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Tseh. Geseh. Gnk. Natuurw. Wisk. Tesehn., 2(1979)1 

Peter H Kylstra 

DE EDUCATIEVE FUNCTIE VAN HET 
UTRECHTS UNIVERSITEITSMUSEUM* 

Sehetste de huidige voorzitter van het Genootschap GeWiNa als een tweede Plu
tarehus de parallelle levens van het Museum Boerhaave en het Utreehts Universi
teitsmuseum1 ,geheel op een lijn met deze Griek kon de schrijver zich echter niet 
stellen, daar hij historieus is en Plutarehus dat juist ontkent te zijn. In zijn boek, 
zou de laatstgenoemde eerst beider leven hebben beschreven om daarna het 
paralleUe daarin te ontdekken. Daarbij zouden dan ongetwijfeld de versehillen 
ook aan het lieht getreden zijn. Zeker van parallellen kan gesproken worden aan
gaande twee uit de rij def directeuren. Weinigen zal het passen de, door Cohen2 

in het kader van de jubileumviering gelanceerde uitspraak, "museumjaren Tro~ 
penjaren", te bezigen als beide vroegere directrices, dr. M. Rooseboom en dr. 
J.G. van Cittert-Eymers, die hun museale taak ten nutte van de respeetievelijke 
jubilerende instellingen tot een levenswerk maakten. 
Uit laatstgenoemde voordracht kwam tevens het verschil naar Yoren. Werd hierin 
als publieksbenadering de gesehreven tekst onderstreept, het Universiteits
museum nu wil de aandacht vragen voor de educatieve benadering door middel 
van het gesproken woo rd. Dat dit laatste hier zo op de voorgrond treedt, vindt 
deels zijn oorzaak in een ander versehil, narneHjk dat def subsidiebronnen. Krijgt 
het Museum Boerhaave zijn middelen via CRM, het Universiteitsmuseum moet 
die via Onderwijs verkrijgen. Het materieel crediet van illt museum is niet veel 
meer dan het bedrag waarvoor de Nederlandse Spoorwegen voor Madurodam een 
maquette van Valkenburg's station Heten vervaardigen. Een dergelijkjaarerediet 
laat weinig drukwerk toe en dwingt tot bescheidenheid. In het merendeel der 
gevallen sleehts daar door de drukpers gediend, waar onbezoJdigde pers bereid 
is de resultaten van onderzoekingen in de vonn van publicaties af te drukken. 

*Voordracht gehouden tijdens de najaarsvergadering van het Genootschap GeWiNa op 
28 oktober 1978 te Leiden. Dr. P.R. Kylstra is directeur van het Utrechts Universiteits
museum. 

1. Zie H.A.M. Snelders, "Van naturalienkabinet tot museum", Tijdschrift voor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 2 (1979), 
p. 1-

2. Dr. H.P. Cohen, verbonden aan het Museum Boerhaave, in een ongepubliceerde toe
spraak bij de viering van het SO-jadg bestaan van het museum, 
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Het Universiteitsmuseum. 

Wordt het Universiteitsmuseum wat nader in het oog genomen, dan valt tenslo!te 
nog een verschil op. Is het Museum Boerhaave een museum def natuurweten· 
schappen, het Universiteitsmuseum haudt daamaast nog andere aspecten in. Het 
heeft een driedelig fundament; de geschiedenis van de Universiteit, van de weten
schapsbeoefening en van het studentenIeven. Deze drie aspecten dienen zo even
wichtig mogelijk gepresenteerd te worden en wei op zadanige wijze dat het ten
toongestelde door velen oak begrepen kan worden. Dat daarbij de natuurkunde 
bevoordeeld blijkt te zijn, vindt zijn oorzaak in de samenstelling der collectie, 
die historisch is bepaald. Door uitbreiding van de afdeling der universiteitsge
schiedenis en met behulp van tentoonstellingen wordt ernaar gestreefd de presen
tatie van het aIfa-denken te balanceren met het schijnbaar beta-overwicht. 
Om de begripsvorming te vergemakkelijken werd het museum thematisch inge
deeld, waarbij zoveel mogelijk werd gestreefd naar de beperking van slechts een 
onderwerp per zaal. Zo zijn er, om een paar onderwerpen te noemen, de geschie
denis van het vacuum onderzoek, die van de proeven op het gebied def electrici
teit en die van het onderzoek van het gelnid. De achttiende eeuwse instrumenten 
vonnen daarbij een onderwerp apart. 

Motivering. 

