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Maria Sibylla Merian, 
changing the nature of art 
and science
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat wetenschapper 
en kunstenaar Maria Sibylla Merian (1647-1717) 
overleed. In binnen en buitenland wordt dit                
herdacht met tentoonstellingen, evenementen en 
een internationaal congres in Amsterdam. 

Maria Sibylla Merian is een van de meest intrigerende mensen uit de 
vroegmoderne tijd. Zij werd geboren in Frankfurt en woonde en 
werkte achtereenvolgens in Neurenberg, Wieuwerd en Amsterdam. 
Haar wetenschappelijke interesse in de entomologie bracht haar 
uiteindelijk in Suriname waar ze de metamorfose van insecten in hun 
natuurlijke leefomgeving bestudeerde. Terug in Amsterdam werkte 
ze met haar dochters aan haar magnum opus: Metamorphosis                 
insectorum Surinamensium (Amsterdam 1705) waarin ze haar            
nauwkeurige observaties met prachtige afbeeldingen illustreerde.  
Zij vormde in de decennia voor en na 1700 een belangrijk knooppunt 
in een netwerk van natuuronderzoekers, kunstenaars, verzamelaars 
en uitgevers. Haar manier van werken (het beschrijven en afbeelden 
van het dier in zijn leefomgeving) kreeg veel navolging. 

Generatio spontanea
Tegenwoordig wordt zij niet alleen beschouwd als een zeer bege-
nadigd kunstenaar, maar ook als een empirisch wetenschapper,        
die als een van de eersten het idee van spontane generatie naar       
het rijk der fabelen verwees. Spontane generatie, ofwel generatio 
spontanea wil zeggen dat leven vanzelf ontstaat. Het werd ook wel 
abiogenese van Aristoteles genoemd, gebaseerd op zijn dagelijkse 
waarnemingen dat vliegen uit kadavers tevoorschijn kwamen,         
muizen uit het graan en bladluizen uit dauwdruppels.

Tentoonstellingen en boeken 
Het leven en werk van Merian worden onderzocht door wetenschap-
pers uit vele landen waaronder, botanici, entomologen, en historici 
die zich bezighouden met de geschiedenis van wetenschap, kunst, 
religie, economie, gender en de koloniën. En ook schrijvers en        

Congres
Ter gelegenheid van het driehonderdjarige ster� aar van Maria Sibylla 
Merian (1647-1717) organiseert de Artis Bibliotheek van de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met de Maria Sibylla 
Merian Society en de ARTIS-Academy een internationaal congres in 
Amsterdam op 7, 8 en 9 juni 2017. Sprekers zijn onder anderen 
George McGavin, Redmond O’Hanlon, Kay Etheridge, Katharina 
Schmidt-Loske. De eerste twee dagen zijn in het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, en de derde dag in Artis en de Artis Bibliotheek.
Meer informatie over het congres en aanmelding: 
https://www.aanmelder.nl/merianconference
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Alles van waarde is weerloos
Verleden jaar vierde de Universiteit Maastricht haar 40-jarig                   
jubileum. Als het net even anders was gelopen was de universiteit 
veel ouder geweest. Twee eeuwen eerder had het bestuur van            
de stad Maastricht al de kans om een universiteit te vestigen, maar 
wees dit af. 

Het stadsbestuur van Maastricht besloot in 1662 een bibliotheek      
te stichten ‘voor de meeste luyster ende aansien van de Stadt,        
ende ten besten en tot bevordering van de studien in allerhande 
faculteiten’. Omdat de Maastrichtse bibliotheek een magistraats-
bibliotheek was, had zij een omvangrijke collectie juridische                  
en staatkundige werken, naast ook theologische werken. In het 
stadhuis werd de collectie in speciaal daarvoor ontworpen boeken-
kasten getoond.

De bibliotheek gaf de stad status en de mogelijkheid om zich                 
te pro� leren ten opzichte van omliggende steden zoals Luik.             
Bibliothecaris zijn was een voorrecht waarvoor gezaghebbende 
bestuurders in aanmerking kwamen die daarmee hun loopbaan 
beëindigden. 

