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Een transitie in het 
verzamelen en ontsluiten 
Vertrekkend bestuurslid Bas Nugteren over acade-
misch erfgoed nieuwe stijl

Sinds de oprichting van de SAE is Bas Nugteren namens de Univer-
siteit Utrecht lid van het dagelijks bestuur geweest. Na ruim twintig 
jaar nam hij op 22 juni afscheid op het mini-symposium ‘Tussen col-
lectie en science centre’. Voordat hij het stokje doorgeeft, deelt Nug-
teren zijn visie op academisch erfgoed nieuwe stijl. 

Onderzoek en onderwijs zijn kwetsbaar
‘Toekomstig erfgoed’ is iets anders dan ‘de toekomst van bestaand 
erfgoed’. Zo vertelt Nugteren, omgeven door 'erfgoed oude stijl': in 
museum Sonnenborgh, en aan het robuuste houten bureau waar 
ooit Willem Vogelzang zat, de eerste Utrechtse hoogleraar kunst-
geschiedenis.

Nugteren: ‘Een groot deel van de erfgoedcollecties is toevallig tot 
stand gekomen. Talloos zijn de verhalen over instrumenten die er-
gens op een zolder zijn aangetroffen en die men vergeten was op te 
ruimen. Dat zal wel blijven voorkomen, maar verzamelen nu is toch 
anders dan vroeger. Waar het vroeger om concrete, aanraakbare 
zaken ging, gaat het tegenwoordig veelal om digitale bestanden. Het 
klassieke beeld van een (laboratorium)opstelling, een instrumentari-
um en een uitkomst van het onderzoek, is de laatste decennia gro-
tendeels veranderd. Grote delen van het onderzoek zijn digitaal, 
denk aan speltechnische modellen zoals “serious games”. Verder is 

veel van het proces van onderzoek niet meer vastgelegd. Wel het re-
sultaat in de publicatie natuurlijk, maar niet meer de weg ernaartoe. 
Daardoor zijn het tegenwoordige onderzoek en onderwijs (be-
waartechnisch) veel kwetsbaarder. Nu weten we meestal nog wel 
waar de data te vinden zijn, op welke servers. Maar weten we dat 
over dertig jaar nog en hebben we dan nog de programma’s om die 
data te kunnen lezen?’

Journalist
Op de vraag wie er moeten beslissen over wat er verzameld wordt, 
antwoordt Nugteren dat het uiteindelijk de onderzoekers zelf zijn. ‘Zij 
zijn eigenlijk de enigen die een volledig overzicht van het onderzoek 
hebben. Want behalve dat het onderzoek tegenwoordig met een 
“vluchtiger” instrumentarium gedaan wordt, gebeurt het ook op 
meerdere plaatsen tegelijk. Het helder afgebakende disciplinaire 
onderzoek bestaat niet meer, en veel onderzoeksgroepen verdelen 
het werk over meerdere instituten en universiteiten, meerdere 
steden en landen; dat alles bemoeilijkt het overzicht. De grote onder-
zoeksprojecten worden natuurlijk wel gearchiveerd, maar je zou ei-
genlijk een soort journalist moeten hebben, die bijhoudt hoe het in 
elkaar zit, wie bij het onderzoek betrokken is, hoe het wordt opge-
bouwd, hoe de vraagstelling zich ontwikkelt.
De term ‘journalist’ is misschien een beetje misleidend, maar het gaat 
om een functie die zit tussen de archivaris en de wetenschapscom-
municator in. De taak van de eerste is om onbevooroordeeld te be-
waren en te ontsluiten en van de tweede om de resultaten van het 
onderzoek naar een breed publiek te brengen. De journalist doet 
verslag van het proces.'  >

Symposium & 
Dijksterhuislezing 2017
Op 13 oktober 2017 organiseert de SAE haar symposium en Dijkster-
huislezing, in samenwerking met de Universiteit Leiden. Het thema 
van het symposium is “Academisch erfgoed in internationaal per-
spectief”.
De Dijksterhuislezing zal dit jaar worden uitgesproken door Scaliger-
hoogleraar Prof. dr.  Erik Kwakkel onder de titel:
Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?

Meer informatie op pagina 6. 
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Van de Amstel naar de Clyde
Op het moment van schrijven van dit stukje ben ik, na achtenhalf jaar 
aan de Universiteit van Amsterdam, nu twee weken aan de slag bij de 
University of Glasgow, als directeur van de Hunterian Museum & Art 
Gallery. Een spannende overgang en ik was en ben natuurlijk zeer 
geïnteresseerd in de overeenkomsten en verschillen tussen beide. Nu 
is twee weken uiteraard veel te kort voor een degelijke analyse, maar ik 
denk dat ik als voorlopige conclusie kan trekken dat er soms opvallen-
de verschillen zijn in vorm, maar dat het op inhoud een feest van her-
kenning is. 

