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Interview met Els Kloek over haar biografieënverzameling
De SAE werkt sinds eind 2016 aan een langlopend project over de
nalatenschap van hoogleraren in Nederland. Daarnaast wordt in
2017 het ‘Johanna Westerdijkjaar’ gevierd, genoemd naar de eerste
vrouwelijk hoogleraar van Nederland. Een mooie gelegenheid om
met Historica Els Kloek te spreken over de wetenschapsvrouwen in
haar boek ‘1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.
Dit boek verscheen in 2013 en werd in de Maand van de Geschiedenis
2016 verkozen tot het Beste Geschiedenisboek Aller Tijden. Het bevat
korte biografische schetsen van meer dan 1600 vrouwen die ooit
invloedrijk, beroemd of berucht waren, maar nu meestal zo goed als
vergeten zijn.
Historica Els Kloek wil deze historische vrouwen voor het voetlicht
brengen en verzamelt hun biografieën in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN). Op dit moment is ze bezig met een
vervolg, opnieuw 1001 vrouwen, maar nu van de twintigste eeuw
(geboren na 1850). Deze verzameling verschijnt in 2018 in druk, en
de database van het DVN groeit intussen gewoon door. Op dit
moment werkt Kloek met een groslijst van ruim 1800 vrouwen.
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De professoren Westerdijk en Went op 15 maart 1931; Westerdijk luistert naar een telefonische toespraak vanuit Bandoeng. Collectie Universiteitsmuseum Utrecht

Bijzondere wetenschapsvrouwen in het Vrouwenlexicon

December 2016 | nummer
In 2017 wordt het ‘Johanna Westerdijkjaar’ gevierd, genoemd naar de
eerste vrouwelijk hoogleraar van Nederland. Een mooie gelegenheid
om mede naar aanleiding van het hooglerarenproject met Els Kloek
te spreken over de wetenschapsvrouwen in haar Vrouwenlexicon.

Johanna Westerdijk
Johanna Westerdijk (1883-1961) werd in 1917 in Utrecht hoogleraar
in de fytopathologie (plantenziektekunde). Haar carrière lijkt
exemplarisch voor veel van de andere vrouwelijke hoogleraren uit
het bestand van Kloek. Haar studietraject was er een met hindernissen, hoewel ze onmiskenbaar hoog- en meervoudig begaafd was –
muziek was meer dan een passie voor haar. Opmerkelijk is niettemin
de pragmatische onverstoorbaarheid waarmee ze haar werk deed.
Opgetogen deed ze datgene waar ze goed in was. In 1917 werd ze als
allereerste vrouw benoemd tot bijzonder hoogleraar. De nadruk
moet hier eigenlijk op “bijzonder” liggen, omdat dat ook exemplarisch is voor hoe het meestal ging: vrouwen werden niet snel tot
“gewoon” hoogleraar benoemd.

Enthousiasme en hindernissen
Een ander kenmerk dat veel van deze succesvolle vrouwen delen,
is een ongebreideld enthousiasme. Daarmee staat Westerdijk in
een zekere traditie, vertelt Kloek. “Bij de vrouwenlevens van voor
1900 ben ik steeds weer verbaasd over wat die vrouwen allemaal
presteerden, terwijl alles voor hen gesloten was. De een zette het
werk van haar vader voort, al mocht ze niet studeren. De ander
schreef historische romans en dook daarvoor op eigen houtje de
archieven in. In de twintigste eeuw gingen die muren dan wel neer,
maar dan wordt er nog geworsteld. Vrouwen mochten studeren,
maar echt toegang tot de wereld van de wetenschap was daarmee
nog niet gegarandeerd. Het was het mannenbolwerk, het ‘old boys

Project hoogleraren
De SAE werkt sinds 2016 aan een langlopend project over de
nalatenschap van hoogleraren in Nederland. Het doel is het toegankelijk maken van hoogleraararchieven die verspreid bewaard
worden. Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis ontwikkelen we een online overzicht van alle Nederlandse hoogleraren met verwijzingen naar biografisch materiaal,
archieven en collecties. Dit Historisch Personenportaal bouwt voort
op het ooit door Els Kloek opgezette Biografisch Portaal van Nederland. Zie voor meer informatie: www.academischerfgoed.nl/projecten
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Column

Om het academisch erfgoed

Han Heijmans is manager operations bij de TU Delft Library (zie foto)
en vanaf het begin betrokken geweest bij de SAE. Dit jaar neemt hij
na 20 jaar afscheid als bestuurslid.

In den beginne…
Tja, ik was er bij, vrijwel vanaf het eerste uur, zo’n 20 jaar geleden.
We noemden ons toen nog een Werkgroep die was opgericht nadat
het Universiteitsmuseum Utrecht het initiatief had genomen voor
een subsidieaanvraag.
Jo Ritzen had besloten om het vastgoed over te dragen aan de
universiteiten. De vijf klassieke universiteiten hadden echter niet
alleen te maken met onroerend erfgoed, maar ook met grote
verzamelingen roerend erfgoed. Of de minister daar ook zijn
portemonnee voor wilde trekken!

