldoende vierkante meters aan vloeroppervlak, het economisch en praktisch
hergebruik van opbergsystemen en het uitgangspunt om zoveel
mogelijk de oude plaats-codering van de erfgoedobjecten op de

Met de oplevering begin april van dit jaar van het nieuwe academische erfgoeddepot onder het grasdak van de TU Delft Library is
het project herhuisvesting erfgoedcollectie van de TU Delft succesvol afgerond.
De verhuizing van het erfgoed was noodzakelijk na het besluit van
het CvB tot sloop van het gebouw waarin tot dan toe het erfgoeddepot vijfhonderdvijftig was gevestigd. Een gedegen zoektocht naar
de benodigde vijfhonderdvijftig vierkante meters op de campus van
de TU Delft leverde weinig concrete mogelijkheden op om de erfgoedcollectie te voorzien van een nieuw onderkomen.
Uiteindelijk bleek het enige overgebleven serieuze alternatief om de
erfgoedcollectie duurzaam onder te brengen, het boeken- en tijdschriftenmagazijn van de universiteitsbibliotheek. Maar wel onder
voorbehoud van enkele belangrijke aanpassingen in de uitvoering
van het beleidsplan fysiek beheer. Het logistieke anker steunt van de
boeken- en tijdschriftencollectie, waarop het beleidsplan steunt,
moest worden geactualiseerd. Met andere woorden: om de beoogde
herhuisvesting van de erfgoedcollectie te kunnen realiseren, was het
van belang om een goede balans te creëren tussen dit beleidsplan en
de ontstane erfgoedwensen.
Tijdens de voorbereiding van het verhuisproject is er een concept
inventaris herplaatsing erfgoedcollectie samengesteld en overhandigd aan de verhuizer. Hierin werd uitdrukkelijk de wens
verwerkt om de voorgestelde werkwijze en voortvloeiende logistieke
bewegingen vanuit haar expertise als museale verhuizer te toetsen

Beeld: Stukken uit de erfgoedcollectie van de TU Delft.

Over de plaats van academisch erfgoed in de moderne onderzoeksuniversiteit bestaan verschillende meningen. Sommigen beschouwen een klassiek universiteitsmuseum als de beste garantie om het
erfgoedpotentieel van de academische collecties te vrijwaren.
Anderen zien de collecties als een onderdeel van de maatschappelijke opdracht van de universiteit om wetenschap dichter bij het
publiek te brengen. De collecties worden dan creatief ingezet in een
wetenschapsgeoriënteerde omgeving, waar vooral jongeren kennis
kunnen maken met en enthousiasme opdoen voor de wetenschap.

op realiteitszin en om gedurende het herhuisvestingstraject
constructief te blijven meedenken over alternatieve oplossingen. Dit
is door Convoi Projectverhuizingen op een uiterst professionele
wijze ingevuld en dit was een bepalende factor in het succesvolle
verloop van het project.

nieuwe locatie te behouden. Dit laatste om achteraf muteren van
objectgegevens zoveel mogelijk te kunnen beperken.
Een goed voorbeeld van hergebruik van opbergsystemen is het aanpassen van bestaande compact-boekenkasten door middel van het
omleggen van kastplanken om zodoende vijftig centimeter diepte
te verkrijgen, waarmee ze uitstekend geschikt werden voor het
plaatsen van de kleine erfgoedobjecten.
Fragiliteit, diversiteit in materiaalsoort, grootte en gewicht van
de erfgoedcollectie creëerden de noodzaak om naast het nieuwe
erfgoeddepot ook een aparte erfgoedruimte te bouwen om zware
gasmotoren en computeronderdelen duurzaam onder te kunnen
brengen. Voor het herplaatsen van de collectie bijzondere behangsoorten en de collectie schilderijen hebben we ervoor gekozen om
een deel van het depot van het trésor beschikbaar te stellen.
De klimatologische omstandigheden in dat depot waren daarbij
leidend.
Los van de redenen tot besluitvorming om het erfgoed te herhuisvesten, kunnen we stellen dat met de realisatie van de academische
erfgoedcollectie onder het grasdak van de universiteitsbibliotheek is
geïnvesteerd in een toekomstperspectief.
Een perspectief met meer zichtbaarheid van het Delftse academische erfgoed, ondersteund en verrijkt door het in huis halen van
erfgoedspecialisten: een erfgoedcombinatie die het 175-jarig
bestaan van de TU Delft in 2017 mede vorm zal geven.
René Hagman,
procescoördinator Physical & Heritage Collections, TU Delft Library,
Library Resources
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Agenda

