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2  Zonnewijzer 

Geschenk van de Medische  
Faculteit Rotterdam aan de NEH  
in 1970 bij de opening van de  
nieuwe huisvesting van de NEH  
op campus Woudestein.

Sundail
Donated by the Medical Faculty 
Rotterdam to the NEH in 1970 at 
the opening of the new NEH buil-
ding on Campus Woudestein.

3  Monument Pierre Bayle, 2012 | 
Paul Cox

Veel monumenten voor personen 
zijn vaak traditioneel vormgegeven 
als figuren op een sokkel. Paul 
Cox zocht naar andere manier om 
Pierre Bayle gestalte te geven. Wat 
de kunstenaar verder hielp, was 
het begrip ‘Denkmal’, dat letterlijk 
‘gedenk teken’ betekent in het Duits. 
Aan gezien het gedachtegoed van 
Pierre Bayle tot uitdrukking komt 
in zijn teksten, heeft Cox diens 
teksten een centrale rol geven in het 
monument. 
Het geschenk van de gemeente 
Rotterdam heeft sinds oktober 2018 
een plaats in Park Noord. �

Geschiedenis van de campus
 
Campus Woudestein: vernoemd naar de 
18e-eeuwse buitenplaats Woudestein, 
gelegen naast het huidige terrein van de 
universiteit. 

Officiële start bouw: 8 november 1963 
In gebruik: sinds september 1968  
(Tinbergen Building sinds november 1969)  
Officiële opening: 19 mei 1970 -  
door HM Koningin Juliana.

De in 1968 en 1969 in gebruik genomen 
gebouwen (UB, Erasmus-, Theil-, en  
Tinbergen Building, naar het ontwerp van 
de architecten C. Elffers, A. van der Heijden 
en C. Hoogeveen), hebben sinds 2006 de 
status van gemeentelijk monument. 

Campus History 
Campus Woudestein: named after the 
18th-century Woudestein estate, adjacent 
to the current university campus.
Official start construction: 8 November 
1963
In use: since September 1968 (Tinbergen  
Building since November 1969)  
Official opening: 19 May 1970 -  
by HM Queen Juliana.

The buildings occupied in 1968 and 1969 
(UL, Erasmus, Theil and Tinbergen Buildings, 
designed by the architects C. Elffers, A. van 
der Heijden and C. Hoogeveen) were given 
the status of local listed buildings in 2006.

Kunstcollectie
 
Beeldende kunst heeft op campus  
Woude stein altijd een belangrijke plaats 
ingenomen. Een grote variatie aan kunst-
werken is te zien in de gebouwen en in de 
buitenruimte. Tezamen vormen zij de kunst-
collectie EUR. Daarmee is een aantrekkelijke 
en cultureel rijke omgeving gecreëerd voor 
studenten, medewerkers en bezoekers. De 
kunstcollectie is sinds 1963 uitgegroeid tot 
meer dan 2000 werken. Het initiatief kwam 
van de jurist prof.mr. Piet Sanders (1912-
2012), destijds lid van de bouwcommissie en 
zelf een vooraanstaand kunstverzamelaar. 
Sanders was overtuigd dat kunst bijdraagt 
aan een brede academische en maatschap-
pelijke vorming. Zijn overtuiging vormt ook 
nu nog de basis van het kunstbeleid op de 
EUR.

Art collection
Art has always been important on Campus 
Woudestein, where a wide variety of art-
works are on display in the buildings and 
on the university grounds. Together they 
form the EUR art collection. This creates an 
attractive and culturally rich environment 
for students, staff and visitors. Since 1963, 
the art collection has expanded to include 
more than 2000 works. The initiative came 
from lawyer Professor Piet Sanders (1912-
2012), at that time a member of the building 
committee Woudestein and a leading art 
collector. Sanders was convinced that art 
contributes to a broad academic and social 
education. His vision still forms the basis of 
the art policy at EUR.

Academisch erfgoed
 
De geschiedenis van de universiteit gaat terug 
naar 1913. In dat jaar is de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool (NHH) opgericht; later 
voortgezet als Nederlandse Economische 
Hogeschool (NEH). Vanaf 1973, na samen-
gaan van de NEH met de Medische Faculteit 
Rotterdam, is er de Erasmus Universiteit  
Rotterdam (EUR). Sporen van het NHH/
NEH-verleden zijn vooral te vinden in  
Erasmus Building en Theil Building. Negen 
gebouwen op de campus zijn vernoemd naar 
personen met Rotterdamse ‘roots’ en/of een 
EUR-verleden.

This iconic outdoor artwork is 
an ensemble combining a large 
stainless steel sculpture and the 
17th-century pedestal of Hendrick 
de Keyser’s statue of Erasmus from 
1622, placed in a glass case. The 
title literally refers to the pedestal 
that has carried the famous Erasmus 
statue for nearly 300 years: the  
stone of the wise scientist.  
It also refers to the legendary 
Philosopher’s Stone, the lapis 
philosophorum. This is the element 
that could supposedly transform 
base metals into precious metals  
in alchemy. The search for this 
impossible element traditionally 
symbolises the human search for 
material wealth, but also for  
knowledge.

5  Desiderius Erasmus, 2008 | 
kunstenaar onbekend 

 

Deze in China vervaardigde Erasmus 
is een kopie van het originele beeld 
van Hendrick de Keyser (anno 1622) 
bij de Laurenskerk in Rotterdam. 
Het standbeeld werd in 2008 ge-
schonken door een EUR-alumnus.

artist unknown
This statue of Desiderius Erasmus, 
made in China, is a copy of Hend-
rick de Keyser’s statue (anno 1622) 
next to the Laurenskerk in  
Rotterdam.
The statue was donated by an EUR 
alumnus in 2008.

6  Zonder titel, 1969 | Karel Appel 

 
Dit fries van Karel Appel is een van 
zijn drie reuzenkeramieken. Het  
typeert zijn werk uit de periode 
1960-1970. Het is vervaardigd in 
Delft bij De Porceleyne Fles, waar 
Appel veel mee samenwerkte aan 
keramische ontwerpen. Dit topstuk 
van deze belangrijke Nederlandse 
kunstenaar is een van meest  
prominente kunstwerken uit de 
collectie van de EUR. 
Het hangt er dankzij Meneba (nv 
Meelfabrieken der Nederlandse  
Bakkerij), die het werk mogelijk 
maakte dankzij een genereuze 
financiële bijdrage ter ere van haar 
50-jarige bestaan.