Niet alleen Westerdijk, maar ook vrouwen als Cornelia de Lange
(1871-1950) en Carolina MacGillavry (1904-1993) lukte het om voet
aan de grond te krijgen in de academische wereld. De Lange was
hoogleraar kindergeneeskunde (de allereerste échte vrouwelijke
hoogleraar) en MacGillavry was een scheikundige die in 1950 de
eerste vrouw was die lid werd van de KNAW. Aan de andere kant zijn
er talloze vrouwen die steeds weer gepasseerd werden omdat men
toch liever geen vrouw op een hoogleraarspost benoemde. Het DVN
staat vol met anekdotes over deze strijd van vrouwen om er tussen
te komen.” Overigens vormen hoogleraren niet zelfstandig één
van de vijftien rubrieken in de DVN, deze vallen onder “Onderwijs
& Wetenschappen”. In deze rubriek zitten bijvoorbeeld ook veel
archivarissen: “Typisch zo’n doe-vak waar vrouwen goed in zijn. Daar
bijten ze zich dan in vast; ze waren vast wel professorabel, maar
kwamen er niet doorheen…”

Gezinsleven

TU Delft

Vrouwenlexicon

Aan de TU Delft waren de achterstanden werkelijk enorm! Bij vrijwel
alle faculteiten waren studieverzamelingen, onderzoekcollecties of
lokale musea ontstaan. Die werden niet professioneel beheerd.
Uiteraard niet: het is niet de taak van een faculteit om musea te
beheren. Het Nuis project had tot gevolg dat het collectiebeheer in
Delft onder centraal toezicht van het Techniek Museum Delft werd
gesteld. Na 20 jaar van mijn ”regering” over het erfgoed heeft de
TU Delft nu het besluit genomen om structureel te investeren in
geschiedenis en erfgoed.

Dan zijn nog niet eens al die andere bijzondere vrouwen aan de orde
geweest: de zussen Jacobs, Visser en Korvezee, de hoogleraren
feministische theologie Kune Biezeveld en Tine Halkes en de (eerste)
hoogleraar vrouwenstudies Geertje Lycklama à Nijeholt: een
nieuwe categorie binnen de hoogleraren. Ze staan allemaal in het
Vrouwenlexicon.

Zie erfgoedobjecten niet als een verzameling relatiegeschenken,
gebruiksvoorwerpen, of objecten voor wetenschappelijk onderzoek. Het zijn unieke voorwerpen die uit het verleden tot ons zijn
gekomen, die ons kunnen inspireren, verdieping kunnen bieden
en zelfs nieuwe inzichten kunnen leveren, en die we met respect
moeten behandelen.

Tekst: Bas Nugteren

Tweehonderd jaar Buys
Ballot bij Sonnenborgh

Veel clichés – of noem het vooroordelen – over deze vrouwen blijken
te kloppen. Ze waren vaak ongetrouwd en kinderloos, leefden alleen
voor de wetenschap. Maar er zijn uitzonderingen: Derkje Suringa
(1889-1970). Zij was een fantastische ‘no nonsens-juriste’, was
getrouwd en had drie kinderen. Ze verveelde zich, ging rechten
studeren en wilde repetitor worden, want dat kon ze goed
combineren met het gezinsleven. Ze promoveerde cum laude, werd
hoogleraar en speelde tijdens en na de oorlog een voorbeeldige
heldenrol. Ik heb veel bewondering voor haar.”

Tekst: Steven Hagers
Website: www.vrouwenlexicon.nl
1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, uitgeverij Van tilt. Het project wordt deels gefinancierd via crowdfunding: www.1001-vrouwen.nl.

Als je op het noordelijk halfrond met je gezicht in de wind staat,
bevindt een hogedrukgebied zich links en een lagedrukgebied
rechts; op het zuidelijk halfrond is het tegenovergesteld. Dit is de
Wet van Buys Ballot. Christophorus Buys Ballot is één van de
grote Nederlandse wetenschappers uit de negentiende eeuw,
meteoroloog en één van de weinigen met een ‘eigen’ wet. Hij was
tussen 1847 en 1888 hoogleraar in Utrecht en vanaf 1854 tot aan zijn
overlijden in 1890 ook directeur van het KNMI dat hij in 1854 had
opgericht op het Utrechtse Sonnenborgh.

Reisalbum van Johanna Westerdijk.. Collectie Universiteitsmuseum Utrecht (0285-9036)

Veelvuldig komt de gedachte op dat we onze collecties (opnieuw)
moeten inzetten voor het primaire proces. Een defensieve gedachte
die is ingegeven door de vrees dat het behoud van de collecties in
gevaar is. Maak duidelijk wat het werkelijke belang is van de
geschiedenis, en het beheer van het bijbehorende erfgoed. Dan
hebben we het over identiteitsvorming, identificatie, profilering,
‘corporate pride’ en onderlinge saamhorigheid.