Aanwinst
Universitaire Bibliotheken Leiden.

SAE Symposium &
Dijksterhuislezing 2016

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

‘Copying the World’. Gipskunst 1860-1960

Bijzondere Collecties

T/m 2 oktober 2016

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

In de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw is gips hét

www.bijzonderecollecties.uva.nl

materiaal bij het vergaren en verspreiden van kennis. Nieuw opkomende
wetenschappen maken gebruik van gipsafdrukken, of het nu om (medische)

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in
samenwerking met Maastricht University. De Dijksterhuislezing zal
dit jaar uitgesproken worden door Professor Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van wetenschap en techniek aan Maastricht
University.

gezichtsreconstructies gaat, archeologische vondsten, anatomie, of het uiterlijk van bijzondere stammen in Amerika of Azië. Doel van de gipsmodellen is
het vastleggen van specifieke kenmerken en deze te verspreiden onder universiteiten, onderzoekers, scholen, studenten en leerlingen.

UNIVERSITEIT LEIDEN
Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en
wederopstanding, 1750-2000

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

Het symposium heeft als thema: Nieuwe collecties. Over de rol
en betekenis van bijzondere verwervingen en nieuw gevormde
academische collecties voor onderwijs en onderzoek en de
profilering van universiteiten.

Een bundel zeldzame Leidse
juridische disputaties

Vaardigheden

Schatkist
De Leidse universiteitsbibliotheek is er trots op dat het convoluut
terecht is gekomen waar het thuishoort. De disputaties vormen een
rijke cultuurhistorische bron. Het biedt ons méér zicht op de wijze
waarop juridische studenten eind zestiende begin zeventiende eeuw
studeerden en informeert ons over hun sociale netwerken. Het
is uniek als onontbeerlijk werkinstrument voor in dit onderwerp
geïnteresseerde wetenschappers en een schatkist aan interessante
informatie.
prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann,
bijzonder hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit Leiden
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De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) laat het keizerlijke Praag in Leiden

Met:
Column drs. Frank Bergevoet MA, Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed. ‘Ik kocht enthousiast een paard’. Over nieuwe
collecties en hun zorg
Kurt de Belder MA MLIS, directeur Universitaire Bibliotheken
Leiden. The Asian Library: samenvoegen, verwerven, verzamelen, bouwen, internationaliseren, netwerken en fundraisen
Drs. Rolf ter Sluis, conservator Universiteitsmuseum Groningen.
In de kou. Een herbarium van Spitsbergen
Prof. dr. Bart Verschaffel, Universiteit Gent.
Werken met een kunstcollectie: de schenking Charles
Vandenhove aan de Universiteit Gent

Fototentoonstelling ‘Kleurboek’ in het Museumcafé

herleven. In 1583 verplaatste Rudolf II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, zijn

Tot 11 november 2016

hoofdstad van Wenen naar Praag. Kunstenaars uit heel Europa trokken naar

De digitale fototentoonstelling ‘Kleurboek’ van Monique Kooijmans is de

Praag om hun diensten aan Rudolf aan te bieden. De tentoonstelling laat

komende maanden te zien in het Museumcafé van UvA Erfgoed. Het kleurboek

handschriften, tekeningen en prenten van de meest vooraanstaande

bestaat uit twee ‘hoofdstukken’ op twee schermen. Het ene scherm toont een

kunstenaars zien.

selectie kleurenfoto’s die zij als huisfotograaf vanaf 2007 tot nu maakte bij
evenementen van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties. Het
andere scherm laat vrij werk zien, waarbij kleur een belangrijke rol speelt.
Monique Kooijmans is fotograaf en communicatiemedewerker bij de Bibliotheek
UvA/HvA en werkt sinds 1999 als freelance fotograaf voor diverse bedrijven en
instellingen in binnen- en buitenland.