Dat het stadsbestuur waarde aan de bibliotheek toekende bleek 
ook uit de � inke collectiebudgetten die de bibliothecaris had                 
te besteden. Halverwege de achttiende eeuw was de collectie           
gegroeid tot 27.000 werken, die verder groeide in de negentiende 
eeuw met eigen aankopen, schenkingen, legaten maar ook met 
werken uit kloosters die hun deur moesten sluiten. Ook al had     
Maastricht daarmee een omvangrijke wetenschappelijke collectie, 
tot de oprichting van een universiteit kwam het toen niet,                  
Maastricht wees de mogelijkheid hiertoe af waarna Luik vervolgens 
in 1812 een universiteit stichtte. 

Anno 2017 bestaat de collectie uit ongeveer 200.000 bijzondere 
werken die cultureel erfgoed zijn, waaronder de Limburgse collectie 
en privébibliotheken van Loyens, Franquinet en Schols. 

Was 350 jaar geleden de bibliotheek een toonbeeld van het rijke     
intellectuele leven en gaf zij status aan de stad, tegenwoordig wordt 
daar anders naar gekeken. Het lijkt een makkelijke post om op te 
bezuinigen als er geen ‘positieve business case’ gemaakt kan 
worden. Hoogste tijd om anders naar het erfgoed te kijken en geld 
beschikbaar te stellen om het te conserveren en het gebruik          
ervan te stimuleren. Alles van waarde is weerloos. Gelukkig zijn 
tegenwoordig veel universitaire bestuurders, wetenschappers en 
ook studenten daarvan doordrongen en dat uit zich in hun                   
aandacht voor de bijzondere collecties. Nu de politici nog. 

Ingrid Wijk,
Directeur Universiteitsbibliotheek Maastricht
Bestuurslid Stichting Academisch Erfgoed Nederland

moderne kunstenaars worden door haar werk geïnspireerd.         
Wetenschappelijke publicaties over haar zijn legio. En er zijn                
tentoonstellingen aan haar werk gewijd, gedichten en romans over 
haar geschreven en tot de overgang naar de euro sierde zij zelfs het 
biljet van 500 Duitse mark. In oktober 2016 verscheen bij Lannoo      
de facsimile van Metamorphosis insectorum Surinamensium. Dat    
werk is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), de UvA, Naturalis en leden van de Merian Society. 
De Merian Society wordt gevormd door wetenschappers uit                    
Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland en de Verenigde Staten.

Na een mooie tentoonstelling in 2016 in The Queen’s Gallery                      
in Londen, is haar werk dit jaar te zien in Berlijn, Neurenberg,             
Wiesbaden, Frankfurt, Rotterdam (Maritiem Museum) en Amsterdam 
(Cromhouthuis). 

Hans Mulder, 
conservator Artis Bibliotheek 
 

Lantaarnplaatjes en glasdia’s 
in academische collecties
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden aan universiteiten glas-
dia’s en lantaarnplaatjes gebruikt bij colleges en presentaties, als 
een verre voorloper van Powerpoint. Docenten maakten de dia’s 
soms zelf, maar meestal kocht men bestaande reproducties die 
voor de internationale markt vervaardigd en verhandeld werden.  

Voor deze zogenaamde gebruiksfotogra� e is lange tijd weinig         
interesse geweest, maar de laatste jaren kunnen de lantaarn-
plaatjes en glasdia’s zich verheugen in een toenemende belang-
stelling van onderzoekers.  

De term lantaarnplaatjes verwijst naar de toverlantaarn die vanaf het 
midden van de zeventiende eeuw gebruikt werd om beschilderde of 
betekende glasplaatjes te projecteren. De toverlantaarn werd rond 

1654 uitgevonden door Christiaan Huygens en werd voornamelijk in 
theaters gebruikt, in samenhang met een verteller, muziek en inter-
actie met het publiek. 

Glasdia’s zijn fotogra� sche beelden op dragers van glas en komen 
pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw voor. In gelijke 
tred met de opkomst van stereoscopische fotogra� e – de zogenoem-
de stereofotogra� e en stereokaarten – werden glasdia’s in grote 
oplagen geproduceerd en uitgegeven in series. Rond 1900 was      
zowel op de Europese als Amerikaanse markt een groot aanbod van 
‘optical devices’ (projectoren en stereokijkers) en de bijbehorende 
afbeeldingen te vinden.

Fotohistorisch ‘oninteressant’
Door de aard van de collecties werd dit soort gebruiksfotogra� e 
lange tijd gezien als minder belangrijk dan bijvoorbeeld originele    
fotocollecties. Het werd louter als hulpmiddel gezien, als een manier 
om beeldmateriaal te reproduceren, als instrument voor overdracht 

van kennis en ter ondersteuning bij gesproken of geschreven          
(tekstuele) informatie. 