This frieze by Karel Appel is one of 
his three giant ceramics, typical of 
his work from the period 1960-
1970. It was produced in Delft at  
De Porceleyne Fles, with which  
Appel frequently worked on  
ceramic designs. This masterpiece 
by this important Dutch artist is one 
of the most prominent works of  
art from the EUR collection.
It is displayed thanks to Meneba  

(nv Meelfabrieken der Nederlandse 

Bakkerij), which made the work 

possible thanks to a generous  

financial contribution to mark its 

50th anniversary.

7  De Civilitate, 1996 | Ad Haring

 
Dit portret van Erasmus is gemaakt 
naar de gravure van Albert Dürer uit 
1526. De titel slaat op een pedago-
gisch boek van Erasmus uit 1530 
(De civilitate morum puerilium). 
Een klein model van dit kunstwerk 
wordt door het College van Bestuur 
uitgereikt aan studenten die zich 
hebben onderscheiden in de studie 
of op maatschappelijk gebied.
Een geschenk van de gezamenlijke 
studenten- en studieverenigingen 
bij het 85-jarig bestaan van de EUR 
in 1998.

This portrait of Erasmus is based 
on the engraving by Albrecht Dürer 
made in 1526. The title refers to 
a book by Erasmus (De civilitate 
morum puerilium, 1530). A small 
model of this artwork is awarded by 
the Executive Board to students for 
their outstanding academic achie-
vement or contribution to society.
A gift from the joint student and 

study associations at EUR’s 85th 

anniversary in 1998.

8  Carillon, 1968 

 
Het is een lichte beiaard met 47 
klokken in vier octaven, vervaardigd 
door de Klokkengieterij Petit & Frit-
sen uit Aarle-Rixtel. Studenten en 
medewerkers zijn in de gelegenheid 
het carillon te (leren) bespelen. 
Een geschenk van de gemeente 
Rotterdam bij het 50-jarig bestaan 
van de NEH in 1963. 

This is a carillon with 47 bells in four 
octaves, made by the bell foundry 
Petit & Fritsen from Aarle-Rixtel. 
Students and staff are able to (learn 
to) play the carillon.  
Donated by the Municipality of  

Rotterdam at the 50th anniversary  

of the NEH in 1963.

9  Zonder titel, 1983 |  
Ger van Iersel

 
 
De Rotterdamse kunstenaar Van 
Iersel heeft vel monumentale 
kunstwerken op zijn naam staan die 
verbonden zijn met de periode van 
de wederopbouw. Hij heeft voor 
zijn werk de Laurenspenning en de 
Lutherpenning gekregen. Dit  
bronzen kunstwerk dat hij maakte 
voor de EUR staat bekend als  
‘Alma Mater’. 
Het beeld, een schenking van de 
Stichting Universiteitsfonds  
Rotterdam, werd onthuld op  
8 november 1983. De sculptuur is 
een eerbetoon aan mr. B.J. de Boer, 
vele jaren betrokken bij het bestuur 
van NEH en eerste voorzitter van 
het College van Bestuur van de EUR.

The Rotterdam artist Van Iersel has 
produced many monumental works 
of art linked to the period of recon-
struction. He received the Laurens-
penning and the Lutherpenning for 
his work. This bronze work of art 
that he created for EUR is known  
as ‘Alma Mater’.  
The sculpture, a donation from  

the Stichting Universiteitsfonds  

Rotterdam, was unveiled on  

8 November 1983. It is a tribute to 

B.J. de Boer, who was involved for 

many years in the Board of NEH 

and first chairman of the Executive 

Board of EUR.

10  Stroke6, 2013 | Luuk Bode

 
Voor de muurschildering onder-
grondse fietsenstalling heeft de 
kunstenaar zich laten inspireren 
door elementen uit de grote stad: 
hoekige skylines, verschuivende 
perspectieven, spiegelingen, weg-
markeringen, flarden graffiti vor-
men. Door deze elementen verder 
uit te vergroten, maakt hij zijn werk 
steeds monumentaler en abstracter. 
Het landschap dat is aangebracht in 
de afgesloten omgeving van de fiet-
senstalling licht dit nog eens uit na 
een fietstocht naar de universiteit. 

For the wall painting underground 
bicycle parking the artist is inspired 
by features found in a big city: 
angular skylines, shifting perspecti-
ves, reflections, road markings and 
fragments of graffiti. By magnifying 
these features, he gives his work � 

a more monumental and abstract 
character. The landscape created in 
the closed-off space of the bicycle 
park emphasises these aspects 
all the more after cycling to the 
university.

11  Rotterdam in keramiek, 1969 |  
P.A. van Stuijvenberg

Schiedamse beeldhouwer Piet van 
Stuijvenberg maakte vanaf 1920 
ornamentele en vrije objecten in 
steen. Zijn stijl paste bij de Amster-
damse School. Deze keramische 
plattegrond heeft drie rode  
markeringen. Het verwijst naar de 
drie locaties van de NHH en NEH: 
het Beursgebouw aan de Blaak 
(1913), de hogeschool aan de  
Pieter de Hoochweg (vanaf 1916)  
en campus Woudestein (vanaf 
1968).

Rotterdam in ceramics  
From 1920, Schiedam-based  
sculptor Piet van Stuijvenberg  
created ornamental and free  
objects in stone in a style matching 
the Amsterdam School. On the 
ceramic map of Rotterdam, you  
can see three locations highlighted 
in red. These refer to the three  
locations of the NHH and NEH:  
the Stock Exchange at Blaak (1913),  
the building at Pieter de Hoochweg 
(from 1916) and Campus Woudestein 
(from 1968).

12  Zonder titel, 1970 |  
Ans van Haersolte 

Beeldhouwster Ans van Haersolte 
maakte vooral organisch-abstracte 
werken. Dit werk in de verzonken 
tuin Van der Mandeleplein wordt 
ook wel de ‘stervende zwaan’  
genoemd. 

Sculptor Ans van Haersolte primarily 
created organic-abstract works. 
This work in de sunken garden  
Van der Mandeleplein is also called 
the ‘dying swan’. 

13  Global time, 1993 | 
  Hans Citroen 

Omdat het hedendaags tijdsbesef 
volgens de kunstenaar op een mon-
diaal tijdsbesef berust, is de klok 
geplaatst in een globestandaard. 
Dit tijdobject is ontworpen ter 
gelegenheid van het 16e lustrum. 
Herplaatsing in oktober 2018 dicht 
bij de oorspronkelijke plek nabij 
Sanders Building. 
Aan de univer sitaire gemeenschap 
geschonken in november 1993 door 
de drie toen in Sanders Building 
gehuisveste faculteiten. 