Alle spannende uitdagingen die ik uit Amsterdam ken, zijn ook hier 
ruimschoots aanwezig. Denk aan het bepalen van een passende ver-
houding tussen dienstbaarheid aan de academische gemeenschap en 
aan het algemene publiek, discussies over zeggenschap over het ge-
bruik van de collectie tussen conservatoren en collectiemanagers en 
over het prioriteren van analoge versus digitale beschikbaarstelling, 
aan de cultuurverschillen tussen museum en bibliotheek, aan de bu-
reaucratie binnen universiteiten enzovoort. Dat bevestigt wat ik in de 
loop van de jaren uit de internationale netwerken van UNIVERSEUM en 
ICOM UMAC heb opgepikt: er kunnen grote verschillen in context, cul-
tuur en beschikbare middelen zijn, maar de kernvraag rondom acade-
misch erfgoed is die naar de verhouding van het gebruik ervan voor de 
binnenwereld van de universiteit, voor onderwijs, onderzoek en pr 
dus, en het gebruik voor een al dan niet academisch publiek buiten de 
universiteit. Hoe het precieze antwoord op die kernvraag moet luiden 
wordt bepaald door de specifieke context. 

In Glasgow is een transitie aan de gang die moet leiden tot een én-én 
antwoord op de kernvraag. Er is in 2016 een groot studiecentrum 
gecreëerd waar docenten, studenten, onderzoekers en een geïnteres-
seerd publiek ‘hands on’ met de collecties mogen werken. Ondertus-
sen worden alle collecties en medewerkers uit alle hoeken en gaten 
van de universiteit bijeengebracht in het eraan gekoppelde collectie-
centrum in Kelvin Hall, een enorm gebouw uit 1927, gebouwd voor 
grote tentoonstellingen en sportevenementen. Dit project heeft alle 
kenmerken van ons Deltaplan voor het Cultuurbehoud! 

De laatste stap is het bestaande conglomeraat van de Hunterian mu-
sea (wetenschapsgeschiedenis, kunst, zoölogie, anatomie) om te vor-
men naar een 21e-eeuwse museale presentatie, ook in Kelvin Hall. 
Maar voordat dat zover is, zal er nog heel wat water door de River Clyde 
gestroomd zijn.

Steph Scholten
Directeur Hunterian Museum & Art Gallery

Wie betaalt?
Het thema van het mini-symposium sloot mooi aan bij de transitie in 
het verzamelen en ontsluiten die Nugteren zojuist heeft beschreven. 
Maar dan dringt zich de vraag op hoe het een en ander gefinancierd 
zou moeten worden. Grof gesteld: wie betaalt de ‘journalist’? ‘Bij 
grote projecten moet je tegenwoordig een percentage voor de out-
reach invoegen,’ zegt Nugteren. ‘Dat past ook in het tijdsbeeld, dus 
vroeg of laat zal men zich realiseren dat daar budget voor moet 
komen. De SAE is opgezet om de kwaliteit van het bewaren en het 
besef dat bewaren belangrijk is, te ondersteunen; het zijn de univer-
siteiten die dat moeten doen. Ik zou graag zien dat de SAE daar een 
keer met wetenschapshistorici een studiedag aan wijdt.’
Wellicht was het mini-symposium een goede aanzet daartoe. Naast 
Nugteren spraken Paul Voogt van het Universiteitsmuseum Utrecht, 
Dirk van Delft van Museum Boerhaave, Maarten Okkersen van het 
Museon en Steph Scholten van UvA Erfgoed en presenteerde Jelle 
Reumer, voormalig directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
een column.

Steven Hagers

Archivering e-mail vooraan-
staande wetenschappers
Een van de taken van de Universitaire Bibliotheken Leiden is het beheren 
van academisch erfgoed, waaronder brievencollecties en wetenschap-
pelijke archieven van vooraanstaande onderzoekers. Veel van dat mate-
riaal is tegenwoordig digitaal en e-mail is een belangrijke vorm van com-
municatie. Vandaar dat de UBL start met een pilot voor het verzamelen, 
duurzaam beheren en uiteindelijk het beschikbaar stellen van e-mailar-
chieven.