Met de overgang naar kleinbeelddia’s in de jaren zeventig en tachtig 
en eind jaren negentig de veranderingen door de introductie van 
digitale fotogra� e, computers in het onderwijs en digitale projec-       
toren, zijn de glasdia’s in rap tempo in onbruik geraakt. 

Glasdia’s in academische collecties
In de academische collecties in Nederland zijn vooral glasdia’s te vin-
den. Grofweg kunnen hierbij twee soorten van herkomst worden 
onderscheiden. In het eerste geval gaat het om door de docenten 
zelfgemaakt beeldmateriaal. Dat kunnen originele foto’s zijn of repro-
ducties van illustratiemateriaal uit boeken of van foto’s of prenten. In 
het tweede geval zijn het series die voor de internationale markt 
vervaardigd en verkocht werden door fotografen, foto-ateliers en uit-
geverijen. De tweede soort is het meest vertegenwoordigd. 

Lichtbeelden project
De laatste jaren kunnen lantaarnplaatjes en glasdia’s zich in een toe-
nemende belangstelling verheugen. Onderzoek naar deze beeld-
dragers kan inzicht bieden in de manier van lesgeven en geeft een 
beeld van de stand van de wetenschap. Maar ook als fotogra� sch 
object zelf zijn ze in toenemende mate onderwerp van onderzoek. 

De bij de SAE aangesloten universiteiten herbergen veel verzamelin-
gen van lantaarnplaatjes en glasdia’s. Het Lichtbeeldenproject wil 
deze collecties ontsluiten en onder de aandacht brengen van onder-
zoekers en het publiek. Daarvoor is in 2016 een eerste inventarisatie 
gedaan met als resultaat een overzicht van de dia-collecties aan-
wezig bij de SAE-universiteiten. Dit jaar zullen deze collecties verder 
worden ontsloten en wordt gewerkt aan een publicatie. 

Meer informatie over het project: Rixt Bosma, fotohistorica 
(info@rixtbosma.nl) of Frank Meijer, coördinator SAE 
(f.t.meijer@academischerfgoed.nl)

Column    Om het academisch erfgoed

Ingrid Wijk,
Directeur Universiteitsbibliotheek Maastricht
Bestuurslid Stichting Academisch Erfgoed Nederland



Symposium: Digitalisering 
en de praktijk van het 
academisch erfgoed
Juan Luis Cebrián, lid van de Club van Rome, liet zich ooit in bezorgde 
termen uit over de oprukkende digitalisering van onze cultuur. Want 
hoewel hij zag dat digitalisering precisie en eenvoud bevorderde – 
vanuit academisch oogpunt een belangrijk winstpunt – zou deze ook 
ten koste gaan van de nuance.

Dat was in de jaren negentig. Kunnen we, twintig jaar later, zeggen 
dat Cebriáns vrees waarheid is geworden? Halen we in de praktijk de 
ambities die we met het digitaliseren van – in ons geval – academisch 
erfgoed wilden bereiken? Of is de aard van het materiaal zodanig dat 
we nog steeds worden geconfronteerd met grote praktische en in-
houdelijke obstakels? En zo ja, wat zijn die obstakels en zijn ze te 
overwinnen?

Met onder meer die vragen in het achterhoofd organiseert de      
Stichting Academisch Erfgoed in samenwerking met het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis op 1 juni 2017 het sympo-
sium “Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed”. 

Op deze dag willen we het digitaal academisch erfgoed van verschil-
lende kanten belichten: van de problematiek rond ‘born digital’ 
hoogleraarsarchieven tot het gebruik van publieksparticipatie voor 
de online presentatie van objecten en verhalen. Het symposium 
heeft een praktische insteek, waarbij we vooral van elkaar willen 
leren door het delen van ervaringen.

D
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Niet een beschimmelde 
jurk, maar een jurk van 
schimmel
Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft onlangs zijn collectie uitge-
breid met een bijzonder kunstobject: een biologisch afbreekbare 
jurk gemaakt van schimmels, of beter gezegd: mycelium, het draden-
netwerk van schimmels. Normaal gesproken komen de nieuwste 
aanwinsten van het museum rechtstreeks uit de universiteit, maar 
deze jurk vormt een uitzondering. Dit object laat namelijk goed zien 
hoe wetenschappers en kunstenaars samenwerken om van schim-
mels duurzame materialen te maken.

