Jaarverslag SUHK 2021 - Concept
Roman Koot, 17 juni 2022
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 (tot 1 december), Ann O’Brien (vanaf 1 december)
Secretaris/penningmeester: Roman Koot, UB/Academisch erfgoed
Leden: Anne Clement (Art Affairs), Herman Gerritsen (conservator NEPK), Matthijs van Otegem (UB).

Adviesraad
Paul van de Laar (EUR/ESHCC), Stijn Reinders (EUR/ESHCC), Hans Rueb (collectie NEPK), Jantje
Steenhuis (Stadsarchief) en Laurens Winkel (EUR/ESE).

Vergaderingen
In 2021 zijn het bestuur en de adviesraad niet bijeen geweest. Per 1 december werd Rutger Engels
als voorzitter opgevolgd door Ann O’Brien, bestuurssecretaris van het CvB.

SUHK en de Universiteitsbibliotheek
De UB nam in 2021 opnieuw steeds meer van de werkzaamheden van de SUHK over. Schenkingen en
bruiklenen worden sinds eind 2021 direct door en vanuit de UB verzorgd. Het erfgoedteam van de
UB kon aan het einde van het jaar worden versterkt met een nieuwe medewerker en bestaat nu uit
het hoofd collecties (Matthijs Holwerda), conservator bijzondere collecties (Roman Koot), twee
medewerkers erfgoed (Liza Silvius en Faye Kruithof). Taken op het gebied van registratie, beheer en
behoud, communicatie en IT worden door verschillende medewerkers van de UB verzorgd. In 2022
zal de feitelijke en formele positie en de relatie met de UB nader worden bepaald.

Activiteiten
Voltooiing Programma Academisch erfgoed
2021 was het laatste jaar van het Programma Academisch Erfgoed van de UB. Bij de afsluiting in
december kon balans worden opgemaakt. Een groot deel van de collecties van de SUHK is
geïnventariseerd, gedigitaliseerd en beschreven in de erfgoeddatabase
[https://eur.contentdm.oclc.org]. In 2021 werd de collectie foto’s uit de periode 1940-1973 verder
aangevuld in de database, werden de gedigitaliseerde files Tinbergen correspondentie en Quod
Novum/Erasmus Magazine verder bewerkt en werd de collectie erfgoedobjecten op de campus
beschreven. Bovendien werd de grote collectie foto’s uit de periode vanaf 1973 gedigitaliseerd.
Per 2022 is de UB het Programma Bijzondere Collecties gestart, waarin enkele van de nog niet
ontsloten SUHK-collecties zullen worden beschreven en onder andere een accent zal liggen op het
regelen van auteursrechten. Daardoor zullen stukken die nog niet openbaar kunnen worden
getoond, op termijn ook online kunnen worden gezet.

Rond de SUHK-collectie
Lijst schilderij Tinbergen
Het portret van Jan Tinbergen (door Sierk Schröder) uit de Boardroom werd in 2021 van een nieuwe
lijst voorzien door de firma Art Conservation uit Dordrecht.
Schenkingen en bruiklenen
De stichting nam archief en documentatie van prof. dr. Dirk Bootsma (1936-2020) als bruikleen in

ontvangst van diens nazaten. Samen met de erfgoedconservator van Erasmus MC wordt gekeken
naar de beste manier om het materiaal op te schonen en te ontsluiten. Tien penningen uit het
bruikleen zijn overgedragen aan het NEPK.
Van Real Estate & Facilities ontving de SUHK divers materiaal dat werd gebruikt om tijdens de
coronapandemie het leven op de campus zo goed mogelijk in bedrijf te houden. Het betreft
materiaal ter bewegwijzering, ontsmettingsmiddelen, zelftests en mondmaskers.
Informatieverstrekking en communicatie
Met behulp van de collecties van de SUHK konden in 2021 verschillende vragen worden beantwoord.
Het merendeel betrof verzoeken om gebruik van beeldmateriaal, en kwam van de afdeling Marketing
& Communicatie.
In november verscheen een eerste artikeltje over het EUR academisch erfgoed in de ABD Today, de
maandelijkse digitale nieuwsbrief van de bestuursdienst van de EUR.

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

Vooruitblik 2022
In 2022 zal de toekomstige positie van de SUHK in relatie tot de UB verder worden bepaald.