Proef
De brievencollecties en wetenschapsarchieven die bewaard worden bij 
Bijzondere Collecties vormen een onmisbare bron voor de bestudering 
van de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek in de verschillende 
faculteiten van de Universiteit Leiden. Bovendien dragen ze bij aan het 
inzicht in de ontwikkeling van de wetenschap in verschillende vakge-
bieden in het algemeen, zowel nationaal als internationaal. 
Om ook in de toekomst dergelijk onderzoek mogelijk te maken, is de 
UBL een proef gestart voor het archiveren van e-mails. Verkend wordt 
welke aanpassingen gedaan moeten worden aan bestaande processen 
en technische infrastructuur om e-mailarchieven efficiënt te verzame-
len, verwerken, beheren en beschikbaar te stellen. De proef richt zich in 
eerste instantie op de e-mailarchieven van Leidse hoogleraren. In 
samenwerking met enkelen van hen zal gekeken worden hoe hun digi-
tale materiaal ondergebracht zou kunnen worden in de UBL.

Brievencollecties 
Volgens een globale schatting bevatten de westerse handschriftencol-
lecties en archieven van de UBL ca. 500.000 brieven. Een groot deel 
daarvan bestaat uit geleerdencorrespondentie, zoals bijvoorbeeld van 
Justus Lipsius (1547-1696), Carolus Clusius (1526-1609) en Christiaan 
Huygens (1629-1695), maar ook van meer moderne wetenschappers 
zoals van Johan Huizinga (1872-1945) en Heiko Miskotte (1894-1976). 
Een ander groot bestanddeel bestaat uit literaire correspondentie, gro-
tendeels ondergebracht in de collectie van de Maatschappij der Neder-
landse Letterkunde. Ook in diverse archieven is correspondentie te vin-
den, zoals in de uitgeversarchieven van Sijthoff en Bohn en in de vele 
hoogleraarsarchieven en universiteitsarchieven.

Erik Weber
Communicatieadviseur Universitaire Bibliotheken Leiden

Column    Om het academisch erfgoed

Allard Pierson Museum en 
Bijzondere Collecties UvA 
samen verder als Allard 
Pierson
In 2007 verhuisden de Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam naar een mooi gerenoveerd gebouw aan de Oude Turf-
markt, naast het Allard Pierson Museum. In 2009 werden beide in-
stellingen samengebracht in een nieuwe organisatie: UvA Erfgoed. 
Het beheer, de beschikbaarstelling en de presentatie van de erfgoed-
collecties van de UvA waren nu geconcentreerd op een prominente 
plek in de stad. De samenwerking tussen beide instellingen bleef 
echter beperkt.

Na tien jaar samen aan de Oude Turfmarkt was het tijd de organisatie 
opnieuw onder de loep te nemen. Hoe kunnen wij de mensen en de 

voorzieningen zo goed mogelijk inzetten voor een wetenschappelijk 
én een algemeen publiek binnen én buiten de UvA? En dat uiter-
aard zo efficiënt en ondernemend mogelijk, rekening houdend met 
de complexe context waarbinnen we opereren. Besloten werd het 
Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties volledig te inte-
greren. Samen gaan wij verder onder de naam Allard Pierson.

Het nieuwe Allard Pierson telt straks drie afdelingen. Onder de afde-
ling Collectie & Kennis vallen het beheer en de beschikbaarstelling 
van de collecties. Met en voor docenten, onderzoekers en studenten 
ontwikkelt deze afdeling activiteiten en programma’s die bijdragen 
aan de academische vorming van studenten. Hierin bundelen we 
bestaande evenementen en lezingen zoals de Summerschool, het 
MuseumCamp, het Symposium on the History of Food, TypeAmster-
dam, de Frederik Mullerlezing en de Allard Pierson Lecture.

De afdeling Publiek & Presentatie slaat de brug tussen wetenschap 
en samenleving. Naast een semipermanente collectieopstelling 
gaan we jaarlijks twee grote tentoonstellingen inrichten. Er komt een 
laagdrempelige zone nabij de publieksingang waar bezoekers kun-
nen zien en ervaren hoe er met erfgoed wordt gewerkt. Hier kan je in 
gesprek gaan met vrijwilligers, conservatoren of restauratoren. Daar-
naast wordt een museumtheater ingericht, waarin zowel populair-
wetenschappelijke documentaires als kleine theatervoorstellingen 
te zien zijn. De afdeling Zakelijke Exploitatie zorgt ervoor dat wij deze 
activiteiten goed kunnen uitvoeren.