Zijn onderzoek leidde onder andere tot de oprichting in 1864 van
de ‘stormwaarschuwingsdienst’ en tot de bekende weerkaarten.
Het werk van Buys Ballot is een fraai onderdeel van het Nederlands
academisch erfgoed, inclusief Sonnenborgh, het instituut dat hij
ook heeft nagelaten en dat nog grotendeels in authentieke staat
verkeert.

Zal deze wet u misschien nog bekend voorkomen, weinigen zal
het helder voor de geest staan dat het volgend jaar tweehonderd
jaar geleden is, dat Buys Ballot werd geboren. Als telg van een
predikantenfamilie zag hij op 10 oktober 1817 in Kloetinge het
levenslicht. Bij Sonnenborgh besteden we hier aandacht aan. Voordat hij in 1854 het KNMI oprichtte, stichtte hij in 1853 het weer- en
sterrenkundig instituut Sonnenborgh zelf. Het idee had hij opgedaan
tijdens een Europese rondtocht in 1851. Hij had het ontwerp van het
nieuwe instituut ook zelf gemaakt.
Sonnenborgh is onafgebroken actief in gebruik gebleven als
sterrenwacht; het KNMI verhuisde in 1897 naar De Bilt en het
sterrenkundig instituut in 1986 naar De Uithof. Tegenwoordig is het
een publiekssterrenwacht en museum op het vlak van weer- en
sterrenkunde. Het is ‘levend’ academisch erfgoed. Zo wordt er nog
een kijker uit 1863 gebruikt. Samen met medewerkers van het
KNMI en de Utrechtse universiteit bereiden we momenteel
een gedeeltelijke herinrichting voor ter gelegenheid van de
tweehonderdste geboortedag van ‘onze’ Christophorus, inclusief
een scholenaanbod.
De nieuwe presentatie gaat over de weer- en klimaatkunde, over de
ontwikkeling van het meten en van het weten, en over de weten-

Buys Ballot ca. 1850. Collectie Sonnenborgh

Dit leidde tot een subsidie van Aad Nuis van 12 miljoen (gulden).
Veel te weinig! Een pleister op de wonde! Een doekje voor het
bloeden! Een druppel op een gloeiende plaat! Maar ja, het was
wel 12 miljoen die verstandig besteed moest worden! Et voilá, de
Stichting Academisch Erfgoed was geboren. Het bestuur van de
SAE zocht contact met de collectiebeheerders die het feitelijke
werk moesten doen. Daardoor ontstond een overlegorgaan met
bestuurders en de collectiebeheerders. Strategische doelen en
operationele belangen waren niet makkelijk op één lijn te krijgen.
Een coördinator bleek onmisbaar en een niet te onderschatten rol.

Mijn boodschap
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Voet aan de grond

schapper Buys Ballot. Zijn ‘grootheid’ is eigenlijk dat hij zich
realiseerde dat als het weer een wereldsysteem is, het dan ook
internationaal onderzocht moest worden. En hij was in staat dit
onderzoek te organiseren. Hij zag de mogelijkheden in van de toen
pas ontwikkelde (elektrische) telegrafie, om ‘real time’ gegevens over
het weer uit heel Europa te verzamelen. Utrecht werd daarbij ‘een
centraal observatorium voor Europa’, zoals hij zijn ambitie voor
Sonnenborgh verwoordde. Maar gegevens uitwisselen betekende
ook afspraken over de standaarden die hierbij gehanteerd moesten
worden en hoe de gegevens te verwerken. Ook hierbij was hij
leidend. Zo was hij onder andere medeoprichter van het Internationaal Meteorologisch Comité (1873) en de eerste president hiervan.
Het was de vroege voorloper van de huidige (VN) Wereld Meteorologische Organisatie.

Bladzijde uit het boek ‘Meteorologische Waarnemingen in Nederland

network’, waar je als vrouw niet tussenkwam. Sommigen lukte het
wel, anderen weer niet. Degenen die het wel lukte, waren naar mijn
indruk vrouwen als Westerdijk: ze stiefelde vrolijk overal doorheen en
deed wat ze leuk en interessant vond, van de rest trok ze zich niet al
te veel aan. Overigens was ze zich wel bewust van de hindernissen:
ze was lid van de Vereniging van Vrouwen met een Academische
opleiding (VVAO), en dat was ze niet voor niets.”
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moeten worden in het reguliere onderhoud. Maar toen is niet
doorgepakt.”