SchimmelLAB
De tentoonstelling SchimmelLAB laat zien dat schimmels in de        
toekomst oplossingen kunnen bieden op het gebied van duurzaam-
heid, gezondheid en voeding. Zo maakt de bezoeker kennis met      
het onderzoek naar schimmels en plantenziektes. Professor Corné 
Pieterse (Plant-Microbe Interacties van de Universiteit Utrecht) doet 
bijvoorbeeld onderzoek naar het afweersysteem van planten om te 
voorkomen dat planten ziek worden. 

Schimmels verzamelen
In de afgelopen honderd jaar zijn er al meer dan 100.000 schimmels 
verzameld door het Westerdijkinstituut, maar toch zijn er nog veel 
meer. De bezoekers van de tentoonstelling kunnen met een speciale 
onderzoekskit bodemmonsters uit hun eigen tuin nemen en                  
op deze manier kunnen ze meewerken aan de uitbreiding van de 
schimmelverzameling. 

Westerdijkjaar
Het SchimmelLAB wordt georganiseerd in het kader van het Wester-
dijkjaar. In 2017 vieren we dat Johanna Westerdijk honderd jaar         
geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland werd. Zij 
deed onderzoek naar plantenziektes en schimmels en had de              
leiding over de schimmelcollectie van het Centraalbureau voor 
Schimmelcultures (CBS-KNAW), dat nu het Westerdijk Instituut heet. 
Het Westerdijk Instituut beheert zo’n 100.000 levende schimmels en 
is daarmee de grootste schimmelopslag ter wereld.

Myceliumjurk
Ook de jurk is gedurende dit jaar te zien in het SchimmelLAB. De 
schimmeljurk, of beter myceliumjurk, is gemaakt door kunstenares 
Aniëla Hoitink in nauwe samenwerking met hoogleraar Han Wösten 
(Microbiologie, Departement Biologie, Universiteit Utrecht) die werkt 
aan het maken van nieuwe producten van schimmelmateriaal. Deze 
jurk laat een nieuwe manier van textiel- en kledingproductie zien. 
Hierbij wordt eerst het mycelium gekweekt. Daarna wordt het mate-
riaal op een 3D-mal tot een kledingstuk verwerkt. Spinnen, weven en 
naaien worden overgeslagen. De jurk in het Universiteitsmuseum 
Utrecht is het prototype.

Meer over SchimmelLAB http://www.universiteitsmuseum.nl/
te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/schimmellab

Sonnenborgh: ‘Ver weg 
komt dichterbij’
Op 16 februari mocht Sonnenborgh – museum & sterrenwacht te 
Utrecht, een cheque ter grootte van € 250.000 in ontvangst nemen 
tijdens het Goed Geld Gala van de Bankgiroloterij. Een bijzonder mo-
ment voor ons. Niet alleen vanwege het spektakel van het gala zelf, 
maar vooral omdat hiermee de � nanciering rond was van ons ambi-
tieuze plan voor een herinrichting van Sonnenborgh: ‘Ver weg komt 
dichterbij’. In totaal hebben we voor deze make-over van de museale 
presentatie bij Sonnenborgh ca. € 600.000 geworven bij maar liefst 
zestien verschillende fondsen en partijen met bedragen variërend 
van € 1.000 tot de al genoemde € 250.000. En hoewel we een klein 
museum zijn, voelen we ons hier toch heel groot mee.

Met ‘Ver weg komt dichterbij’, dat is ontwikkeld door het ontwerpbu-
reau XPEX Experience Experts, gaat Sonnenborgh de bezoeker nog 
meer betrekken bij de wetenschap en het fascinerende van sterren- 
en weerkunde. We houden u graag op de hoogte.

Bas Nugteren,
directeur Sonnenborgh

Portret met bladgoud voor 
hoogleraar Jan Ho� mann 
De wanden van de Senaatskamer van de Universiteit Leiden hangen 
vol met eeuwenoude hoogleraarportretten. Sinds maart van dit jaar 
is daar het portret van Johann Joseph Ho� mann aan toegevoegd. 
Met een achtergrond van bladgoud knalt het er tussenuit. Het is    
kenmerkend voor Ho� manns bescheidenheid dat hij pas zo’n 140 
jaar na zijn dood in deze zaal met een portret geëerd wordt, terwijl  
hij de plaats tussen zijn illustere voorgangers en tijdgenoten zeker 
verdiend heeft. Het is dan ook mooi dat zijn portret in 2017, dat als 
Aziëjaar volop in Leiden gevierd wordt, aan de galerij is toegevoegd.