Dit alles heeft invloed op de inrichting van het gebouwencomplex. 
Nu Allard Pierson als één organisatie wil gaan functioneren, met één 
identiteit, dient er ook één duidelijke entree te komen en moeten de 
gebouwen goed met elkaar verbonden worden. Hoofdingang wordt 
de monumentale entree van de voormalige Nederlandse Bank, die 
nu al voor het Allard Pierson Museum in gebruik is. Het complex 
krijgt een toegangszone met voor iedereen beschikbare faciliteiten, 
een zone voor de vaste en tijdelijke exposities, een zone voor collec-
ties, een zone voor raadpleging en onderzoek en een congreszaal. In 
het hart van het gebouw komt een lichthal, met daaromheen werk-
groepen- en vergaderruimtes en toegang tot de horeca. Nieuwbouw 
aan het Turfdraagsterpad, binnen de bestaande rooilijn, zal voor 
meer ruimte zorgen.

Alle veranderingen gaan gefaseerd plaatsvinden. Sommige diensten 
zullen tijdelijk niet beschikbaar zijn, maar het Allard Pierson Museum 
en de Bijzondere Collecties blijven gewoon open. Naar verwachting 
wordt het hele proces in 2019 afgerond. Dan ook wordt de nieuwe 
naam definitief in gebruik genomen.
Voor wie meer wil lezen: http://bijzonderecollecties.uva.nl/over-ons/
organisatie/missie--beleid/missie-en-beleid.html

Marike van Roon
Hoofdconservator Bijzondere Collecties UvA
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Verandering secretariaat 
SAE
Eind augustus is Monique Goemans, sinds 10 jaar bestuurssecre-
taris van de SAE, met pensioen gegaan.  Ze werkte vanaf 2003 als 
beleidsmedewerker voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA . Als 
bestuurs-secretaris heeft Monique zowel een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het functioneren van het bestuur en de coördinator, als 
aan de activiteiten van de SAE. De SAE groeide in deze periode van 
5 naar 12 leden. 
Als redactielid van de SAE Nieuwbrief was Monique jarenlang verant-
woordelijk voor de agenda. Voor haar grote inzet voor de stichting, 
haar attente karakter en kritische blik en haar algemene kennis van 
de universitaire wereld zijn we Monique zeer dankbaar.
 
Monique wordt opgevolgd door Katinka Holzhauer. Katinka werkt op 
het directiesecretariaat van de Bibliotheek UvA/HvA en heeft daar-
naast vanaf 1 september de functie van bestuursassistent van de SAE 
erbij. Ze is bereikbaar via sae@uva.nl en 020-5252321. 

Frank Meijer, coördinator SAE
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In memoriam 
Edo Dooijes (1936 - 2017)
Op 24 juli 2017 overleed op 81-jarige leeftijd Edo Dooijes, conserva-
tor van het Computermuseum van de Universiteit van Amsterdam. 

Het Computermuseum werd in 1991 door hem opgericht, als onder-
deel van het Instituut voor Informatica. Edo wist in de loop der jaren 
talloze systemen voor vernietiging te behoeden, zowel systemen die 
gebruikt werden door de academische wereld als industrieel erf-
goed. 

Edo bleef ook na zijn pensionering als wetenschapper actief in het 
museum. Hij maakte mee hoe de collectie onderdeel werd van de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en hoe 
daarmee het voortbestaan verzekerd werd. Het museum verhuisde 
van het Instituut voor Informatica aan de Kruislaan naar de huidige 
locatie op het Science Park. 

Naast studenten trekt het museum op de open dagen van het 
Science Park veel belangstellenden. Zij gaan nu helaas de enthousi-
aste toelichting van Edo Dooijes missen. Gelukkig zijn er enige me-
dewerkers van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en In-
formatica bereid om in de voetsporen van Edo te treden en de 
collectie als academisch erfgoed te behouden.

Taco Walstra
FNWI

SAE en Huygens ING werken 
samen aan Hoogleraren 
portaal
In het kader van het, door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) gefi-
nancierde, project Historisch Personen Portaal (HPP), heeft SAE dit 
voorjaar samengewerkt met Huygens ING aan een pilot. 

De collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen bevatten een 
overvloed aan digitale historische persoonsgegevens. Omdat deze 
gegevens op het web vaak alleen toegankelijk zijn via de websites 
van de instellingen of algemene zoekmachines, is het lastig om op 
gestructureerde wijze informatie over personen uit het Nederlandse 
verleden bij elkaar te zoeken. Ook is het moeilijk om vast te stellen of 
de gevonden gegevens betrouwbaar zijn. Het doel van het HPP-pro-
ject was de ontwikkeling van een platform dat erfgoedinstellingen 
helpt om de personen uit hun collecties te verbinden met andere 
informatiebronnen, zodat de rijkdom aan historische persoonsge-
gevens in Nederland beter zichtbaar wordt. 

