Jaarverslag SUHK 2020
Roman Koot, 28 april 2021
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
Voorzitter: Rutger Engels, rector magnificus
Secretaris/penningmeester: Roman Koot, UB/Academisch erfgoed
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).

Vergaderingen
In 2020 zijn het bestuur en de adviesraad niet bijeen geweest.

Activiteiten
Voortgang programma Academisch erfgoed
In het derde jaar van het Programma Academisch Erfgoed werden opnieuw deelcollecties van de
SUHK beschreven, gedigitaliseerd en ingevoerd in de erfgoeddatabase. Het betrof:
- de foto’s uit de NEH-periode 1940 tot 1973
- gedrukte documenten uit dezelfde periode
- en uit de periode NHH (1913-1939)
- de collectie collegedictaten
Zie: https://cdm21064.contentdm.oclc.org/digital/collection/p21064coll10
- Tinbergen collectie: documenten en voorwerpen m.b.t. zijn eredoctoraten
Zie: https://eur.contentdm.oclc.org/digital/collection/p21064coll5
- erfgoedobjecten op de campus
- Quod Novum en Erasmus Magazine
Daarnaast zijn de foto’s uit de EUR-periode, vanaf 1973, grondig geschoond op doubletten. Een
aantal foto’s zijn overgedragen aan de erfgoedconservator van Erasmus MC.
Uit de doublettencollectie studentenalmanakken van de SUHK is geput om incomplete sets van de
UB aan te vullen.
Helaas was het nog niet mogelijk de gedigitaliseerde foto’s online te zetten, omdat voor een groot
deel ervan de auteursrechten nog niet konden worden geregeld.
Afscheid Cora Boele
Nadat in de bestuursvergadering van december 2019 al afscheid werd genomen van Cora Boele,
deed de UB dat in mei 2020, aan de vooravond van Cora’s pensionering. De eerste maanden van het
jaar kreeg de feitelijke overdracht van haar taken aan de nieuwe secretaris/penningmeester feitelijk
gestalte.

Rond de SUHK-collectie
Fotografie objecten
In het corona-voorjaar heeft fotograaf Eric van Straaten een studio ingericht in de C-hal en het
tweede deel van de objecten uit de collectie gefotografeerd.
MONIAC
De digitale informatiezuil kon in 2020 worden gerealiseerd. De tweetalige informatie (NL en
UK) is geschikt voor een breed publiek. Tegelijkertijd is de glazen kap schoongemaakt en is de
halogeenverlichting vervangen door LED-lampjes. Voor de zuil werd een elektriciteitsaansluiting
gerealiseerd en het oude informatieblok verplaatst.
Lijst schilderij Tinbergen
Het portret van Jan Tinbergen (door Sierk Schröder) uit de Boardroom bleek door een te strakke
inlijsting scheefgetrokken (scheluw). Een nieuwe lijst zal dit probleem herstellen. Aan de firma Art
Conservation uit Dordrecht is gevraagd een offerte uit te brengen. Door de coronamaatregelen zal
hieraan in 2021 een vervolg worden gegeven.
Schenkingen
De SUHK ontving een schenking van twee grote portrettekeningen van hoogleraar en
criminoloog Louk Hulsman (1923-2009), alsmede een grote aquarel van de campus waarop het
Tinbergen gebouw en het inmiddels ontmantelde kunstwerk ‘de eieren van Petri’ zijn afgebeeld.

Activiteiten NEPK
Zie jaarverslag en bijlagen van conservator/beheerder Herman Gerritsen.

Vooruitblik 2021
-

Aanstelling nieuwe voorzitter

-

Formele regeling van de samenwerking met en het bruikleen van de collectie aan de UB

-

Verdere ontsluiting en openbaar maken van de erfgoedcollectie via de erfgoed website