Interview met Frank Bergevoet
Frank Bergevoet van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opende het SAE-symposium en de Dijksterhuislezing op 13 oktober
met het uitspreken van een prikkelende column. Als vertegenwoordiger van de Rijksdienst was Bergevoet eind jaren negentig
betrokken bij de reddingplannen voor het academisch erfgoed,

“Het academisch erfgoed werd midden jaren negentig met veel
overtuiging en op een goede manier voor het voetlicht gebracht.”
Bergevoet is goed te spreken over hoe de ‘founding fathers’ van de
SAE in de beginjaren aandacht vroegen voor de noden rond het
behoud van het academisch erfgoed en hoe succesvol fondsen werd
geworven om de collecties te redden. “In die periode was er ook
veel aandacht voor de achterkant van het collectiebeheer: het
beschrijven en toegankelijk maken van alle objecten. Dat laatste is
helaas wat weggezakt. Al die ervaring, al die dynamiek hebben we
laten vervliegen. De reddingsoperatie van de jaren negentig was een
bijna nationale beweging. Om te voorkomen dat collecties volledig
verloren gingen werd de noodklok geluid, er werden fondsen
geworven, het ministerie kwam in actie, evenals de musea. Toen dit
klaar was, had het proces van beschrijven en ontsluiten opgenomen
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Documentatiewaarde
Je kunt aan een collectie verschillende waardes hangen, zoals een
hoge presentatie- of attractiewaarde of een hoog knuffelgehalte.
Maar een hoge documentatie- of historische waarde en authenticiteit zijn ook waardes die spelen.” Bergevoet sluit niet uit dat voor
academisch erfgoed de documentatiewaarde vaak hoger is dan voor
cultureel erfgoed in het algemeen. “Gegeven die documentatiewaarde zou de academische wereld met het digitaal ontsluiten van
zijn collecties nóg proactiever moeten zijn. Binnen de universitaire
wereld moet toch alle kennis aanwezig zijn om dat op een slimme
manier te doen?” Als voorbeeld noemt hij de UB Leiden: “De wijze
waarop zij dat materiaal ontsluiten, vind ik heel knap. De musea
liggen nog mijlenver achter als het gaat om het begrijpen van de
kracht van een hoogwaardige digitale ontsluiting.”

Als afsluiting en hoogtepunt van de middag werd de Dijksterhuislezing 2016 uitgesproken door Ernst Homburg, hoogleraar
Geschiedenis van wetenschap en techniek aan Maastricht University.
De titel van de lezing was: Limburgse wetenschappelijke collecties,
hun teloorgang en wederopstanding, 1750-2000. Homburg vertelde
het verhaal van de aanvankelijke teloorgang van het Limburgse
erfgoed dat vanaf 1750 over verschillende locaties in Nederland
(Holland) en Europa verspreid raakte. Toch waren er ook instituties
waar erfgoed werd gecreëerd en bewaard voor de latere generaties.
Deze speelden dan ook een belangrijke rol in de wederopstanding

Dijksterhuislezing en
symposium 2016:
Nieuwe Collecties
Donderdag 13 oktober organiseerde de SAE in samenwerking met
Maastricht University de Dijksterhuislezing en het voorafgaande
symposium. De bijeenkomst vond plaats in de historische locatie van
de “Hoofdwacht” aan het Vrijthof. Voorafgaand aan het symposium
was er voor belangstellenden een rondleiding langs de Bijzondere
Collecties van Maastricht University.
Het symposium begon met een prikkelende column uitgesproken
door Frank Bergevoet van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(zie ook pag. 4).
Na deze column, die bedoeld was als bezinningsmoment op het
terrein van collectiebeheer, volgden voordrachten van:

Collectieafstoting
Bergevoet is kritisch over de hoeveelheid spullen die bewaard moet
worden. “Het is gewoon te veel. Collectieafstoting wordt binnen de
academische wereld maar beperkt gerealiseerd. Het kost veel tijd en
is duur, dus laten we alles maar staan, dat is de goedkoopste manier
van afstoten.” Maar je moet niet bang zijn iets weg te doen, want wat
overblijft, wordt alleen maar beter. Hij roept dan ook op tot actie:
“We moeten niet met de armen over elkaar gaan zitten, en onze
verantwoordelijkheid nemen. We gaan het keuzeprobleem toch niet
doorschuiven naar de volgende generatie? De academische wereld
zit vol slimme mensen die kunnen toch een slimme procedure
bedenken.”

Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universitaire Bibliotheken
Leiden die sprak over het project The Asian Library dat op dit
moment in volle gang is.
Rolf ter Sluis, conservator van het Universiteitsmuseum Groningen, die zijn publiek meenam op een ijskoude expeditie
van Groningse wetenschappers, bijna vijftig jaar geleden, naar
Spitsbergen.
Bart Verschaffel, hoogleraar van de Universiteit Gent, die sprak
over een ongebruikelijke schenking: de kunstcollectie van de
Waalse architect Charles Vandenhove aan de Universiteit Gent.

Ernst Homburg bij het uitspreken van de Dijksterhuislezing. Foto Maastricht University / Joey Roberts

Reddingsoperatie

Credit: Frank Bergevoet tijdens de Dijksterhuislezing. Foto Maastricht University / Joey Roberts

bedoeld om bedreigde universitaire collecties te behouden en
toegankelijk te maken. Daarmee stond hij aan de wieg van de SAE.
Zijn uitgesproken mening over hoe om te gaan met erfgoed in het
algemeen en verwervingen in het bijzonder, verwoordde hij aan de
hand van een passende metafoor over de aanschaf van een paard en
wat daar allemaal – vooral na de aanschaf – bij komt kijken.
“Collectiebeheer is verschrikkelijk en nooit af, dus ‘nieuwe collecties’,
waarom zou je ze willen? Ik heb genoeg sores met het ontsluiten,
bewerken en beheren van bestaande collecties,” stelde hij in die
column. In een interview licht hij zijn standpunt toe.