Digitaal erfgoed
In de pilot van SAE en Huygens ING is gewerkt aan een portaal waarin 
gegevens van hoogleraren te vinden zijn. Verschillende SAE leden 
(TU Delft, TU/e Eindhoven, Universiteit Leiden, Universiteit van Am-
sterdam, Tilburg University en Vrije Universiteit) hebben hun 
bestaande data over hoogleraren aangeleverd, aangevuld met een 
inventarisatie van circa 600 hoogleraar-archieven. In het door Huy-
gens ING gebouwde platform konden deze persoonsgegevens ge-
koppeld worden, zowel onderling als aan data van andere aanbie-
ders van het HPP (e.g. de Oorlogsgravenstichting en het Huygens 
ING zelf met data van het DWC). Het resultaat was dat van een hoog-
leraar de verschillende informatie, en de oorspronkelijke bronnen, 
zichtbaar waren binnen één scherm. Hiermee is bijgedragen aan de 
doelstelling van NDE om het gebruik van digitaal erfgoed te inten-
siveren en het publieksbereik te vergroten. 

Standaardisatie 
In de pilot is duidelijk naar voren gekomen dat er nog veel winst te 
behalen is wanneer data meer gestandaardiseerd worden. De mate 
van standaardisatie en de wijze waarop de data van de verschillende 
instellingen aangeboden werd, was zeer divers. Hierdoor moest nog 
veel curatiewerk gedaan worden, voordat hoogleraren ook daadwer-
kelijk ‘gekoppeld’ konden worden. 

Demonstrator
De pilot heeft een werkende de-monstrator van een  ‘Hoogleraren 
Portaal’ opgeleverd. In het najaar van dit jaar zal hiervan ook een ee-
rste publieke versie beschikbaar komen. De exacte datum is nog niet 
bekend. Via de website van de SAE wordt u hiervan op de hoogte 
gehouden. Zie: www.academischerfgoed.nl/projecten/ hoogleraren. 

Marnix van Berchum
Huygens ING/ KNAW

Verslag Symposium 
Digitalisering en de praktijk 
van het academisch Erfgoed
Op 1 juni 2017 vond het symposium ‘Digitalisering en de praktijk van 
het academisch erfgoed’ plaats, georganiseerd door de SAE en het 
Huygens ING. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst deelden vijftien 
sprekers uit het erfgoedveld hun ervaring met digitaal academisch erf-
goed. Het programma richtte zich op vier thema’s: ontsluiting en pre-
sentatie, publiek en participatie; born digital erfgoed en auteursrecht 
en privacy. 
Een uitgebreid verslag van het symposium is te vinden op www.aca-
demischerfgoed.nl. Van enkele plenaire sessies hierbij een korte im-
pressie. 

Op nationaal niveau werkt het Netwerk Digitaal Erfgoed aan een 
domein-overstijgend online dienstenportaal, zo vertelde NDE-coör-
dinator Wilbert Helmus. Veel instellingen zijn druk met het digitaal 
ontsluiten van hun materiaal, maar dit gebeurt echter vaak gefrag-
menteerd, in gesloten systemen. Dat leidt tot een zee van metadata, 
die voor de gebruiker onbruikbaar zijn. Met het dienstenportaal wil 
het NDE dit probleem structureel aanpakken.

Ilja Nieuwland (Huygens ING) sprak over de omerta op mislukking 
van technische projecten. De angst om fouten toe te geven – en 
vooral om ze te maken- is onterecht, stelde hij. Ook vertelde hij 
dat het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum een essentieel in-
grediënt miste: de online community. Die zou broodnodige input 
kunnen leveren op het gebied van opinie, content en crowdsourcing. 

UGentMemorie brengt geschiedenis, herinneringen en erfgoed 
van de universiteit van Gent samen. Dit 'geheugen' is de wisselwer-
king tussen universiteit en stad, wetenschap en maatschappij. Fien 
Danniau van de Universiteit van Gent lichtte toe hoe deze website 
tot stand kwam, en waarom het géén platform is geworden voor 
het digitaal verwerken van het tastbare erfgoed van Ugent. Acade-
mische medewerkers en studenten werden direct benaderd voor het 
delen van herinneringen en het schrijven van content.

Han Heymans van TU Delft bracht een verhaal over het gebrek aan 
beleid op het gebied van digitaal archiveren. Om die reden ontwik-
kelt de TU Delft  nu een workflow om de gehele Research Life Cycle 
van onderzoekers te digitaliseren. En dat gaat ver; men wil àlle re-le-
vante data archiveren en documenteren om zo tot een volledig beeld 
van het gehele onderzoeksproces te komen; van begin tot eind. 