ALLARD PIERSON MUSEUM
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

Datum: donderdag 13 oktober 2016

www.allardpiersonmuseum.nl

Plaats: Hoofdwacht Vrijthof, Soldatenkamer. Vrijthof 25, Maastricht.
Aanvang: 14:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht, graag voor 1 oktober
2016, via www.academischerfgoed.nl/aanmelden

Emilie Haspels
T/m 6 november a.s.
In 1946 werd Emilie Haspels de eerste vrouwelijke hoogleraar klassieke archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en daarmee tevens directeur van het
Allard Pierson Museum. Emilie Haspels trok in de jaren ’30 van de vorige eeuw
Universiteit Maastricht, © danast.com

Tot en met de achttiende eeuw was disputeren, naast het volgen van
colleges, een integraal onderdeel van het juridisch onderwijs.
Studenten verdedigden bij een disputatio (een bijeenkomst) onder
leiding van een hoogleraar juridische teksten tegen de opposities
van andere studenten. Een dergelijke tekst – ook disputatio geheten
– bestaat uit stellingen met noten en was door de student zelf of
door de hoogleraar geschreven. Disputaties werden sinds 1593
in kwartoformaat, doorgaans in een omvang van acht of twaalf
pagina’s, gedrukt. Vaak zijn in een disputatio opdrachten aan
familieleden of lofdichten van vrienden opgenomen; in een van de
aangeschafte disputaties staat bijvoorbeeld een lofdicht van Hugo
de Groot. Middels de diputaties werden mondelinge en schriftelijke
vaardigheden geoefend.

29 september 2016 t/m 10 januari 2017

Bartholomeus Spranger, Minerva, tekening.

De afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken
Leiden heeft onlangs een verzameling met zeldzame Leidse juridische disputaties verworven, samengebonden in een convoluut.
De aanschaf is gerealiseerd dankzij voortvarend en eendrachtig
handelen van de conservator oude drukken, de decaan van de Leidse
juridische Faculteit en de steun van de Vrienden van de Juridische
Faculteit. Het gaat om een verzameling van 74 gedrukte Leidse
disputaties die door rechtenstudenten zijn verdedigd in de vroegste
beginjaren van de universiteit, tussen 1596 en 1604.

Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II

door Turkije om opgravingen te leiden. De tentoonstelling laat zien wie zij was.
Haar bureau, bezaaid met vele brieven uit alle windstreken die getuigen van haar
enorme netwerk, de gipsafgietsels die zij zelf maakte in Turkije en haar contacten

UBL doneert ruim 3000 historische beelden aan Wikipedia

met prinses Juliana vertellen ons meer over deze bijzondere vrouw.

De Universitaire Bibliotheken Leiden heeft ruim 3000 historische foto’s
en prenten met afbeeldingen uit Nederlands-Indië, China, Japan, Singapore

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

en Suriname gedoneerd aan Wikimedia Commons, de beelddatabank van

Universiteitsmuseum

Wikipedia. Het historisch beeldmateriaal is daarmee nu ook online beschikbaar

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

in het publieke domein. De afbeeldingen komen uit de collectie van het

www.rug.nl/museum

Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV).