Het probleem is dat er zo ontzettend veel erfgoed is in Nederland.
Volgens becijfering van Bergevoet zo’n 65 miljoen objecten. “Die
kunnen niet allemaal belangrijk zijn. Er moeten keuzes gemaakt
worden en dat is moeilijk want het maken van keuzes is emotioneel
beladen.” In de depots van musea liggen massa’s doubletten,
ingekrat onderzoeksmateriaal, ontoegankelijke collecties, objecten
zonder contextinformatie en zaken die kapot zijn. Ze worden liefdevol verwaarloosd in de woorden van Bergevoet. Collectiebeheer is
emotie, want: “Voor de spiegeltjes en de kraaltjes is er altijd geld.
Dat is enerzijds een belangrijke drijfveer in de zorg voor collecties.
Anderzijds zit die emotionele lading in de weg bij het maken van
objectieve keuzes.” Het kan dan helpen om mensen van buiten met
een frisse blik naar de collectie te laten kijken.

Foto Maastricht University / Joey Roberts

“Collectiebeheer is
verschrikkelijk en nooit af”

van de collecties. De kern van deze ‘nieuwe’ collecties vormt de
Jezuïetenbibliotheek, die speciaal werd aangekocht bij de oprichting
van de Universiteit in 1973.
De tekst van professor Homburg’s lezing zal volgend jaar in druk
verschijnen, rondom de editie van 2017. Dat jaar zal de Universiteit
Leiden gastheer zijn van de Dijksterhuislezing en het SAE-symposium.
Meer informatie over de presentaties, inclusief de door de sprekers
gebruikte PowerPoints, is te vinden op www.academischerfgoed.nl.
Tekst: Steven Hagers

Tekst: Steven Hagers
Frank Bergevoet studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en werkt
sindsdien in verschillende functies bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Hij heeft in die tijd een brede ervaring opgedaan op het gebied
van management van museumcollecties. Hij was tijdens de Deltaplanperiode betrokken bij de inventarisaties van en de beleidvorming voor
het Academische Erfgoed. De laatste jaren werkt hij aan digitalisering en
het online beschikbaar maken van collecties.
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Rubriek

Hans Seijlhouwer

Boek: Het Maastrichts
experiment

Reglement van een
strijkvereniging
In 1926 lapten zeventien studenten in het Hospitium van de VU ieder
ƒ 0,35 en ging een van hen, H.J. Heersink, (die net iets meer betaalde)
naar het Verkoopbureau van de Gemeente-Electriteitswerken, om
voor ƒ 6,00 een strijkijzer met snoer aan te schaffen.
Ik weet dit door een boekje, dat toen ik het een aantal jaren geleden
aantrof tussen papieren betreffende het VU Hospitium, in een klap
mijn favoriete archiefstuk werd. Het boekje is 8 cm breed, 13,5 cm
hoog, heeft een zwart papieren bandje en bevat 64 pagina’s ruitjespapier, waarvan er krap dertien zijn beschreven.
Het bevat het ‘Reglement van de strijkvereniging S.T.R.IJ.K. aan de Vrije
Universiteit in het Hospitium, opgericht 4 november 1926’.
In zes hoofdstukken en 23 artikelen worden de regels vastgesteld. Het
doel van de vereniging werd als volgt omschreven: “[om] door ’t laten
circuleeren van ’n strijkijzer onder haar leden, de kleeding der leden in
de plooi te houden.” Dan volgen allerlei bepalingen over gebruik,
boetes, wie het ijzer beheert en dat oud-verenigingsleden in de
gebouwen van het Hospitium voor ƒ 0,10 per uur ook nog mogen
strijken. Artikel 6 laat zien dat we op de VU zijn: “Des Zondags wordt
niet gestreken.”
Tot zover een aardig boekje dat merkwaardig wordt als je verder kijkt.
Dan blijkt dat de leden van de vereniging ‘strijksters’ worden genoemd,
dat Hoofdstuk III van het reglement: “Van de strijkvrouw” heet en dat in
het kasboek alle leden een meisjesnaam hebben gekregen.