Van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) was 
Afelonne Doek aanwezig om over het onderwerp auteursrecht te 
vertellen. Nadat een fotograaf een schadeclaim indiende, besloot 
het IISG afspraken te maken met de stichting Pictoright om claims 
van derden in de toekomst te vermijden. Doek raadde verder aan  
eerst te kijken of  Extended Collective Licensing en Out of Commerce 
works toepasbaar zijn op je collectie. Tot slot drukte zij het publiek 
op het hart: Maak geen individuele afspraken en doe niet aan korte-
termijnoplossingen!

Maarten Zeinstra van Kennisland stelde dat door de digitalisering en 
toenemende roep om Open Science auteursrecht een steeds belang-
rijkere rol zal spelen in de wetenschappelijke gemeenschap. Kennis-
land is aan het lobbyen bij de EU om nieuwe en adequate wetgeving 
mogelijk te maken. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld in de wet nog 
geen uitzonderingen die betrekking hebben op het behoud van cul-
tureel erfgoed. Die moeten er wel komen.  



   

Fotoserie van Martin 
Roemers
In de rubriek  ‘Aanwinst’ dit nummer aandacht voor een bijzondere 
aanwinst van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Deze keer 
gaat het niet om een oud object, een zeldzaam handschrift of een 
vroege druk of prent, maar om een serie van vijf recente foto’s van de 
gerenommeerde Nederlandse fotograaf Martin Roemers (1962). 

Na een jarenlange verbouwing, waarbij een nieuwe verdieping op het 
gebouw van de bibliotheek aan de Witte Singel in Leiden is gezet, is op 
14 september 2017 de Asian Library geopend. In deze bibliotheek zijn 
alle Aziëcollecties van de UBL, die zich op verschillende locaties in de 
stad bevonden, ondergebracht. De Stichting Vrienden van de UBL 
wilde een passend cadeau geven bij de opening en liet de conserva-
toren zelf iets uitzoeken. 
De gekozen serie foto’s bestrijkt meerdere disciplines van de UBL. De 
UBL heeft naast een belangrijke collectie handschriften en gedrukte 
boeken uit alle delen van de wereld, ook een bijzondere verzameling 
tekeningen, schilderingen, prenten en… foto’s, die oorspronkelijk be-
hoorden tot de collecties van het Leidse Prentenkabinet.

Fotograaf Martin Roemers begrijpt als geen ander de kunst van het 
vertalen van wereldomvattende thema’s naar de menselijke maat. Hij 
gooit sinds een aantal jaren hoge ogen met het project Metropolis 
(2007-2015), waarin hij wereldsteden op alle continenten fotografeert. 
In zijn foto’s contrasteert hij de dynamiek van het stadsleven met een 
verstilde kijk op de hectiek van het straatleven. Dit maakt dat zijn foto’s 
een uniek perspectief geven op het urbane leven in megasteden. De 
geschonken foto’s laten opnamen zien uit vijf Aziatische megasteden: 
Mumbai, Karachi, Tokio, Jakarta en Guangzhou.

Vanaf de opening van de Asian Library op 14 september hebben de 
foto’s een centrale plek op de tentoonstelling Urban Jungle: Megacities 
in Asia, die tegelijk met de bibliotheek wordt geopend. De foto’s van 
Roemers worden gecombineerd met andere beelden uit de collecties 
van de UBL, zowel nieuwere als oudere. Na afloop van de tentoonstel-
ling, begin januari 2018, zullen de foto’s verplaatst worden naar de 
wanden van de Asian Library, waar zij vervolgens nog enkele maanden 
te zien zijn. 

Steven Hagers

 Rubriek    Aanwinst
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UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Bijzondere Collecties

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

www.bijzonderecollecties.uva.nl

Modernism: in print  
T/m 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 

grafische 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

Crossroads. Reizen door de middeleeuwen
15 september 2017 t/m 11 februari 2018

De tentoonstelling brengt een keur aan unieke objecten uit heel Europa bijeen, 

uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middeleeuwen’. Crossroads 

stelt dat cliché bij, door een fascinerend beeld te geven van migratie, contact 

en kruisbestuiving – van Europa in wording. Na de val van het West-Romeinse 

Rijk in 476 raakten hele volken op drift. De objecten uit alle windstreken getui-

gen van wederzijdse beïnvloeding op religieus, cultureel en materieel gebied. 

Deze tentoonstelling komt voort uit het internationale samenwerkingsproject 

Connecting Early Medieval European Collections, en reist na het Allard Pierson 

Museum door naar Athene en Bonn. 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen

www.rug.nl/museum

Gelukkig Gezond. Histories of Healthy Ageing
T/m 31 januari 2018

In de tentoonstelling is te zien dat een gezonde levensstijl al eeuwenlang ver-

bonden is met zes klassieke gedrags-en omgevingsfactoren: klimaat, dieet, li-

chaamsbeweging, slaappatronen, detox en emotionele balans. De geschiede-

nis van deze factoren tot de dag van vandaag vormt de rode draad van de 

tentoonstelling.