Jan Ho� mann, zoals hij zich in zijn nieuwe vaderland graag noemde, 
werd op 16 februari 1805 in Würzburg geboren in een arme familie. 
De hoogbegaafde Ho� mann kreeg de kans om met een beurs van de 
Beierse koning � loso� e te studeren. Daarna koos hij opmerkelijk ge-
noeg voor een carrière als operazanger; zijn stem werd als wonder-
schoon beschreven. In 1830 ontmoette Ho� mann in Antwerpen 
Philip Franz von Siebold, die ook uit Würzburg afkomstig was. Net 
terug uit Japan koesterde Von Siebold het plan een groot encyclope-
disch werk het Nippon-Archiv te publiceren. Ho� mann besloot zijn 
carrière om te gooien en vertrok als assistent met Von Siebold naar 
Leiden. Hij woonde daar tot aan zijn dood op 19 januari 1878.

In Leiden zette Ho� mann zich vlijtig aan een studie met hinder-          
nissen, want hij kon het Japans alleen via het Maleis en Chinees 
benaderen. Uiteindelijk leerde hij met behulp van Chinees-Japanse 
woordenboeken zichzelf Japans. Hij slaagde erin binnen zeven jaar 
over Japan te publiceren op basis van originele Japanse bronnen. Pas 
ruim dertig jaar later, in 1862, ontmoette hij voor het eerst Japanners 
en hoorde hij Japans spreken.

In 1845 werd Ho� mann translateur voor het Japans en uiteindelijk 
werd hij in 1855 de eerste hoogleraar Japans ter wereld. Hij kan         
beschouwd worden als de vader van de moderne Japanologie.
De Leidse kunstenaar Eva de Visser werkt vaak met bladgoud en in 
dit portret herinnert dit prachtig aan vroegmoderne Japanse kamer-
schermen. De achtergrond is een detail uit Ho� manns Japansche 
Spraakleer uit 1868, waaruit duidelijk zijn vaardigheid in het Japanse 
schrift blijkt.

Steven Hagers

Praktische informatie 
Wanneer: donderdag 1 juni 2017, 09.30 - 17.00 uur.
Waar: Vrije Universiteit Amsterdam 
Meer informatie: www.academischerfgoed.nl/symposium

Born Digital: academisch erfgoed van de toekomst
Ontsluiting en presentatie van digitaal academisch erfgoed
Auteursrecht en privacy: hoe ver mag je gaan bij online publiceren
Publiek en participatie: het e� ect van crowdsourcing 

Thema’s



De Hond van De Kat 
Het is altijd lastig om uit een collectie van zo’n 6000 objecten een favo-
riet te kiezen. Het object dat het meest tot onze verbeelding spreekt is 
‘De hond van de Kat’. Het is een klein onderwijsmodel in de vorm van 
een hondje. Gebouwd door medewerker De Kat heeft het hondje in de 
jaren zestig en zeventig de werking van het elektronisch geheugen 
aan studenten gedemonstreerd. Het geheugen van de hond, twee 
grote condensatoren, zit letterlijk in zijn oren.

Met dit model kon het beroemde experiment van Pavlov worden ge-
toond. De speekselontwikkeling wordt nagebootst door het oplichten 
van een langwerpig buisje dat als een tong uit zijn bek hangt. Het 
voedsel van de hond is een aluminium plaatje dat tegen twee con-
tacten onder zijn bek gedrukt wordt. Het aanbieden van deze ‘biefstuk’ 
vormt de ongeconditioneerde stimulus van Pavlov. Op een plankje zijn 
twee drukknoppen gemonteerd. Die bedienen een bel en een zoemer. 
Dit vormt Pavlovs geconditioneerde stimulus. Door tijdens het voeren 
de bel óf de zoemer óf beiden te laten horen, wordt de hond gecondi-
tioneerd. De hond zal na een paar keer het aanbieden van voedsel as-
sociëren met het geluid. Daarna zal de hond ook speekselontwikkeling 
krijgen bij het horen van het geluid alleen. 

Vanaf november is ‘De hond van de Kat’ voor het publiek te zien in 
Leiden, in de vernieuwde opstelling van Museum Boerhaave.

