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Agenda

Het favoriete object van:
Ab Flipse

Weekblad van het Regt nu
digitaal doorzoekbaar

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Bijzondere Collecties
Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
www.bijzonderecollecties.uva.nl

Vanaf nu is via de website van de UB Maastricht het Weekblad van
het Regt volledig digitaal te lezen en te doorzoeken. Ongeveer
65.000 pagina’s zijn met de nieuwste technieken bewerkt. Door het
gebruik van ‘fuzzy’ zoektechnieken zijn de zoekresultaten veel beter
dan tot voor kort mogelijk was.

Ramses Shaffy: de tentoonstelling
7 maart t/m 1 juni 2014
Het archief van Ramses Shaffy wordt bij de UvA Bijzondere Collecties bewaard..
Persoonlijke documenten en foto’s uit dit archief worden in deze tentoonstelling
gepresenteerd, evenals bijzonder audio-visueel materiaal. Ook zijn vertolkingen

Het Weekblad van het Regt, een verzamel- en naslagwerk voor
jurisprudentie, kan doorzocht worden op jurisprudentie, weekbladnummer of datum, een trefwoord of op register. Ook voor niet
juridische lezers interessant, zo zult u zien als u ‘stoomboot’ of
‘roggenbrood’ intypt.
Dit project is mogelijk gemaakt door donaties aan het Academisch
Erfgoed Maastricht Fonds. De digitale versie van het Weekblad van
het Regt is rechtstreeks te raadplegen op:
http://weekblad.archive.library.maastrichtuniversity.nl/.

De maagd in de tuin

Voordat de universiteit in de jaren ‘60 en ‘70 naar Buitenveldert
verhuisde, prijkte deze beeltenis boven de deur van het 17e-eeuwse
grachtenpand dat tot 1966 het hoofdgebouw van de VU was.
Na aankoop van het pand in 1883 werd het geschikt gemaakt als
universiteitsgebouw. Boven de ingang werd de maagd in de tuin
bevestigd. Het beeldmerk was door Abraham Kuyper, de stichter van
de universiteit, gekozen als universiteitszegel en fungeert nog altijd
als zodanig. Het is te zien op de diploma’s, de ambtsketen van de
rector, de pedelstaf en op vele andere plaatsen. Rondom de beeltenis
op de katheder staat: ‘Onse hulpse sij in den name des Heeren’, de
tekst (psalm 124 vers 8) die ook wordt uitgesproken als votum bij
officiële plechtigheden.

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

De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee
T/m 18 mei 2014
Maak kennis met een onverwacht deel van Europa en ga mee op ontdekkingsreis langs de bijzondere objecten die de schoonheid en geheimen onthullen
van de volkeren die deze vruchtbare regio in de oudheid bevolkten. In samen-

Odin Essers,
conservator erfgoedcollecties Universiteitsbibliotheek Maastricht

werking met het LVR-LandesMuseum Bonn.

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

Strijd om de herinnering. Verhalen over de Opstand, 1566-1700
Tot 20 mei 2014
Stukken uit de bijzondere collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden
tonen tegenstrijdige 17e-eeuwse herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog.
Wrede, beschamende, eervolle en heldhaftige verhalen over de Opstand
waren toen al het onderwerp van een strijd om de herinnering.

Straatwerken
T/m 2 maart 2014
De postbode en de bakker kennen we allemaal, maar dat iemand met mosterd

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

of vogels langs de deur komt? De ‘Straatwerken’ tekeningen van Leonaert

Universiteitsbibliotheek

Bramer (1596-1674) uit de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden,

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

beelden dit soort historische ambachten uit.

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

MUSEUM BOERHAAVE

: Proefopstelling, 2000. Foto: Philips Company Archives

Mijn favoriete object is geen bijna-vergeten manuscript of zeldzaam
apparaat – hoewel er verschillende juweeltjes in de kelders van de
Vrije Universiteit te vinden zijn – maar staat prominent op het
podium in de VU-aula. Wie wel eens een officiële bijeenkomst aan de
VU heeft meegemaakt, heeft het zeker gezien: het spreekgestoelte.
Een eenvoudige katheder. Wat hem bijzonder maakt, is het schild aan
de voorzijde, met een afbeelding van ‘de maagd in de tuin’.

van de muziek van Ramses Shaffy door diverse artiesten te horen.