Wat blijft is een inkijkje in een groep met uiteenlopende levens: Corrie
(C.P. Boodt) werd als gereformeerd predikant in 1943 gearresteerd
omdat hijals
zich
herhaaldelijk uitsprak tegen de arbeidsdienst. Hij
erd in 1976 opgericht
de Rijksuniversiteit
n bijdrage te werd
leveren
aan de vernieuwing
gedetineerd
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overleed in Duitsland in 1945. Trijn
rland door experimentele
opleidingen
te theologie aan de VU, net als Hennie
R. Schippers) werd hoogleraar
aastrichts experiment’. Een internationale
(H. Smitskamp) die hoogleraar in de geschiedenis werd. Stien,
inmiddels komt bijna de helft van de ruim
(J.C.A. van Loon), Sjaantje (S.J. Dokter) en Pie (P.J. Luyendijk) werden
derland. Als niet-klassieke universiteit
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in de gereformeerde
kerken en Jans (H.J. Heersink) werd
en het bestaande
universitaire
bestel, maar
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or groei en eigenheid.
Inspiratie voor onder-

rd gezocht in Canada en de Verenigde Staten.
siteit is ook dat
sleutelﬁguren
decarrière (nog) niet bekend. De meeste
Vanveel
de andere
strijkstersuit
is de
an de hand van
zestien
van
deze
hoofdrolgegevens over hun afkomst wel, die zijn dan weer terug te vinden op
geschiedenis van de Universiteit Maastricht.
de website “Het geheugen van de VU” (www.geheugenvandevu.nl;
ambities kwamen zij naar de stad? In hoezoek daar naar ‘Gegevens VU-studenten 1880-1940’).
met een schone lei te beginnen? Voor welke
taan bij de groei van de universiteit? Welke
Hans Seijlhouwer,
s toeval een dominante
factor? En hoe gingen
en het zoeken
naar een eigen, vernieuwend
Universiteitsbibliotheek
VU. Conservator Protestantse Erfgoed Collecties
volwaardige acceptatie door andere univer-

De Universiteit Maastricht werd in 1976 opgericht als de Rijksuniversiteit Limburg. Zij werd geacht een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger onderwijs in Nederland door experimentele
opleidingen te ontwikkelen, vandaar ‘het Maastrichts experiment’.
De universiteit profileerde zich met het probleemgestuurd onderwijs,
terwijl een internationale oriëntatie van meet af aan ook voor de hand
lag. Maastricht bood immers vanwege zijn ligging ‘grensoverschrijdende mogelijkheden’. Veertig jaar later telt de universiteit zes
faculteiten en ruim 16.000 studenten, van wie bijna de helft niet uit
Nederland komt.

toren die bepalen hoe wij ons voelen, wat ons gelukkig en vooral wat ons ook

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

gezond maakt. Vertrekpunt van de tentoonstelling vormen de zogenaamde 6

www.bijzonderecollecties.uva.nl

non-naturalien (waaronder beweging, slapen, rust, omgeving, voeding) die
begeleid door een congres, georganiseerd vanuit de Faculteit der Letteren en
diverse publicaties.

De invloed van William Shakespeare op het theater en de taal is enorm, ook in
Nederland. Haarscherp ontleedde hij in zijn toneelstukken ambities en hartstochten die iedereen herkent. Zijn glanzende, betekenisrijke taal is vaak letterlijk spreekwoordelijk geworden. Vierhonderd jaar na zijn dood is Shakespeares
roem wereldwijd. Wat is het geheim van Shakespeare? In deze tentoonstelling
staat de invloed van Shakespeare in Nederland centraal.

ALLARD PIERSON MUSEUM
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
www.allardpiersonmuseum.nl

Tentoonstelling Emilie Haspels verlengd
T/m 8 januari 2017
De presentatie over Emilie Haspels in de tentoonstelling ‘Ontmoetingen met de

Voorzijden van Triakel door fotograaf Bert Barelds

Oriënt’ is verlengd. Dit betekent dat nog meer mensen (nogmaals) kennis kun-

Tot januari 2017

nen maken met een boeiende hoofdrolspeler in de Nederlandse geschiedenis

In de vitrine van de Historische Collecties UMCG is een kleine bloemlezing te

van de archeologie én het Allard Pierson Museum. Emilie Haspels werd in 1946

vinden van de creatieve, zeer artistieke voorplaten die door fotograaf Bert

de eerste vrouwelijke hoogleraar klassieke archeologie aan de UvA en daarmee

Barelds zijn gemaakt. Hij produceerde deze illustraties voor het faculteits- en

tevens directeur van het Allard Pierson Museum.

ziekenhuisblad Triakel dat in de decennia rond de eeuwwisseling werd uitgegeven. De inhoud van de afbeeldingen wordt verklaard middels de artikelen

Fototentoonstelling Garima evangeliën

waarnaar deze verwezen in het tijdschrift

T/m 26 maart 2017
In het Allard Pierson Museum is de fototentoonstelling ‘Heilige Boeken - De Gari-

UNIVERSITEIT LEIDEN

ma-evangeliën uit Ethiopië’ te zien. Het gaat om zeer oude geïllustreerde

Universiteitsbibliotheek

manuscripten, die door koolstofdatering recentelijk warden gedateerd tussen de

Witte Singel 27, Leiden

vierde en de zevende eeuw. De Garima-evangeliën vormen bovendien het

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

vroegst bekende voorbeeld van een compleet overgeleverde set afbeeldingen
van de vier evangelisten.