Proeflab en Zpannende Zpeurtocht in het Universiteitsmuseum

MUSEUM BOERHAAVE

Weekend van de Wetenschap 1 en 2 oktober 2016

Lange St. Agnietenstraat 10

Proeven aan de wetenschap, in het Universiteitsmuseum, museum voor mens,

2312 WC LEIDEN

natuur en wetenschap. Je kunt een Zeer Zpannende Zpeurtocht doen of naar

www.museumboerhaave.nlm

het proeflab komen. Daar kun je als een echte wetenschapper aan de slag.
Natuurlijk zijn er ook echte wetenschappers aanwezig om van alles uit te

Museum Boerhaave vernieuwt!

leggen en voor te doen. Wist je trouwens dat wetenschapper Frits Zernike

Museum Boerhaave is tijdelijk gesloten wegens groot onderhoud en een

in 1953 een Nobelprijs gewonnen heeft? Bewonder bijvoorbeeld de

compleet nieuwe inrichting. Onderwijsprogramma’s gaan wel door en we

Zernikepenning in het museum (www.zpannendzernike.nl). Als je dan toch in

organiseren regelmatig bijzondere evenementen. Medio 2017 gaat het

het Universiteitsmuseum bent, kan je meteen een kijkje nemen in de Aletta

vernieuwde museum weer open.

Jacobskamer en het anatomisch theater.
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TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

ArcheoLAB

Universiteitsbibliotheek

T/m 8 januari 2017

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

In het ArcheoLAB ontdek je alles over archeologie. Bezoekers kunnen

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

meehelpen bij het onderzoek van (amateur)archeologen die elke dag aanwezig zijn. Ook kunnen ze zelf materiaal meenemen waarna de archeologen
proberen te achterhalen wat het is.

UNIVERSITEIT UTRECHT
Universiteitsbibliotheek
Heidelberglaan 3, Utrecht
www.uu.nl/universiteitsbibliotheek

Tentoonstelling Heilig Schrift – Tanach – Bijbel – Koran
7 oktober 2016 – 8 januari 2017
Museum Catharijneconvent Utrecht (www.catharijneconvent.nl)
In deze tentoonstelling staan de heilige boeken van het jodendom, christendom
en islam centraal. Ontdek verschillen én overeenkomsten in schoonheid, gebruik
kostbare handschriften, boekbanden en attributen, inclusief belangrijke kunst-

1 december 1956 geldt als oprichtingsdatum van het huidige Informatie Ex-

schatten uit het depot van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, zoals het wereld-

pertise Centrum van de TU/e. Van half november tot half december is in de UB

beroemde negende-eeuwse Utrechts Psalter.

een kleine tentoonstelling rond dit jubileum te zien, die bijzondere stukken uit

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT

de bibliotheek-, archief- en erfgoedcollecties zal omvatten.

Zonnenburg 2, Utrecht

UNIVERSITEIT UTRECHT

www.sonnenborgh.nl

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

Spoorzoeken op Mars

www.museum.uu.nl

T/m 31 december 2016
Hoe levensvatbaar is Mars? Kom er achter in Sonnenborgh! Deze speurtocht

Tot op het Bot - familietentoonstelling

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

T/m juni 2017

van de Universiteit Utrecht. Voor 8 jaar en ouder.

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.

Pop-up wetenschapper-festival
Weekend van de Wetenschap 1 en 2 oktober 2016
Pop-up wetenschapper-festival: Universiteitsmuseum
Bij zeven wetenschapsmusea in heel Nederland kun je in het Weekend van
de Wetenschap op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 wetenschappers ontmoeten tijdens het Pop-up wetenschapper-festival. Eén van de festivallocaties
is het Universiteitsmuseum, waar het brein centraal staat. Aan de hand van een
aantal lezingen, experimenten en demonstraties leer je alles over onze grijze
massa. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het
festival: www.popupwetenschapper.nl.

Pop-up wetenschapper 2015 Bas Haring. Foto: K. van Veen.1965. Foto TU/e

Afdelingsbibliotheek TH Eindhoven rond 1965. Foto TU/e

en verering tussen de Tanach, Bijbel en Koran aan de hand van eeuwenoude en

Informatie Expertise Centrum TU Eindhoven 60 jaar

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

Tentoonstelling: The Art of Plant Pathology
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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