The Secret of The Wooden Books
Tot 29 oktober 2017

In de tentoonstelling wordt het mysterie van de drie boomboeken van de Rijks-

universiteit Groningen ontrafeld, waarbij er ook aandacht is voor de esthe-

tische, educatieve en ecologische aspecten van het materiaal hout. De ten-

toonstelling in het Student Exhibition Lab is gemaakt door masterstudenten 

Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit, onder leiding van hoogleraar Ann-

Sophie Lehmann.

UNIVERSITEIT LEIDEN
Universiteitsbibliotheek

Witte Singel 27, Leiden

www.bibliotheek.universiteitleiden.nl

Urban Jungle – Megacities in Asia   

T/m 14 januari 2018

De snelst groeiende steden van de wereld bevinden zich in Azië. Met meer dan 

10 miljoen inwoners zijn het ware megasteden. Foto’s van de Nederlandse fo-

tograaf Martin Roemers, aangevuld met foto's uit de negentiende en twintig-

ste eeuw, geven een beeld van de drukste stadscentra van Azië: Guangzhou, 

Jakarta, Karachi, Mumbai en Tokio.

MUSEUM BOERHAAVE
Lange St. Agnietenstraat 10

2312 WC  Leiden

www.museumboerhaave.nl

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, laat je hand scannen op resistente bacteriën en zie de 

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

plekke informatie en vanaf september is er een bijbehorend MBO-lesprogram-

ma. 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/

Beelden en objecten uit het IPO-archief  
September - november 2017

Van 1957 tot 2001 was op de campus in Eindhoven het Instituut voor Perceptie 

Onderzoek gevestigd. De TU/e en Philips deden hier gezamenlijk onderzoek 

op het gebied van menselijke waarneming en ergonomie. Beelden en objecten 

uit het IPO-archief zijn te zien in de UB, gebouw MetaForum.

UNIVERSITEIT UTRECHT
Universiteitsmuseum

Lange Nieuwstraat 106, Utrecht

http://www.universiteitsmuseum.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-

Symposium & 
Dijksterhuislezing 2017
Op 13 oktober 2017 organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en 
Dijksterhuislezing, in samenwerking met de Universiteit Leiden. In 
het kader van het Azië Jaar in Leiden richt het symposium zich op het 
thema: "Academisch erfgoed in internationaal perspectief". Met als 
centrale vraag: hoe verhoudt het Nederlands academisch erfgoed 
zich tot de rest van de wereld?

Met onder andere:

Column door Steph Scholten, directeur Hunterian Museum & Art 
Gallery, Glasgow;
Wayne Modest, hoofd Research Center for Material Culture 
(Museum voor Wereldculturen), Leiden, over academisch 
erfgoed vanuit een postkoloniaal perspectief;
Gert Oostindie, directeur Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en 
Volkenkunde, Leiden, over gedeeld academisch erfgoed;
Sarah Dellmann, onderzoekster en lecturer Universiteit Utrecht, 
over het internationale karakter van glasdia-collecties.

De Dijksterhuislezing zal dit jaar worden uitgesproken door 
Scaligerhoogleraar Prof. dr.  Erik Kwakkel onder de titel: 

Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?

Universitaire erfgoedbeheerders in Nederland zijn druk bezig hun 
bezit te digitaliseren: facsimile’s van kranten, boeken en documenten 
komen in hoog tempo online beschikbaar. Als actief gebruiker van 
deze online collecties richt professor Erik Kwakkel zich in zijn lezing 
op twee vragen: Waarom digitaliseer je als erfgoedbeheerder je 
bezit? Wat wil de gebruiker doen met de digitale surrogaten die 
online beschikbaar komen?
Idealiter zijn de antwoorden op deze vragen hetzelfde, maar dat 
blijkt niet altijd zo te zijn. Op basis van ervaringen van de spreker 
gaat deze lezing in op de wens van de gebruiker en de beperkingen 
die zorgen voor een discrepantie tussen de hierboven gestelde 
vragen.

Datum:  vrijdag 13 oktober 2017
Plaats: Academiegebouw Universiteit Leiden, klein auditorium, 
Rapenburg 73, Leiden
Aanvang: 13.30 uur,  inloop vanaf 13.00 uur
Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht, via  
www.acade-mischerfgoed.nl/aanmelden-symposium
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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 31 december 2017

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

ruggengraat, maar lijken ze verder nog op een mens? Dat zoek je zelf uit in de 

familietentoonstelling 'Tot op het bot'. Luister naar het hart van een reuzen-

schildpad, voel aan een olifantenhuid of kijk mee in de operatiekamer bij een 

hond met een hernia. 