Abel Stree� and, 
Sylvia Nijenhuis, Jules Schoonhoven

 Rubriek    Het Favoriete object van:
Het nieuwe erfgoedteam TU Delft
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UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Bijzondere Collecties

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

www.bijzonderecollecties.uva.nl

Tentoonstelling ShakespeareNL. Vier eeuwen Shakespeare 
in Nederland
T/m 17 mei 2017

De invloed van William Shakespeare op het theater en de taal is enorm, ook in 

Nederland. Haarscherp ontleedde hij in zijn toneelstukken ambities en hart-

stochten die iedereen herkent. Zijn glanzende, betekenisrijke taal is vaak letter-

lijk spreekwoordelijk geworden. Vierhonderd jaar na zijn dood is Shakespeares 

roem wereldwijd. Wat is het geheim van Shakespeare? 

Modernism: in print  
15 juni tot en met 1 oktober 2017

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht, 

en Modernism: in print biedt voor het eerst een overzicht van de Nederlandse 

gra� sche vormgeving die onder invloed van De Stijl en de buitenlandse avant-

garde ontstond. Met drukwerk en uniek archiefmateriaal als schetsen en origi-

nele ontwerpen laat de tentoonstelling zien hoe het modernisme ons dagelijks 

leven met visuele uitingen domineerde. 

ALLARD PIERSON MUSEUM
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam

www.allardpiersonmuseum.nl

Modern Candor 
T/m 7 mei 2017

In de expositie Modern Candor. The struggle for the Falkland Islands/Islas       

Malvinas combineert kunstenares Jasmijn Visser kaarten en zeldzame boeken 

van de Bijzondere Collecties met kaarten en infographics die zij maakte in 

samenwerking met studio Metahaven. Met deze tentoonstelling maakt zij een 

storyboard, dat verder gaat op de sprongen in tijd en ruimte van de publicatie. 

Lost in Translation 
T/m 27 mei 2017

De studenten van de internationale master Museum Studies (UvA) presenteren 

Lost in Translation – Understanding and Representing Islam. Centraal in de           

expositie staat een replica van een historische,  Islamitische vlag. De expositie laat 

zien dat musea allerlei keuzes kunnen maken in de overdracht naar het publiek. 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

www.rug.nl/museum

Nobel Science, Feringa, Zernike and the Groningen tradition 
Tot 29 mei 2017

Nobel Science. Een tentoonstelling over Groningse wetenschappers die naast 

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

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

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

len’. In de exacte vakken werd in de negentiende eeuw veel gebruik gemaakt 

van instrumentmakers die samen met de wetenschappers diverse innovatieve 

objecten, instrumenten of installaties vervaardigden. Is de toekenning van de 

Nobelprijs aan prof. dr. Ben Feringa in 2016 ook een uiting van die Groningse 

opstelling? Dat valt allemaal te zien in de expositie.

Gelukkig Gezond!
22 juni tot december 2017

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

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

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

gezond maakt. Vertrekpunt van de tentoonstelling vormen de zogenaamde 

zes non-naturalien (waaronder beweging, slapen, rust, omgeving, voeding) die 

worden geïllustreerd met voorbeelden uit de geschiedenis. De expositie wordt 

begeleid door een congres, georganiseerd vanuit de Faculteit der Letteren en 

diverse publicaties.

WOOD
Vanaf 24 juni 2017

Kleine expositie geheel verzorgd door studenten Kunstgeschiedenis onder lei-

ding van hoogleraar Ann-Sophie Lehmann om zo de verbinding onderwijs en 

onderzoek te laten zien.

UNIVERSITEIT LEIDEN
Universiteitsbibliotheek

Witte Singel 27, Leiden

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

Sanskriet – In Azië en daarbuiten
18 mei t/m 5 september 2017

Sanskriet is een mondiaal fenomeen, een taal die tot de intellectuele verbeel-

ding heeft gesproken van zowel historici en taalkundigen in de negentiende 

eeuw, als van yoga en ayurveda adepten tegenwoordig. Maar Sanskriet spreekt 

niet alleen in de vorm van teksten. Het is een medium waarin ideeën, verhalen, 

beelden, en voorstellingen worden doorgegeven als deel van een gemeen-

schappelijke cultuur in ver uiteenliggende regio’s van Azië door de eeuwen 

heen. Deze tentoonstelling toont de rijke geschiedenis en de complexiteit van 

Sanskriet in Azië en daarbuiten: van een taal voor de elite tot een taal van ver-

lichting, van rijke verteltradities tot belichaamde praktijk. Ook laat de tentoon-

stelling zien hoe Sanskriet nog steeds relevant is en een rol speelt in debatten 

rond het gebruik en de status van de taal.