According to the artist, a modern 
sense of time is specifically a global 
sense of time. Designed to mark 
EUR’s 16th anniversary, the clock is 
placed in a globe stand. Relocation 
in October 2018, close to its original 
spot near Sanders Building. 
Donated to the university community  

in November 1993 by the three 

faculties accommodated in Sanders 

Building.

14  Tinbergen bank, 2005  

Een eigentijdse tuinbank, ter 
herinnering aan Nobelprijswinaar 
Jan Tinbergen. Op de muur zijn 
uitspraak “Van de verdeling komt  
de winst”.

A modern garden bench, in memory 
of Nobel Prize Winner Jan  
Tinbergen. On the wall his quote 
“Distribution generates profit”.

Erasmus Building

 15  C.A.P. van Stolk, jaartal  
onbekend | Han Rehm

Een van de drie oprichters in 1913 
van de NHH, de oudste rechtsvoor-
ganger van de EUR.. Van Stolk was 
van 1913 tot aan zijn dood in 1934 
lid van het College van Curatoren; 
de eerste jaren bovendien in de 
functie van vicepresident 
(1913-1920). 
Geschenk van de erven Van Stolk

One of the three founding father’s 
of the NHH in 1913, EUR’s oldest  
legal predecessor. From 1913 until 
his death in 1934, Van Stolk was a 
member of the Board of Governors. 
In the initial years, he held the  
position of vice-president  
(1913 - 1920).
Donated by Van Stolk’s relatives

Aula

16  mr.dr. K. P. van der Mandele, 
1966 | Charlotte van Pallandt

Karel van der Mandele vervulde 
sinds 1918 bij de NHH en de NEH 
vele bestuursfuncties. Van 1945 
tot 1964 was hij president van het 
College van Curatoren. 

From 1918, Karel van der Mandele 
held several board positions at the 
NHH and NEH. From 1945 to 1964, 
he was president of the Board of 
Governors.

Aula

Gebouwen 
Buildings
Bayle Building (1999)
Pierre Bayle (1647-1706) geldt als een van de groot-
ste filosofen uit de tijd van de Verlichting. Hij was een 
Franse protestant, die in 1681 vanwege geloofsvervol-
ging uitweek naar Rotterdam. Daar werd hij benoemd 
tot hoogleraar in de filosofie en geschiedenis aan de 
pas opgerichte Illustre School. (een vorm van hoger 
onderwijs, als voorbereiding op universitaire studies). 

Pierre Bayle (1647-1706) is one of the greatest phi-
losophers of the Age of Enlightenment. He was a 
French Protestant, who moved to Rotterdam in 1681 to 
escape religious persecution. Here he was appointed 
Professor of Philosophy and History at the newly foun-
ded Illustre School in Rotterdam (a form of pre-univer-
sity higher education).

Erasmus Building (1968)
De in 1466 in Rotterdam geboren Desiderius Erasmus 
geldt als een belangrijk geleerde op het terrein van de 
humanistiek en theologie. Zijn oeuvre, met meer dan 
100 titels en ruim 1600 brieven, is zeer gevarieerd. Met 
zijn talrijke gedrukte geschriften heeft Erasmus in zijn 
tijd en later een grote invloed gehad op het culturele 
en intellectuele klimaat in Europa. Erasmus is in 1536 in 
Bazel in Zwitserland overleden. 

Born in Rotterdam in 1466, Desiderius Erasmus is an 
important humanist and theologian. His highly varied 
output totals over a hundred works and 1,600 letters. 
During his time and later, Erasmus had a major impact 
on the cultural and intellectual climate in Europe 
through his publications. Erasmus died in Basel in Swit-
zerland in 1536.

Van der Goot Building (1994) 
Willemijn van der Goot (1897–1989) sluit haar studie 
aan de NHH af met een dissertatie. Zij is daarmee in 
1930 de eerste promovenda in Nederland in de econo-
mie. Van der Goot heeft aan de wieg gestaan van het 
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV; 
nu Atria) in Amsterdam. Op haar gehuwde naam - Post-
humus-Van der Goot – staat een standaardwerk over 
de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Neder-
land in de 20ste eeuw. 

In 1930, Willemijn van der Goot (1897-1989) completed 
her studies at the NHH with a thesis, making her the 
first female economics graduate in the Netherlands. 
Van der Goot was also one of the founders of the 
International Archive for the Women’s Movement (IAV; 
now Atria) in Amsterdam. Under her married name, 
Posthumus-Van der Goot, she wrote a standard work 
about the history of the women’s movement in the 
Netherlands in the 20th century.

Hatta Building (2013)
Mohammad Hatta (1902 – 1980) studeert tussen 1921 
en 1932 aan de NHH. Hij is voorzitter van de vereniging 
van Indonesische studenten in Nederland, Perhimpuan 
Indonesia, een groepering die zich sterk maakt voor 
het verbreken van de koloniale banden met Nederland. 
Hatta geldt als een van de ’founding fathers’ van de 
republiek Indonesië. Samen met Soekarno proclameert 
hij op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhanke-
lijkheid.  

Mohammad Hatta (1902-1980) studied at the NHH be-
tween 1921 and 1932. During his studies in Rotterdam, 
he was president of the Union of Overseas Indonesian 
students, the Perhimpunan Indonesia, which strongly 
supported cutting colonial ties with the Netherlands. 
Hatta is one of the founding fathers of the Republic of 
Indonesia. He and Sukarno together proclaimed Indo-
nesian independence on 17 August 1945.

Mandeville Building (2005)
Bernard Mandeville (1670 – 1733) volgt in zijn ge-
boortestad Rotterdam colleges bij Pierre Bayle aan de 
Illustre School. Hij studeert aan de Leidse universiteit 
filosofie en geneeskunde. Vanaf 1691 woont hij in 
Londen. Mandeville publiceert veel. Zijn (internationaal) 
bekendste publicatie is The Fable of the Bees; over de 
drijfveren van individuen en het effect daarvan op de 
maatschappij.

Bernard Mandeville (1670-1733) attended lectures 
given by Pierre Bayle at Rotterdam’s Illustre School. He 
studied philosophy and medicine at Leiden Universi-
ty. In 1691 he took up residence in London. A prolific 
writer, Mandeville’s best-known work is The Fable of 

the Bees, which bears the subtitle ‘Private Vices, Public 
Benefits’. The work focuses on the motives of individu-
als and their effect on society.

Polak Building (2015)
Nico Polak (1887 – 1948) behoort in 1913 tot de eerste 
lichting studenten aan de NHH, promoveert er in 
1921 en wordt een jaar later aan de NHH benoemd 
tot hoogleraar Bedrijfsleer, later Bedrijfseconomie 
genoemd. Het vakgebied groeide dankzij prof. Polak 
uit tot een volwaardig onderdeel van de economische 
wetenschap. 