Museumtuin de Oude Hortus 
In deze unieke, historische tuin vergeet je dat je midden in de stad bent. Het is 

een rustige plek om te wandelen en biedt inspiratie voor tuinliefhebbers. De 

tuin is verdeeld in een cottagetuin en een medicinale tuin: de Regiustuin. Daar-

naast herbergt de tuin vele plant- en boomsoorten. Er staat bijvoorbeeld een 

Ginkgo biloba van 250 jaar oud.

UNIVERSITEIT UTRECHT
Universiteitsbibliotheek

Heidelberglaan 3, Utrecht

www.uu.nl/universiteitsbibliotheek

Digitale tentoonstelling 140 jaar Bosatlas
In 2017 is het 140 jaar geleden dat de eerste editie van De Bosatlas verscheen. 

De huidige 55ste editie zal vanaf het schooljaar 2017/2018 ook digitaal be-

schikbaar zijn. De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft de (36) vooroorlogse 

edities gedigitaliseerd en voorzien van wetenschappelijke toelichtingen en 

achtergrondverhalen. Een speciale viewer maakt het mogelijk om twee opeen-

volgende edities naast elkaar tot in detail te vergelijken.

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT
Zonnenburg 2, Utrecht

www.sonnenborgh.nl

Spoorzoeken op Mars
Doorlopende tentoonstelling

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.

Meten = weten! 
Het observatorium van Buys Ballot
Doorlopende tentoonstelling

Meten is weten! Dat wist wetenschapper Christoforus Buys Ballot al toen hij in 

1854 op Sonnenborgh het KNMI oprichtte. In ‘Meten = weten! Het observato-

rium van Buys Ballot’ kom je alles te weten over Buys Ballot, hoe hij het weer 

voorspelde en hoe de weerkunde zich daarna ontwikkelde. Bekijk het weer in 

de toekomst en doe zelf een weersvoorspelling met echte data uit het weer-

station.

 

Sterrenkijkavonden op Sonnenborgh         
Vanaf 15 september 2017

Zie met je eigen ogen gasnevels, planeten en het maanoppervlak van dichtbij. 

Elke vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur voor volwassenen en 12+. En op zaterdag 

speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er wekelijks een Kinderkijkavond van 

19.30 tot 21.00 uur.

TILBURG UNIVERSITY LIBRARY
Brabant-Collectie, Library Building, niveau 0

Warandelaan 2

5037 AB Tilburg

www.brabantcollectie.nl

Expositie ‘Papieren Juweeltjes’  
4 november 2017 t/m 4 februari 2018

Locatie: Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch

Ter gelegenheid van het feit dat 180 jaar geleden het Provinciaal Genootschap 

voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant werd opgericht, organi-

seert de Brabant-Collectie samen met het Noordbrabants Museum de ten-

toonstelling ‘Papieren Juweeltjes’. Het Provinciaal Genootschap heeft vanaf 

1837 een omvangrijke en bijzondere erfgoedcollectie verzameld, die in 1986 

verdeeld is over de beide organisaties. De topstukken op papier uit beide col-

lecties zullen voor één keer weer samen worden geëxposeerd in het Noord-

brabants Museum in ’s-Hertogenbosch. 

VRIJE UNIVERSITEIT
Bibliotheek , eerste verdieping

De Boelelaan 1105, Amsterdam

www.ub.vu.nl/nl

Expositie Karen Armstrong 
T/m 27 oktober 2017

De Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong zal tijdens 

de opening van het academisch jaar op de VU een eredoctoraat in Theologie 

en Religiestudies ontvangen uit handen van haar erepromotor Manuela Kalsky, 

die als bijzonder hoogleraar de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie 

en Samenleving bekleedt. Dit in verband met Armstrongs bijdrage aan het 

gesprek over de positie van de verschillende religies in de samenleving. Naar 

aanleiding van de uitreiking is door de Bijzondere Collecties een expositie in-

gericht in de Erfgoedvitrine van de Universiteitsbibliotheek van de VU. Aan-

dacht wordt besteed aan de publicaties van Karen Armstrong en de activitei-

ten op het gebied van de door haar opgesteld Charter for Compassion. Gebruik 

gemaakt wordt van documenten uit de UB en bruiklenen van diverse herkomst. 

Locatie: hal 1e verdieping Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1103, Amsterdam.
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