MUSEUM BOERHAAVE
Lange St. Agnietenstraat 10

2312 WC  LEIDEN

www.museumboerhaave.nlm

Antibiotica Brigade
T/m december 2017

In een omgebouwde Piaggio Ape reist Museum Boerhaave door Nederland 

met een tentoonstelling over  antibiotica. Kijk door de microscoop van Antoni 

van Leeuwenhoek. En laat je hand scannen op resistente bacteriën. En zie de 

ontwikkeling van antibiotica door een VR-bril. Museumeducatoren geven ter 

plekke informatie en binnenkort is er een bijbehorend MBO-lesprogramma. 

Zie ook: http://www.museumboerhaave.nl/antibioticabrigade/

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Universiteitsbibliotheek

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

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

Encryptie-apparatuur
Vanaf 8 mei tot eind juni 2017

In de UB in Eindhoven is een expositie te zien van encryptie-apparatuur. De ten-

toonstelling komt tot stand in samenwerking met de vakgroep cryptogra� e van de 

faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Eindhoven en het Cryptomuseum.

Nieuw erfgoedteam 
TU Delft 
Eind 2016 zijn er bij de TU Delft Library drie nieuwe medewerk-
ers aangesteld. Hieronder worden zij voorgesteld.  

Voor het behoud en beheer van de fysieke objecten die binnen de  
TU Delft als Academisch Erfgoed zijn gecategoriseerd wordt Sylvia 
Nijhuis verantwoordelijk. Sylvia heeft in Delft Industrieel Ontwerpen 
gestudeerd en heeft zich daarna toegelegd op de conservering          
en restauratie van cultureel erfgoed. Ze is in deeltijd nog steeds        
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, als docent binnen dit 
vakgebied. In de komende tijd zal ze beginnen met een grootscheepse 
inventarisatie van de zeer uiteenlopende deelcollecties van de            
TU Delft.

Abel Stree� and is aangesteld als universiteitshistoricus. Hij heeft 
een achtergrond in de natuurkunde en is gespecialiseerd in de           
cultuurgeschiedenis van twintigste-eeuwse natuurkunde. Binnen-
kort promoveert hij op een onderzoek naar Jaap Kistemaker en ura-
niumverrijking in Nederland. Hij zal in Delft onderzoek doen naar de 
geschiedenis van de TU.

Jules Schoonman gaat zich ontfermen over de presentatie van het 
erfgoed. Hij studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was onder 
meer werkzaam voor het Nederlands Architectuur Instituut. Omdat 
de TU Delft bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe website, zal 
hij zich de komende tijd richten op de digitale ontsluiting van zowel 
het materiële erfgoed als de geschiedenis van de universiteit.

Het materieel erfgoed van de TU Delft bevindt zich in een aantal      
collecties verspreid over de campus. De grootste verzameling van 
ongeveer 6000 objecten bevindt zich in het depot van de TU Delft 
Library. Daarnaast bezit de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en 
Informatica een grote studiecollectie elektronische instrumenten. 
Ook heeft de faculteit Industrieel Ontwerpen een mooie verzameling 
objecten die om het design van belang zijn. De collectie van de         
microbioloog Martinus Willem Beijerinck bevindt zich bij het Science 
Centre. Het nieuwe erfgoedteam heeft zich ten doel gesteld om deze 
losse eilanden met elkaar te gaan verbinden
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UNIVERSITEIT UTRECHT
Universiteitsmuseum

Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

www.museum.uu.nl

Het SchimmelLAB
T/m 31 december 2017

Ontdek de wondere wereld van schimmels. In 2017 vieren we dat Johanna 

Westerdijk honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar van Neder-

land werd. De tentoonstelling laat zien dat zij onderzoek deed naar planten-

ziektes en schimmels. Actueel schimmelonderzoek laat zien dat schimmels 

oplossingen kunnen bieden voor de toekomst op het gebied van duurzaam-

heid, gezondheid en voeding.

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.