As one the first group of NHH students in 1913, Nico 
Polak (1887-1948) completed his PhD in 1921 and was 
appointed Professor of Business Economics at NHH 
in 1922. In his time, business economics became an 
important part of economic studies as a whole.

Sanders Building (1991)
Piet Sanders (1912-2012) wordt in 1959 aangesteld als 
hoogleraar Burgerlijk recht en Internationaal privaat-
recht aan de NEH. Tot zijn taak hoort ook het voor-
bereiden van een juridische faculteit – thans Erasmus 
School of Law. Op zijn initiatief start de NEH in 1964 
met aanschaf van eigentijds grafiek om de gebouwen 
op campus Woudestein op kunstzinnige wijze te verle-
vendigen.  

Piet Sanders (1912-2012) was appointed Professor of 
Civil Law and International Private Law at the NEH in 
1959. He was also involved in the foundation of the 
faculty of law – known today as Erasmus School of 
Law. On his initiative, in 1964 NEH started acquiring 
contemporary graphics to enliven the buildings of 
Campus Woudestein with art.

Kunst en academisch 
erfgoed Art and  
Academic heritage
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Theil Building (1968)
Henri Theil (1924 – 2000) wordt in 1953 hoogleraar 
Econometrie aan de NEH. Hij is in 1956 oprichter en 
eerste directeur van het Econometrisch Instituut. Tien 
jaar later vertrekt hij de Verenigde Staten. Drie van zijn 
boeken zijn ‘citation classics’ volgens de normen van 
de Social Sciences Citation Index. Bekend ook om zijn 
maatstaf voor inkomensongelijkheid, de Theil-coëffici-
ent. Hij ontvangt diverse eredoctoraten, waaronder die 
aan de EUR in 1983.

Henri Theil (1924-2000) was appointed Professor of 
Econometrics at the NEH in 1953.
In 1956 Theil founded the Econometric Institute, 
serving as its first Director. Ten years later he moved to 
the United States. Three of his books are considered ci-
tation classics according to the standards of the Social 
Sciences Citation Index. Henri Theil is also famous for 
the Theil index, a well-known inequality indicator. He 
was the recipient of a number of honorary doctorates, 
including one awarded by EUR in 1983.
 
Tinbergen Building (1969)
Jan Tinbergen (1903 – 1994) is hoogleraar aan de 
NEH en rechtsvoorganger NHH van 1934 tot 1974. Zijn 
belangrijkste wetenschappelijke bijdragen liggen op 
het gebied van de econometrie en de theorie van de 
economische politiek. Hiervoor kreeg hij, samen met 
de Noor Ragnar Frisch, in 1969 de eerste Nobelprijs 
voor de economie toegekend. 

Jan Tinbergen (1903-1994) taught as a professor at 
two of Erasmus University Rotterdam’s precursors from 
1934 to 1974: the NEH and the NHH. His key academic 
contributions were in econometrics and the theory of 
economic policy. In 1969 Tinbergen was awarded the 
first Nobel Prize in Economics for this work, together 
with the Norwegian economist Ragnar Frisch

Many monuments to people are 
often traditionally designed as  
figures on a pedestal. Paul Cox 
looked for another way to represent 
Pierre Bayle. What further helped 
the artist was the concept of 
‘Denkmal’, which literally means 
‘memorial’ in German. Since the 
ideas of Pierre Bayle are expressed 
in his texts, Cox gave his texts a 
central role in the monument.
The gift from the municipality of 

Rotterdam has been in Park Noord 

since October 2018.

4  Der Stein des Weisen, 2018 |  
Kathrin Schlegel

Dit beeldbepalend buitenkunst-
werk bestaat uit een ensemble van 
een grote RVS-sculptuur en de 
17de-eeuwse ‘sokkel van Erasmus’ 
van het beeld van Hendrick de  
Keyser uit 1622, geplaatst in een 
glazen vitrine. De titel verwijst 
letterlijk naar de sokkel die het 
bekende Erasmusbeeld bijna 300 
jaar trouw heeft gedragen: de steen 
van de wijze wetenschapper. Het 
verwijst ook naar de legendarische 
Steen der Wijzen, de lapis philo-
sophorum. Dit is het element dat 
in de alchemie onedele metalen 
zou kunnen transformeren naar 
edelmetalen. De zoektocht naar dit 
onmogelijke element staat traditi-
oneel symbool voor de menselijke 
hang naar materiële rijkdom, maar 
ook naar kennis. �

In de buitenruimte 

Outdoor

1  Onmogelijke kuboïde, 1988 |  
prof.dr. J. Verhoeff, Dick Baas 
Becking, Popke Bakker

Een eerbetoon aan kunstenaar 
Escher, die in de prent ‘Belvedère’ 
de onmogelijk kubus schetste. 
De constructie was voor prof. Koos 
Verhoeff (wiskundige informatica) 
en zijn medeontwerpers een hele 
uitdaging. 
Aangeboden bij het 75-jarig bestaan 
van de EUR door Olivetti Nederland 
BV, destijds de computerleverancier 
van de universiteit.

Impossible cube 
This cube is a tribute to the artist 
Escher who sketched the impossible 
cube in the ‘Belvedère’ print. Its 
construction presented a real chal-
lenge to Professor Koos Verhoeff 
(professor of mathematics and 
computer science) and his fellow 
designers. 
Donated by Olivetti Nederland BV 

(then the university’s computer 

supplier) to mark EUR’s 75th  

anniversary.

Academic heritage
The university’s history dates back to 1913.  
In that year, the Netherlands School of  
Commerce (NHH = Nederlandsche  
Handels-Hoogeschool) was founded,  
later continuing as the Netherlands School  
of Economics (NEH = Nederlandse Econo-
mische Hogeschool). Erasmus University 
Rotterdam (EUR) came into existence in  
1973, after the NEH merged with the Me-
dical Faculty Rotterdam. Traces from the 
NHH/NEH era can mainly be found in 
Erasmus Building and Theil Building. Nine 
buildings on campus are named after peo-
ple with Rotterdam roots and/or with a past 
at EUR.
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17  Erasmus, 1973 |  
Charlotte van Pallandt

In opdracht van de gemeente 
Rotterdam maakte Charlotte van 
Pallandt twee grote plaquettes van 
de naamgever van de universiteit. 
Het andere exemplaar hangt in het 
Onderwijsgebouw van Erasmus 
MC. Een kleine afbeelding ligt bij 
het Nederlands Economisch  
PenningKabinet; onderdeel van  
de collectie Academisch Erfgoed 
EUR. Geschenk van de gemeente 
Rotterdam bij de officiële opening 
van de Erasmus Universiteit op 8 
november 1973.