Nederlandse Caribische Collecties tot en met 1954
gedigitaliseerd

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Dankzij het digitaliseringsproject ‘Nederlandse Caribische Collecties tot en met

Universiteitsmuseum

1954’ komen meer dan een half miljoen scans beschikbaar, bestaande uit ge-

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

digitaliseerde boeken, artikelen, tijdschriften, archivalia, foto’s en kaarten die

www.rug.nl/museum

betrekking hebben op de Antillen. Op 3 december 2016 is het resultaat feestelijk gepresenteerd met een symposium in Leiden én op Curaçao. De collectie

Nobel Science, Feringa, Zernike and the Groningen tradition

is te vinden op https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Eind januari tot eind mei 2017

Tekst: Annemieke Klijn, conservator Kunst- en Erfgoed Commissie en
universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Maastricht.
https://www.vantilt.nl/boeken/het-maastrichts-experiment-2/
http://www.kec-um.nl/

Bijzondere Collecties

16 december 2016 t/m 30 april 2017

Het boek kwam tot stand op initiatief van de Kunst- en Erfgoed
Commissie van de Universiteit Maastricht. De commissie ziet het
als haar haar taak om niet alleen voor het materiële, maar ook het
immateriële erfgoed van de Universiteit Maastricht op te komen. Het
boekstaven van de verhalen van de mannen en vrouwen die mee
vorm gaven aan deze universiteit kan, ietwat oneerbiedig uitgedrukt,
gezien worden als het koesteren van ‘levend erfgoed’. Het is de
bedoeling om deze gesprekken in een verhalenbank op te nemen,
zodat de stemmen uit het verleden ook voor de toekomst hoorbaar
blijven. Rond 20 december 2016 is het boek ter afsluiting van het
lustrumjaar verkrijgbaar. Uitgeverij Vantilt in Nijmegen geeft het uit.
Er komt tegelijkertijd een Engelse versie: The Maastricht Experiment.
On the challenges faced by a young university 1976-2016.

Over de uitdagingen van een
jonge universiteit 1976–2016
Annemieke Klijn

ouder kunnen worden. Naast directe medische ingrepen, zijn er andere fac-

Tentoonstelling ShakespeareNL. Vier eeuwen Shakespeare in
Nederland

Als niet-klassieke universiteit werd zij gedwongen om zich te
bewijzen binnen het bestaande universitaire bestel. De universiteit
moest voortdurend inspelen op de mogelijkheden en de onmogelijkheden die zich aan haar opdrongen. Dat zij ex nihilo kon
beginnen, was een unieke kans. Inspiratie voor onderwijskundige
vernieuwing zocht zij vooral in Canada en de Verenigde Staten. Uniek
aan deze ‘jonge’ universiteit is ook iets anders: veel sleutelfiguren die
aan de wieg stonden van de oprichting en de universitaire uitbouw
zijn nog in leven. In het boek Het Maastrichts experiment loopt de
lezer als het ware aan de hand van zestien ‘hoofdrolspelers’ door de
geschiedenis van de Universiteit Maastricht heen. Met welke idealen,
met welke ambities kwamen zij naar Maastricht? In hoeverre was het
in de praktijk mogelijk om ‘echt’ met een schone lei te beginnen?
Voor welke uitdagingen kwamen zij bij de universitaire uitbouw
te staan?

Het Maastrichts
experiment

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

worden geïllustreerd met voorbeelden uit de geschiedenis. De expositie wordt

Detail uit de omslag van het boek Het Maastrichts experiment

Annemieke Klijn Het Maastrichts

Voor de goede orde, het gaat hier om studenten van het mannelijk
geslacht. Het waarom wordt niet uitgelegd. en ik vrees dat we er ook
nooit achter zullen komen.

6

Agenda

Het Favoriete object van:

Knutselende koppen. Een tentoonstelling over Groningse wetenschappers die

MUSEUM BOERHAAVE

naast onderwijs ook zelf veel apparaten en gedachten in elkaar knutselden.

Lange St. Agnietenstraat 10

Soms gebeurde dat in afzondering of alleen ‘in het hoofd’, waarna de publicatie

2312 WC LEIDEN

of oprichting van een nieuwe vakgroep of sectie een feit werd. Ook dat is ‘knut-

www.museumboerhaave.nlm

selen’. In de exacte vakken werd in de 19e eeuw veel gebruik gemaakt van instrumentmakers die samen met de wetenschappers diverse innovatieve ob-

Museum Boerhaave vernieuwt!

jecten, instrumenten of installaties vervaardigden. Die traditie laat zich

Museum Boerhaave is tijdelijk gesloten wegens groot onderhoud en een

bijvoorbeeld goed zien bij de vakgroep Fysiologie in de 20 eeuw. Daar werd

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

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek al vrij snel gekoppeld aan een

organiseren regelmatig bijzondere evenementen. Medio 2017 gaat het

praktische (klinische) toepassing. Is de toekenning van de Nobelprijs aan prof.

vernieuwde museum weer open.

dr. Ben Feringa in 2016 ook een uiting van die Groningse opstelling? Dat valt
allemaal te zien in de expositie.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
‘Healthy Ageing’