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT
Zonnenburg 2, Utrecht

www.sonnenborgh.nl

Spoorzoeken op Mars
T/m 31 december 2016

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

ART WALK THROUGH TU DELFT CAMPUS
Woensdag 7 juni 2017 14.00-16.00

Ontmoetingspunt: Botanische tuin, Museumshop, 

Poortlandplein 6, 2628 BC Delft

De TU Delft heeft belangrijke gebouwen van internationaal gerenommeerde ar-

chitecten en kunstwerken van bekende kunstenaars. In de “Art-Walk” willen wij u 

enthousiast maken voor deze erfenis en de verhalen die hieraan verbonden zijn. 

Uw Gidsen: Marion Vredeling, Program Manager van de TU Delft Library en Ad 

Bercht, Informatiespecialist (Architectuur) bij de TU Delft Library en kunstenaar.

Vanwege de beperkte capaciteit is registratie vereist: http://ifot-delft.com/nl

WAGENINGEN UNIVERSITY
Wageningen UR Library, Special Collections

Droevendaalsesteeg 2, Wageningen

www.wageningenur.nl/library/special-collections

Tentoonstelling Wageningen University & Research in Cartoons
T/m 1 juni 2017

Wetenschap en cartoons gaan soms samen in de geschiedenis van Wagenin-

gen University & Research. Tekenleraar Louis Raemaekers tekende rond 1900 

karikaturen van latere hoogleraren van de Landbouwhogeschool. Tijdens de 

eerste Wereldoorlog bereikt hij internationale faam met zijn felle anti-Duitse 

cartoons. Midden jaren zestig maakte Fiep Westendorp tekeningen voor het 

Wageningse Instituut voor Tuinbouwtechniek (ITT) met ergonomisch adviezen 

voor de bloemisterij. Ook nu nog worden er regelmatig cartoons ingezet om 

aspecten van onderwijs en onderzoek, soms kritisch, te verbeelden.

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Universiteitsbibliotheek

Grote Looiersstraat 17, Maastricht

umlib.nl/aemfonds

The Beauty of Botanical Drawing
Tot 30 juni 2017

Locatie: Minderbroedersberg 4-6, het Bestuursgebouw van Maastricht 

University,

Open: Van maandag tot en met vrijdag 9:00 – 18:00 uur

De expositie van Esmée Winkel loopt parallel aan de tentoonstelling ‘Kruiden-

rijk’ met prachtige kruidenboeken uit Maastrichtse collecties. Winkel laat zien 

hoe wetenschappelijke illustraties en botanische tekeningen nog steeds een 

belangrijke rol spelen in de publicaties van wetenschappelijk onderzoekers. 

Winkel werkt als ‘scienti�c illustrator and botanical artist’ voor Naturalis Biodi-

versity Center. www.kec-um.nl

Kruidenrijk: Maastrichts mooiste historische kruidenboeken in 
drie mini-expo’s
14 maart t/m 18 juni 2017 

Centre Céramique

De mooiste kruidenboeken uit de historische collectie van Centre Céramique

www.centreceramique.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Voorbeelden van het medisch gebruik van kruiden door de eeuwen heen

www.nhmmaastricht.nl

Universiteitsbibliotheek Maastricht (binnenstad locatie) 

Internationale kennisuitwisseling rondom kruidenboeken

library.maastrichtuniversity.nl/library-wall

VRIJE UNIVERSITEIT
Bibliotheek ,eerste verdieping

De Boelelaan 1105, Amsterdam

www.ub.vu.nl/nl

Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents
t/m 23 mei 2017

De reuk, het meest onderschatte zintuig. De reuk is ongemerkt bepalend voor 

hoe we ons voelen. Geuren roepen levendige jeugdherinneringen op. Ze zijn 

onderdeel van onze identiteit: elk van ons heeft een geur die even uniek is als 

een vingerafdruk.

Hoe ruikt een polderlandschap? De Slag bij Waterloo? De buitenaardse geur 

van de maan? De hele wereld? Deze en andere verloren en zeldzame geuren 

zijn -door de bundeling van krachten van parfumeurs, chemici en historici- ge-

-reconstrueerd.  Ook kunstenaars zijn met geur aan de slag gegaan: al een 

eeuw geleden begeurden Surrealisten zoals Marcel Duchamp en                                       

Futuristen zoals F.T. Marinetti hun beelden, tentoonstellingsruimtes en               

poëzievoordrachten en speelgoed. Laat je neus de vrije loop en besnu�el 

werken van verschillende internationale kunstenaars. 