Commissioned by the Municipality 
of Rotterdam, Charlotte van 
Pallandt created two large plaques 
of the university’s namesake. The 
other copy is in the Erasmus MC 
Education Building. A small model 
is in the Netherlands Economic 
Medal Cabinet (NEPK), part of the 
Academic Heritage EUR. Donated 

by the Municipality of Rotterdam 

at the official opening of Erasmus 

University on 8 November 1973.

Aula

18  Herdenkingssteen  
oprichting 1913, 1963 |  
kunstenaar onbekend 

Marmeren steen met de namen van 
de drie stichters van de NHH/ later 
NEH mr. W.C. Mees, J.A. Ruys en 
C.A.P. van Stolk

Founders commemorative  
stone, artist unknown  
Marble plaque with the names of 
the founding fathers of the NHH/
later NEH, W.C. Mees LLM, J.A. Ruys 
and C.A.P. van Stolk.

Aula

19  Centennial Room, 2014 |  
ontwerp/design Opera  
Amsterdam

Historieruimte, ingericht ter ere van 
het honderdjarig bestaan in 2013. 
Met de Jan Tinbergen-vitrine, met 
diverse herinneringen aan zijn 
Nobel  prijs voor de Economie in 
1969.

History room, designed to mark  
the centenary in 2013. With the  
Jan Tinbergen display case featu-
ring various memories of his Nobel 
Peace Prize for Economics in 1969.

Aula

20  Prent, 1979 | Co Westerik

De pentekening was een cadeau 
aan prof.dr. B. Leijnse bij zijn  
afscheid als rector magnificus.  
Het werk is symbolisch: de ervaren 
rector verwelkomt de nieuweling. 
Leijnse bekleedde de functie van 
1975 tot 1979.

The pen drawing was a gift to  
Professor B. Leijnse on his retirement 
as rector magnificus. The work is 
symbolic: the experienced rector 
welcomes the newcomer. Leijnse 
held the position from  
1975 to 1979.

Aula

21  Desiderius Multiplex ®, 2009 | 
Gerard Frishert/ Atelier Géèf

De sculptuur bestaat uit diverse 
lagen bronslegeringen. Als sokkel 
dient een stapel boeken met titels 
van Erasmus’ publicaties.

The sculpture consists of various 
layers of bronze alloys. The pedestal 
is made up of a stack of books with 
titles written by Erasmus.

Aula

22  Wand van het verleden   

Negen portretten van hoog-
leraren uit de tijd van de Neder-
landsche Handels-Hoogeschool 
en Nederlandsche Economische 
Hogeschool. Zij hebben allen een 
of meerdere jaren de functie van 
rector magnificus vervuld.  
(zie rode zuil).

Wall of the past  
Nine portraits of professors from 
the NHH and NEH era who all held 
the position of Rector Magnificus 
for one or more years. (See red 
column)

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

23  buste Witteveen, 2013 |  
Constance Wibaut

Prof.dr. J.H. Witteveen (1921) was 
student, promovendus en hoog-
leraar van de NEH in de periode 
1939-1963. Hij verruilde in 1963  
de NEH voor het ministerschap  
van Financiën (2x); later werd hij  
directeur van Internationaal  
Monetair Fonds in Washington.  
Het beeld is in 2014 geschonken 
door zijn zoon R.J. Witteveen, 
alumnus van de EUR.

Professor J.H. Witteveen (1921) 
was a student, PhD candidate and 
professor at the NEH between 1939 
and 1963. In 1963 he left the NEH 
to take up the position of Minister 
of Finance (two terms). He later be-
came director of the International 
Monetary Fund in Washington. 
The sculpture was donated in 2014 

by his son R.J Witteveen, who also 

studied at EUR.

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

24  Wand van de toekomst   

Op deze wand hangen foto’s van de 
laureaten van de EUR Onderwijs- en 
Onderzoekprijs, de prof. Bruinsprijs 
en de prof Lambertsprijs. Jaarlijks 
komen op de onderste rij de nieuwe 
prijswinnaars. De andere foto’s 
schuiven dan een rij omhoog.  
(zie rode zuil)

Wall of the future  
This wall presents photos of the 
laureates of the EUR Education and 
Research Prize, the Professor Bruins 
Prize and the Professor Lamberts 
Prize. Every year, the new prize  
winners are added to the bottom 
row. The other photographs then 
shift one row higher. (See red 
column)

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

25  Prof.dr. G.W.J. Bruins, 1925 |  
Louis Reamaeckers

Tekening in kleur van Gijsbert Weijer 
Jan Bruins (1883-1948), de eerste 
rector magnificus van de NHH. In 
1925 verruilde hij zijn hoogleraar-
schap in Rotterdam voor een func-
tie bij de Volkenbond (voorloper van  
de Verenigde Naties).

A colour drawing of Gijsbert Weijer 
Jan Bruins (1883-1948), the first 
Rector Magnificus of the NHH. In 
1925 he left his professorship in 
Rotterdam for a position with the 
League of Nations, the predecessor 
of the United Nations.

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

26  Wand met ‘founding fathers’ 

Portretten van de oprichters van 
de NHH: J.A. Ruys (links), C.A.P. 
van Stolk (midden) en mr. W.C. 
Mees (rechts). De NHH is de oudste 
rechtsvoorganger van de EUR. (zie 
rode zuil)

Wall of the Founding fathers  
J.A. Ruys (left), C.A.P. van Stolk 
(centre) and W.C. Mees (right). The 
NHH is the oldest legal predecessor 
of EUR. (See red column)

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

27  Professoren-kwintet 

Een van de vijf portreten van  
hoogleraren uit de tijd van de NHH 
en NEH (1913-1973). (zie rode zuil)

One of the five portraits of profes-
sors from the NHH and NEH era 
(1913-1974). (See red column)

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

28  Rotterdam anno 1694 |  
Johannes de Vou en Romeijn 
de Hooghe

Grootschalige stadsplattegrond, 
vervaardigd in opdracht van het 
stadsbestuur van Rotterdam. In 
vergelijking met het hedendaags 
kaartbeeld valt op dat er nog zoveel 
elementen voorkomen, zoals 
begrenzingen en richtingen van 
straten en bebouwing, die in ruim 
300 jaar nauwelijks zijn gewijzigd.
 
Large-scale city map, commissio-
ned by the city council of Rotter-
dam. Compared with the contem-
porary map, it is striking that many 
elements, such as boundaries and 
directions of streets and buildings, 
have hardly changed in over 300 
years.