Universiteitsbibliotheek

22 juni tot december 2017

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

Een tentoonstelling over de zaken die er voor zorgen dat mensen gelukkig

http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/
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Velden of the faculty of IDE (defence 5-12-2016). With the installations and exhibited objects we aim to inform the public about several aspects related to the
(sustainable) life cycle of clothing and inspire designers who are willing to take

Beeldbank ‘TU/e in Beeld’

up a different role than many of their predecessors and become a frontrunner

Beeldbank ‘TU/e in Beeld’ zal de komende maanden worden uitgebreid met

of sustainable fashion.

materiaal afkomstig van de faculteit Werktuigbouwkunde (http://tueinbeeld.
tue.nl/).
In januari wordt bij de gebouwen Gemini en Flux (faculteiten Werktuigbouwkunde, Natuurkunde, Elektrotechniek) de sculptuur ‘Leap into the Deep’
door Tijs Rooijakkers officieel onthuld. In de UB zullen dan nieuwe opnamen
van de totstandkoming van dit kunstwerk te zien zijn.

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

WAGENINGEN UNIVERSITY

T/m 8 januari 2017

Wageningen UR Library, Special Collections

In het ArcheoLAB ontdek je alles over archeologie. Werk mee aan archeolo-

Droevendaalsesteeg 2, Wageningen

gisch onderzoek in het ArcheoLAB en ga aan de slag met eeuwenoude botten

www.wageningenur.nl/library/special-collections

en scherven.

Tot op het bot
T/m juni 2017
Een brilkaaiman, walrus of shetlandpony, ze hebben allemaal een ruggengraat,
maar lijken ze verder ook op een mens? Zoek in deze familietentoonstelling de
verschillen én overeenkomsten tussen mens en dier uit tot op het bot.

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

Tentoonstelling Birding Wageningen. 70 jaar Vogelwerkgroep
Wageningen
T/m 20 maart 2017
“Vogelend Wageningen” is de nieuwe tentoonstelling van de Speciale Collecties van de bibliotheek van Wageningen University & Research. In ‘vogelvlucht’
schetsen we de geschiedenis van onderzoek naar vogels, vanaf de Oudheid tot
aan de modernste technieken, zoals het 3-D printen van vogeleieren. Prachtige
vogelboeken zoals het 18de-eeuwse foliowerk De Nederlandsche Vogelen van
Nozeman en Sepp, en boeken van bekende vogelillustratoren zijn er te zien.
Ook modernere werken, recente vogelinventarisatiekaarten en-rapporten en
een aantal (reuzen)eieren. Speciaal uitgelicht wordt de kievit – in het Jaar van
de Kievit, de studie van vogeleieren (oölogie) en ‘Wagenings’ onderzoek.

Tentoonstelling Heilig Schrift – Tanach – Bijbel – Koran

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Universiteitsbibliotheek
Grote Looiersstraat 17, Maastricht

T/m 8 januari 2017

umlib.nl/aemfonds

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
en verering tussen de Tanach, Bijbel en Koran aan de hand van eeuwenoude en
kostbare handschriften, boekbanden en attributen, inclusief belangrijke kunstschatten uit het depot van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, zoals het wereldberoemde negende-eeuwse Utrechts Psalter.

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

Spoorzoeken op Mars
T/m 31 december 2016

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP) Kruidboeken
10 t/m 12 maart 2017
In maart vindt de tiende editie van de Maastricht Antiquarian Book & Print
Fair plaats.
De Universiteitsbibliotheek Maastricht, de Stadsbibliotheek Maastricht en het
Regionaal Historisch Centrum Limburg presenteren ook in 2017 weer pareltjes
uit hun collecties. Het gemeenschappelijke onderwerp is het kruidboek,
vormgegeven door een minitentoonstelling rond gebruik en symboliek van
kruiden. Vier studenten van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar de kruidboeken in
de verschillende collecties. Tijdens de MABP presenteren zij hun bevindingen.
De tentoonstelling tijdens de beurs fungeert als teaser voor exposities in het
Centre Céramique, het Natuurhistorisch Museum Maastricht en de Universiteit
Maastricht. De MABP is ingericht in de Sint-Janskerk aan het Vrijthof. Lees alles over MABP en het cultureel randprogramma rondom de beurs op www.
mabp.eu.

W-hal, de machinehal van de faculteit Werktuigbouwkunde, beginjaren van de TU Eindhoven.

ArcheoLAB

Hoe levensvatbaar is Mars? Kom er achter in Sonnenborgh! Deze speurtocht
naar leven op Mars kwam tot stand in samenwerking met Mars-onderzoekers
van de Universiteit Utrecht. Voor 8 jaar en ouder.

TU DELFT LIBRARY
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
library.tudelft.nl

Rhapsody of Ideas for Sustainable Fashion
T/m 3 februari 2017
This exhibition in TU Delft Library is based on the dissertation ‘Making Fashion
Sustainable – The Role of Designers’ by PHD researcher Natascha van der
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