Jaarverslag SUHK 2019
Cora Boele, februari 2020
De stichting - opgericht op 3 mei 1985 - heeft ten doel het inrichten en de instandhouding van een
universitair historisch kabinet en het beheer van academisch erfgoed van de Erasmus Universiteit.
Na opheffing van de stichting Nederlands Economisch PenningKabinet valt sinds 15 november 1993
de collectie van het Nederlands Economisch PenningKabinet (NEPK - anno 1961) onder de SUHK.
Bestuur en adviseurs
drs. C. Boele, J.R. Clement-van Vugt, prof. dr. R.C.M.E. Engels, dr. H. Gerritsen, drs. R.H.J. Koot, prof.
dr. P.T. van de Laar, D.P. Onderwater , dr. M. van Otegem, prof. dr. S.L. Reijnders, drs. P.J. Rueb, drs.
J. Steenhuis, prof.mr. L.C. Winkel.
Op 31 december 2019 zijn totaal tien personen betrokken bij SUHK.
bestuur
Voorzitter: Rutger Engels, rector magnificus
Secretaris/penningmeester: Cora Boele – UB/Academisch erfgoed, tot 3 december 2019, en Roman
Koot – UB/Academisch erfgoed, vanaf 3 december 2019
Leden: Anne Clement – USC/Kunstzaken, Herman Gerritsen – conservator NEPK, Matthijs van
Otegem – UB.
adviesraad
Paul van de Laar – Museum Rotterdam en EUR/ESHCC, Stijn Reinders – EUR/ESHCC, Hans Rueb –
collectie NEPK, Jantje Steenhuis – Stadsarchief en Laurens Winkel – EUR/ESE. Van Dick Onderwater
werd op 4 april afscheid genomen vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens SUHK.
vergaderingen
De SUHK-leden vergaderden twee keer; op 4 april en op 3 december 2019.
Op beide vergaderingen was het voortbestaan van SUHK en de nieuwe koers inzake het erfgoed het
belangrijkste onderwerp. Op de bijeenkomst van 4 april werd afscheid genomen van Dick
Onderwater, betrokken bij SUHK sinds 1999, en op 3 december werd afscheid genomen van Cora
Boele. Zij volgde in 2009 Dick Onderwater op als secretaris en was de laatste 6 jaar tevens
penningmeester. De bestuurstaken zijn overgenomen door Roman Koot.
Activiteiten
Voortgang programma Academisch erfgoed
In het kader van het programma AE is veel tijd besteed aan de ontsluiting van de collectie SUHK in
het depot CT-51. Voor de digitale catalogus zijn foto’s van de NHH-periode 1913-1939 en de NEHperiode 1940-1973 geselecteerd, beschreven en door derden gescand bij een gespecialiseerd bedrijf,
waarna een begin kon worden gemaakt met de invoer in de digitale databank.
Ook de objecten uit de NEH/NEH- perioden zijn beschreven en ten behoeve van de catalogus op de
foto gezet door een fotograaf met museum-ervaring. Een derde onderdeel uit de periode NHH en
NEH vormde de collegedictaten van drie oud-studenten. Als eerste aanzet voor verdere verwerking
zijn de cahiers beschreven.
Rond de SUHK-collectie
MONIAC

Er is een begin gemaakt met de realisatie van een digitale informatiezuil naast de MONIAC van de Chal Theil Building. Naar verwachting zal deze zuil in 2020 in gebruik kunnen worden genomen.
Gebrandschilderd raam NEH 1952
Het raam is in 2019 gerestaureerd en van verbeterde verlichting (LED) voorzien. Het bevindt zich in
de opslag van Kunstzaken & SUHK, in afwachting van terugplaatsing – na renovatie Tinbergen
Building - op de muur van liftenhal op de 17e verdieping van het H-gebouw / Tinbergen Building.
Het werk dateert uit 1952 en is een ontwerp van Dick Broos.
Portret prof.mr. C.W. de Vries
Het portret, dat door de verhuizing van ESE van het H-gebouw/Tinbergen Building na jaren boven
water was gekomen, heeft een plaats gekregen op de wand naast Bureau vd Pedel op A-1 Erasmus
Building. Een bijbehorend plafondlampje is bij het schilderij aangebracht.
Vitrines voor pedellenstaf en rectorsketen
Op de muur tussen de Rectorskamer en het ‘Zweetkamertje’ bij de omloop A-1 Erasmus Building
hebben naast het portret van prof.mr.dr. G.W. J. Bruins (eerste rector magnificus) de twee daartoe
speciaal vervaardigde vitrines met de rectorsketen (anno 1928) en pedellenstaf (anno 1933) een
plaats gekregen.
Tinbergen tentoonstelling E-gebouw
Op verzoek van Erasmus School of Economics is ter herdenking van de eerste Nobelprijs voor de
Economie aan Jan Tinbergen in 1969 een tentoonstellingswand (van 6,5 meter) samengesteld over
het leven en werk van Tinbergen.
Publicaties
Tentoonstellingsboekje Jan Tinbergen: onze meest invloedrijke econoom (in NL en UK), september
2019 (in opdracht van ESE)
Activiteiten NEPK
Zie jaarverslag en bijlagen van conservator/beheerder Herman Gerritsen.
Activiteiten 2020-2021
-

-

Verdere ontsluiting van de erfgoedcollectie en het openbaar maken via de speciale websites.
Vervolg van het project digitalisering 50 jaar universiteitsnieuws (Quod Novum en voorloper
& Erasmus Magazine). Tentoonstelling over Jan Tinbergen in het kader van de activiteiten
rond herdenking 50 jaar Nobelprijs (september – november 2019) in hal E-gebouw ESE.
Gelijktijdig is er een expositie over de penningen van Jan Tinbergen in Erasmus Gallery.
De MONIAC letterlijk en figuurlijk beter in het licht zetten: met een digitaal infoscherm voor
de uitleg van het apparaat en met passende verlichting rondom het object.