Senaatzaal 1e verdieping / 1th floor

29  Etende mensen, 1969 |  
Lucebert

De Nederlandse dichter en schilder 
legde zich tussen 1960 en 1970 
vooral toe op beeldende kunst. Dit 
topstuk van de Cobra-kunstenaar 
‘Etende mensen’ hing oorspronke lijk 
in de studentenkantine in Tinbergen 
Building. (zie rode zuil)

Between 1960 and 1970 the Dutch 
poet and painter focused mainly on 
visual arts. This masterpiece by the 
Cobra-artist ‘ Etende mensen’ was 
originally displayed in the student 
restaurant in Tinbergen Building. 
(see red column)

Gang / corridor 

Erasmus Building - Theil building

30  Als er brood is, is er  
een lied, 2009 |   
Jeroen Bodewits

De titel is in het Russisch in het  
kunstwerk aangebracht.

The title ‘If there is bread,  
there is a song’  
written in Russian in the artwork.

Gang / corridor 

Erasmus Building - Theil building

31  Self-portrait As a Sports Fan, 
2013 | Rinus Van de Velde

De Belgische kunstenaar Rinus Van 
de Velde maakt grote houtskool - 
t ekeningen. Inspiratie voor zijn werk 
haalt hij uit bestaande afbeeldingen. 
Het wordt niet letterlijk overgeno-
men, maar getransformeerd naar 
nieuwe scenes. 

The Belgian artist Rinus Van de Velde 
makes large charcoal drawings. 
He finds inspiration for his work in 
existing images. The images that 
he uses are not literally copied, but 
transformed into new scenes.

Gang / corridor 

Erasmus Building - Theil building

32  Erasmus Gallery

Met wisselende tentoonstellingen 
in de Erasmus Gallery van de EUR 
wordt een bijdrage geleverd aan de 
intellectuele en culturele omgeving 
voor studenten, medewerkers, en 
bezoekers. Er zijn exposities te zien 
van de eigen collecties van de EUR. 
Daarnaast zijn er actuele tentoon-
stellingen van kunstenaars van wie 
werk is aangekocht of daarvoor in 
aanmerking komen. Uitgangspunt 
daarbij is om zoveel mogelijk aan 
te sluiten op inhoudelijke program-
mering van andere EUR-organisa-
ties om zo wetenschap en kunst in 
samenhang te presenteren. De Eras-
mus Gallery functioneert daarnaast 
als representatieve ruimte waar 
bezoekers kunnen binnenlopen en 
waar kleine ontvangsten plaatsvin-
den in een bijzondere omgeving.
 
Vast onderdeel zijn de twee Touch   - 
s creen penningvitrines, bestemd 
voor de collectie van het Nederlands 
Economisch PenningKabinet.  
De collectie omvat ruim 2200  
exemplaren. Naast penningen  
met betrekking op het economisch 
leven, zijn er de deelcollecties 
‘universiteit’ en ‘Desiderius Erasmus’. 

The changing exhibitions in the 
university’s Erasmus Gallery contri-
bute to the intellectual and cultural 
environment of students, staff, and 
visitors. Presentations are of the  
EUR’s collections. Also, topical  
presentations are held by artists  
of whom the Erasmus University 
Rotterdam has acquired work or  
intends to do so. In principle, 
Erasmus Gallery aims to adhere as 
closely as possible to other EUR 
organizations where it regards to 
content. In this way, science and  
art may be presented in a � 

communal context. The Erasmus 
Gallery is an attractive space where 
anyone can stroll in to have a look. 
In this original place, intimate  
receptions are hosted. 

Permanent features are the two 
Touchscreen medal cases, destined 
for the collection of the Nether-
lands Economic Medal Cabinet.  
The collection contains over 2200 
items. Besides medals relating 
to economic life, there are the 
sub-collections ‘university’ and 
‘Desiderius Erasmus’.

Gang / corridor 

Erasmus Building - Theil building

 

 

Theil Building

33  MONIAC, 1954 | W. Philips

De MONIAC (Monetary National 
Income Analogue Computer) is ont-
wikkeld door de Nieuw-Zeelandse 
econoom William Phillips in 1949. 
Voor hem was het een manier om 
aan zijn studenten aan de London 
School of Economics macro- 
economisch processen inzichtelijk 
te maken. Het werkte volledig op 
analoge principes en gebruikte 
water om geldstromen te simule-
ren. Er werden ongeveer veertien 
gebouwd. Een identiek exemplaar 
is te vinden in het Science Museum 
in Londen. 
Deze MONIAC is een geschenk  
van gemeente Rotterdam bij het 
40-jarige bestaan van de NEH  
in 1953.
 
The MONIAC (Monetary National 
Income Analogue Computer) was 
developed by the New Zealand eco-
nomist Bill Phillips in 1949. For him, 
it was a way of demonstrating the 
macro economy to his students at 
the London School of Economics.  
It operated wholly on analogue 
principles, using water to simulate 
flows of money. Around fourteen 
were built. An identical one can be 
found in the Science Museum in 
London.  
This MONIAC was donated by the 

Municipality of Rotterdam on the 

40th anniversary of the NEH in 1953.

Theil Building – C-hal

34  Muurreliëf (3x), 1969 |  
Dick Elfers

Deze drie grote wandwerken sieren 
de hal sinds de oplevering van de 
nieuwbouw in 1968. Dick Elffers 
is de broer van Cees Elffers, een 
van de architecten van dit oudste 
gedeelte van Woudestein. Na de 
oorlog ontwikkelt de kunstenaar 
zich veelzijdig en tot een voor-
aanstaand ontwerper, werkend 
voor onder meer het Rijksmuseum. 
Van 1970 tot 1976 is hij als docent 
monumentale kunst verbonden aan 
de kunstacademie in Den Bosch. 
Voor zijn werk ontvangt hij de H.N. 
Werkman Prijs en de Staatsprijs voor 
Typografie. Zijn werk is opgenomen 
in diverse museale collecties.

These three large wall pieces have 
adorned the hall since the comple-
tion of the new building in 1968. 
Dick Elffers is the brother of Cees 
Elffers, one of the architects of this 
oldest part of Woudestein. After 
the war the artist develops into a 
leading designer, working for, �

among others, the Rijksmuseum. 
From 1970 to 1976 he is Professor 
of monumental art connected with 
the Art Academy in Den Bosch. 
For his work, he received the H.N. 
Werkman Prize and the State Award 
for typography. His work is included 
in several Museum  
Collections.