Afbeelding uit: Gilles Joosten Saeghman, De groote Spaensche tiranye of het cleine martelaers-boeck. Amsterdam 1667

Rubriek

Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC LEIDEN

Website Medisch Erfgoed
vernieuwd
In opdracht van de Stichting Academisch Erfgoed is de website
www.medischerfgoed.nl geheel opnieuw vormgegeven en de
content is aangepast en aangevuld.
De website geeft een overzicht van de topstukken van het
Nederlands medisch erfgoed, die worden bewaard en
tentoongesteld in Museum Vrolik (AMC Amsterdam), Museum
Boerhaave, Het Universiteitsmuseum Groningen, de Radboud
Universiteit Nijmegen en het Universiteitsmuseum Utrecht.

www.museumboerhaave.nl

Amazing Models
T/m 1 juni 2014
T/m 1 juni 2014

TU/e in beeld: gestage groei

Het museum presenteert wonderschone anatomische modellen uit de 18e en

De beeldbank TU/e in Beeld ontwikkelt zich tot een belangrijk stuk geheugen

19e eeuw, afkomstig uit de belangrijkste collecties ter wereld. De verzameling

van de TU Eindhoven. Het bestand wordt regelmatig aangevuld met recent

van Museum Boerhaave krijgt gezelschap van topstukken afkomstig van de

werk en beelden uit het verdere verleden. Dat wordt onder meer gebruikt voor

Universiteit van Bologna en het Josephinum uit Wenen. Met steun van de

kleine exposities in de TU/e-bibliotheek, in maart-april over de Dommel, het

Europese Unie zijn ze voor het eerst in Nederland te zien.

riviertje dat over de campus stroomt. (http://tueinbeeld.tue.nl/)

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Universiteitsmuseum

Kuyper greep, bij zijn streven het aloude calvinisme te doen
herleven, graag terug op de Tachtigjarige Oorlog. De maagd stond
eind 16e, begin 17e eeuw symbool voor de Nederlanden. In de ‘tuin’
had ze een veilige plek gevonden waar ze in vrijheid kon leven.
Ze wijst met haar vinger omhoog: ze wil alles van God verwachten.
Tegenwoordig is de maagd niet meer het enige symbool van de VU.
Sinds 1990 wordt de huisstijl gedomineerd door het gevleugelde
fabeldier ‘de griffioen’. Een felblauw postmodern symbool, dat
pontificaal op het hoofdgebouw prijkt. Maar de maagd blijft
aanwezig, zoals op het spreekgestoelte. Het is een van de plekken
waar de VU haar eigen traditie levend houdt.
Ab Flipse,
universiteitshistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam
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Medisch erfgoed bestaat uit voorwerpen die ooit gebruikt zijn in
de geneeskundige praktijk, bij wetenschappelijk onderzoek en bij
medisch onderwijs. Het zijn de instrumenten, apparaten en
preparaten die symbool staan voor een ontwikkeling in de
geneeskunde en die voor veel huidige artsen, studenten, historici en
andere geïnteresseerden nog steeds sterk tot de verbeelding
spreken. Bovendien zijn ze tot op de dag van vandaag onderwerp
van onderzoek.
Medischerfgoed.nl is een gezamenlijk initiatief van de Medisch
Conservatoren Nederland (MCN). De medisch conservatoren zijn
expert op het gebied van medisch erfgoed, en hebben zich ten doel
gesteld om onder meer het belang van medisch erfgoed in brede zin
uit te dragen en interesse op dit gebied te stimuleren, advies te
geven over medisch erfgoed en onderling expertise uit te wisselen.

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen
www.rug.nl/museum

For Infinity. Vier eeuwen wetenschap
10 april tot 28 juni 2014

100 JAAR UITVINDINGEN, Made by Philips Research

In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar. Het thema is For

T/m 26 oktober 2014

Infinity. Ter gelegenheid hiervan presenteert het Universiteitsmuseum samen

Aanleiding is het 100-jarig jubileum van Philips Research, een instituut dat op

met het science centre van de RUG, ScienceLinx, een grote overzichtstentoon-

een boeiend snijvlak opereert van industrie en academische wetenschap. Het

stelling in de Der Aa-kerk (zie pagina 5).

ging in 1913 onder de naam NatLab (Natuurkundig Laboratorium) van start. De
tentoonstelling laat de belangrijkste innovaties zien op het gebied van radio,

400 jaar kunst aan (op) de RUG

röntgen, verlichting en muziek.

10 april tot medio oktober 2014
In het kader van het lustrum organiseert het Universiteitsmuseum samen met de

Deze eeuw vol menselijk vernuft wordt beschreven in het boek Philips

Kunstcommissie RUG een tentoonstelling over 400 jaar kunst aan (op) de RUG.

Research, 100 jaar uitvindingen die ertoe doen van Dirk van Delft en Ad Maas,

Schilderijen, onderwijsplaten, bustes en etnografica vormen de kern van de expositie.

respectievelijk directeur en conservator van Museum Boerhaave.
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