Theil Building – C-hal

35  Broche, 2012 | Gerard Frishert/ 
Atelier Géèf

Aan de balustrade van de eerste 
ver dieping hangt sinds 2012 de 
kleurige glasdecoratie van restau-
ratie architect Gerard Frishert.

Since 2012 the colourful decorative 
glass by restoration architect  
Gerard Frishert has been displayed 
on the balustrade of the first floor.

Theil Building – C-hal

36  Polyhedral Netstructure, 1977 | 
Gerard Caris

Caris legde zich sinds 1970 toe op 
onderzoek naar vijfvoudige sym-
metrie. Zijn beelden, wandreliëfs 
en tekeningen doen wiskundig aan 
en zijn geïnspireerd op kristal-
structuren, zoals ook blijkt uit dit 
monumentale werk. Schenking van 
energiebedrijf E.ON in 2009.

Since 1970 Caris has concentrated 
on research into quintuple sym-
metry. His sculptures, mural reliefs 
and drawings have a mathematical 
quality to them and are inspired by 
crystalline structures, as can clearly 
be seen in this monumental work.
Donated by E.ON energy in 2009.

Theil Building – C-hal

37  Gedenksteen Tweede  
Wereldoorlog, 1948 |  
Cor van Kralingen

Tekst: 1940-1945 VIVORUM  
RECORDATIO MORTUORUM VITA 
(De herinnering van de levenden 
betekent leven voor de doden) De 
figuren op de steen - de afgeknotte 
boom, een vrouw en een ontsprui-
tende boom – symboliseren de 
dood, de vrede en het leven. Naast 
de gedenksteen hangt het bord 
met de namen van (oud) studenten 
die het leven lieten in de Tweede 
Wereldoorlog.

Commemorative stone World War II 
Text: 1940-1945 VIVORUM RECOR-
DATIO MORTUORUM VITA (‘May 
the lives of the departed inspire the 
living to remember them’).
The figures in stone - the truncated 
tree, a woman and a sprouting tree 
- symbolise death, peace and life. 
Next to the commemorative stone 
is a list of (former) students who 
were killed during WWII.

Theil Building – C-hal

38  Lustrum gedenksteen, 1938 |  
kunstenaar onbekend 

Reliëf met symbolen van nijverheid 
en handel. Geschenk bij het 25-jarig 
bestaan van de NHH van  
de Roomsch Katholieke Handels-
hoogeschool te Tilburg (thans 
Tilburg University). Het is op 8 
november 1938 overhandigd door 
prof.dr. J.E. de Quay aan zijn  
Rotterdamse rector magnificus- 
collega prof.dr. Z.W. Sneller.

Commemorative stone,  
artist unknown  
Relief with symbols of industry and 
trade. Gift to mark the 25th anniver-
sary of the NHH from the Roomsch 
Katholieke Handelshoogeschool in 
Tilburg (now Tilburg University).  
It was presented on 8 November 
1938 by Professor J.E. de Quay to 
his Rotterdam rector magnificus 
colleague Professor Z.W. Sneller.

Theil Building – C-hal

39  Permanente opstelling   

Permanente opstelling van zo’n 100 
kunstwerken uit de Kunstcollectie 
EUR, bestemd voor de kunstuitleen. 
Medewerkers kunnen zo een keuze 
maken voor kunst aan de muur 
op de werkplek. De samenstelling 
wisselt met enige regelmaat.

Permanent exhibition  
Permanent exhibition of around  
100 artworks from EUR’s Art  
Collection, destined for lending. 
Staff can choose art to hang on 
the wall of their workplace. The 
artworks change regularly.

Galerij 1e en 2e verdieping / 

corridor 1th and 2th floor

Library

 40  Ode aan de Randtriever 

Als herinnering aan het unieke 
geautomatiseerde opslag- en 
ophaalsysteem voor boeken. Het 
was in gebruik van 1969 tot 2016. 
De boeken robot - met 250.000 
boeken in 16.000 plastic containers 
- was enig in zijn soort in Nederland 
en zelfs in Europa. Niet alleen het 
UB-gebouw, maar ook de Rem-
mington Randtriever heeft de status 
van gemeentelijk monument.

As a reminder of the unique auto-
mated storage and retrieval system 
for books. It was in use from 1969 
to 2016. The book robot - with 
250,000 books in 16,000 plastic 
containers - was the only one of its 
kind in the Netherlands and even in 
Europe. Not only the UL building, 
but also the Remmington Rand-
triever has the status of municipal 
monument.

Verbinding / corridor Theil Building - UB

41   Communicatiewand, 1969 | 
Wim Strijbosch

Langs de balustrade in het centrale 
deel van de UB is de ontstaans-
geschiedenis van het letterteken en 
de betekenis hiervan in de menselijk 
communicatie weergegeven. De 
keramische wandversiering - 62 m. 
lang en 1.30 m. hoog – is gemaakt 
in samenwerking met aardewerk-
fabriek ‘De Porceleyne fles’ in Delft.

Communication wall 
The genesis of the letter character 
and its significance in human 
communication is depicted on the 
balustrade in the central part of the 
UL. The ceramic wall decoration 
- 62 metres long and 1.30 metres 
high - was made in collaboration 
with the Delft-based  
‘De Porceleyne Fles’.

42   Circle – triangle – square 
universe, 2017 | Henri Jacobs

Twee jacquard geweven wand-
kleden in de noord- en zuid 
trappenhuizen van de gerenoveerde 
bibliotheek. De twee ontwerpen zijn 
verdeeld in drie min of meer even 
grote velden die gevuld zijn met 
cirkels (op een zeshoekig raster)  
en driehoeken en vierkanten  
(in dambordpatroon). 

Two jacquard woven tapestries 
in the north and south staircases 
of the renovated library. The two 
designs are divided into three more 
or less equally large fields filled with 
circles (on a hexagonal grid) and 
triangles and squares (in checker-
board pattern).

43   Untitled (Picasso, The Studio, 
1956, The Palm and the End 
of Mind, Erasmus University 
Rotterdam), 2017 |  
Marijn van Kreij

Voor het kunstwerk in de entrée 
heeft Marijn van Kreij samengewerkt 
met studenten en medewerkers van 
de EUR. De gehele wand is bedekt 
met handgeschilderde keramische 
tegels waarop steeds hetzelfde 
beeldfragment is te zien. (een detail 
van het schilderij ‘De studio’ van 
Picasso uit 1956). Het werk bena-
drukt een plek om je af te zonderen 
– voor concentratie en studie – en 
je vandaar opnieuw tot de wereld te 
richten.

For the artwork in the entrance,  
Marijn van Kreij worked together 
with students and staff at EUR. 
The entire wall is covered with 
hand-painted ceramic tiles on 
which the same image fragment 
can be seen (a detail of the painting 
‘The studio’ by Picasso from 1956). 
The work emphasises a place to 
isolate yourself - for concentration 
and study - from where you can 
then refocus on the world.

Straatniveau / streetlevel

Sports centre

44  Tegelwand, 1969 |  
Bouke IJlstra

IJlstra (ook gespeld Ylstra) ontwik-
kelde rond 1960 een incrustatie 
techniek voor witte kunststeen of 
lichte marmers, door hem zelf ‘ 
grafische natuursteenintarsia’  
genoemd. Zijn meestal grote  
wandwerken omschreef hij dan  
ook als ‘grafische wanden’.

In around 1960, IJlstra (also spelled 
Ylstra) developed an encrusting 
(inlay) technique for white artificial 
stone or light marble that he called 
‘graphic stone intarsia’. He referred 
to his often large-scale murals as 
‘graphic walls’.

Sports centre entree / entrance

Tinbergen Building

45   Zonder titel, 1969 |  
Ger van Iersel

Mozaïekvloer en -muur van beel-
dend kunstenaar Ger van Iersel. 
Hij was een van de kunstenaars 
wiens kunstwerk bij de bouw werd 
geïntegreerd. 

Mosaic floor and wall by artist Ger 
van Iersel. He was one of the artists 
whose artwork was integrated in 
the construction.

Entree /entrance Karel Appel

Sanders Building

46  Vloerreliëf, 1993 | Hans Schuil

Bij dit kunstwerk in de college-
zalenhal is gekozen voor roest-
vrijstaal en geel koper. De pijlen 
verbeelden slangen die in hun staart 
bijten; een motief dat Schuil vaker 
in zijn werk heeft gebruikt. Het 
kunstwerk is goed te zien vanaf de 
galerij op de 1e etage.

Stainless steel and yellow copper 
were chosen for this artwork in the 
lecture halls. The arrows represent 
snakes biting their own tails, a motif 
Schuil often used in his work. The 
Floor Relief is clearly visible on the 
1st floor.

Mandeville Building

47  Lichtval, 2005 |  
Mirjam Hoekman

Ovidius spreekt in zijn Metha-
morfosen van ‘de kneedbare was 
die steeds in nieuwe vormen wordt 
geboetseerd, maar toch dezelfde 
blijft. Het inspireerde Hoekman bij 
haar ‘Lichtval’ ; de verschijnings-
vorm van het kunstwerk ondergaat 
voortdurend een metamorfose. 

In Ovid’s Metamorphoses, he speaks 
of ‘that which is pliable, stamped 
with new designs, no longer what 
it was; it does not keep the same 
form; but is still one and the same’. 
It inspired Hoekman to create her 
Lichtval: the appearance is con-
stantly undergoing metamorphosis.

Na entrée linker gang / 

after entrance left corridor

48  Wings of Inspiration, 2001 |  
Mirjam Hoekman

Volgens Hoekman verklaart de titel 
van haar werk eigenlijk al waar het 
om gaat: inspiratie, een onmisbaar 
onderdeel van elk scheppend pro-
ces. De gelijkenis van het kunstwerk 
met Leonardo Da Vinci’s beroemde 
tekening is niet toevallig. Het was 
eeuwenlang een bron van grote in-
spiratie voor kunst en wetenschap.

According to Hoekman, the title 
of her work explains what it is all 
about: inspiration, an indispensable 
part of every creative process. The 
artwork’s resemblance to Leonardo 
Da Vinci’s famous drawing is not  
a casual one. For centuries,  
his artwork was a source of great 
inspiration to art and science alike. 

Na entrée linker gang / 

after entrance left corridor

Van der Goot  

Building

49  Coffeegrowers seeking help, 
2003 | Charlotte Schleiffert

Bestudering van de Nederlands- 
Indische geschiedenis en een 
verblijf in Jogjakarta vormde de 
inspiratie voor dit kunstwerk; een 
protest tegen het traditionele in een 
hedendaags jasje en andersom. 

Studying the history of the Dutch 
East Indies and a stay in Jogjakarta 
formed the inspiration for this work 
of art: a protest against the traditi-
onal with a contemporary look and 
vice versa.

Ontvangstbalie begane grond /  

reception desk ground floor

50  Een aantal grote werken uit 
de Kunstcollectie EUR   

In het Van der Goot gebouw zijn in 
de trapopgang en verdeeld over de 
eerste etage, acht middelgrote tot 
grote kunstwerken uit de kunst-
collectie EUR.

Several major works from  
EUR’s Art Collection  
Eight medium to large works of 
art from EUR’s Art Collection are 
shown in the staircases and spread 
over the first floor of the Van der 
Goot building.

Gang 1e verdieping M1-oost /  

corridor 1st floor M1-oost

Polak Building

51  Ogenblikken, 2015 |  
Willem Oorebeek

Oorebeek kreeg de opdracht om 
een kunstwerk op de vijf achter-
wanden te realiseren. Het is 
opgebouwd uit een spiegelende 
onderlaag. Door de gaten in de 
voorliggende structuur zorgt het 
voor weerspiegeling in het patroon 
van een rasterstructuur. Doordat de 
spiegels in een geroteerde hoek zijn 
bevestigd, wordt de weerspiegelen-
de ruimte altijd anders ervaren.

Oorebeek was commissioned to 
create a work of art on the five back 
walls. It is made up of a reflective 
underlay. Through the holes in 
the present structure, it provides 
reflection in the pattern of a grid 
structure. Because the mirrors are 
fixed in a rotated corner, the reflec-
tive space is always experienced 
differently.

52  De identiteitscrisis van Tielse 
Flip, 1968 | Henk Huig

Na een jarenlang verblijf in de UB  
is dit kunstwerk uit de Pop Art- 
periode nu in Polak Building te  
bewonderen, bij binnenkomst in  
de gang naast trappenhuis en lift.

After a long stay in the University 
Library, this artwork from the Pop 
Art period can now be admired in 
Polak Building, as you enter in the 
corridor next to the staircase  
and lift.

Kunst- en cultuurkaart 
campus Woudestein 
Art and Culture map  
Campus Woudestein

Kunst- en cultuurkaart 
campus Woudestein

Deze kaart toont een selectie uit de 
Kunstcollectie EUR en de collectie 
Academisch erfgoed van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. De items zijn 
geplaatst in de openbare ruimte van 
campus Woudestein.

Art and Culture map  

Campus Woudestein

This map shows a selection from the 
Art collection EUR and the collection 
Academic heritage of  Erasmus  
University Rotterdam. The objects  
are placed in public space on Campus 
Woudestein.