Om de, in geschriften, realia en prenten IIitgekristalliseerde geschiedenis zadanig 
IIit te dragen dat er bij de bezoekers voldoende enthousiasme ontstaat am het 
gebodene te doen beklijven zander een gevoel van belering te ondergaan, moeten 
aIle medewerkers zeer gemotiveerd zijn. Deze motivering ontstaat bijna vanzelf 
door het groeiend bewustzijn dat het kennen van het toen veelalleidt tot een 
beter begrijpen van het nu. Dit bewustzijn wordt gevormd door het lezen, dat alle 
medewerkers, at naar gelang hun niveau, doen en het gezamelijk bespreken van 
het gelezene. Om het verleden in zijn relatie tot het heden te leren kennen wordt, 
wederam afhankelijk van het niveau van de medewerker, geput uit oorspranke
lijke brannen, algemene historische werken en die op het gebied van de geschie
denis der wetenschappen. Daarnaast laten autobiografieen de relaties tussen per
sonen en de samenhang en controverses in hun denken zien. Inaugurale- en af
scheids-redes en popuhrire werken op het gebied van de wetenschaps- en tech
niekgeschiedenis tonen de mate waarin de historie in het heden doorklinkt. Mag 
het door de laatstgenoemde rubriek getoonde beeld van het verleden veelal ver
vormd zijn en op arrogante wijze de voortreffelijkheden van het hedendaagse 
kunnen en kennen illustreren, het in het vorige nummer van dit tijdschrift be
sproken werk3 is daarvan een voorbeeld, er zijn onder de eerst genoemde groep 

3. Zie mijn bespreking van Stroom. De geschiedenis van een blijvend wonder door 
A. van der Mijn, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 1 (1978), p.187-188. 
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van publicaties geschriften die het gebrek aan historisch inzicht duidelijk naar 
voren brengen door een onjuist of in het geheel geen beeld te tonen. Ter staving 
van dit laatste, hiervan slechts een tweetal samenhangende voorbeelden, al zijn 
vele andere aan te halen. Bremmer4 stelt in zijn afscheidsrede in verband met de 
verstrooiing van radiosignalen in de ionosfeer: "Dit is weI de eerste maal dat de 
theorie de uitkomst van een experiment voorspelde". Bremmer duidt hier kenne
lijk op het gebied van de telecommunicatie. Van Dijl' doet er in zijn afscheids
rede, de vorige auteur citerende, nog een schepje boven op met de opmerking: 
"en de enige keer tot nu toe". Zouden de beide geleerden dan werkelijk onkun
dig zijn van het feit dat Von Hehnhoitz, Sir William Thomson, de latere Lord 
Kelvin, Faraday en Maxwell, om slechts de grootsten te noemen, op zuiver 
theoretische gronden de weg baanden zonder welke er van telecommunicatie 
geen sprake zau kunnen zijn? Is het hun dan ontgaan dat Hertz de theorie door 
het experiment bevestigde en dat Pupin een der eerste belangrijke innovaties 
op het gebied der telecommunicatie, die van de naar hem genoemde spoel, op 
zuiver theoretische gronden fundeerde?6 Het zij zo,' maar in ieder geval toont 
dit voorbeeld aan hoe belangrijk het is ernaar te streven om de geschiedenis 
van wetenschap en techniek te maken tot een yak in het curriculum van de 
student in de techniek. Musea als de heden jubilerende kunnen zeker het hunne 
bijdragen tot het verbreiden van de kennis van dit deel der geschiedenis. 
Een andere manier om de medewerkers gezamelijk te motiveren, is het met 
elkaar doen van de klassieke proeven op verschillende gebieden. Niet alleen 
dat dit tot een beter begrip van de geschiedenis leidt, maar het dwingt oak res
pect af voor de wijze waarop de wetenschappelijke onderzoekers IIit het ver
leden met zeer eenvoudige instrumenten de natuur haar wetten wisten te ont
futselen. 
Een derde motiverende werkzaamheid wordt gevonden in het gezamelijk deter
mineren van juist verkregen instrumenten. Het zoeken in de literatuur het ver
gelijken met andere instrumenten en het pogen de werking te begriJpen legt 
verbanden die later de uitleg ervan aan de bezoekers aanmerkelijk vergemak
kelijken. 

Methodiek. 

Uiteraard zijn ook in het Universiteitsmuseum de objecten voorzien van korte 
verklarende teksten en een aantal daarvan reeds oak in de Engelse taal. Oak 
IIitgebreider thematische gestencilde beschrijvingen zijn in de maak. Het zwaarte
punt echter ligt in de rondleidingen van groepen scholieren en studenten. De 

4. H. Bremmer, Afscheidscollege, geciteerd door B. van Dijl. 
5. B. van Dijl, Communicatie in Hoger Sferen. (AfscheidscoUege TH Eindhoven 1978) 

p.16. ' , 

6. M. Pupin, From Immigrant to Inventor (D. vert.: Jessy Schmit, Von Birten zum Er
finder, Leipzig, 1929), p. 328-335. 
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jongste bezoekers zijn daarbij de leerlingen van de hoogste klassen v~ het b~is
onderwijs, terwijl de oudsten afk.omstig zijn uit het hoger onderwljS, af~ezlen 
van uit andere richting afkomstige groepen van bezoekers. Daartussen ligt de 
grote middengroep van belangstellenden uit het middelbaar onderwijs en hager 
beroepsonderwijs-. Om de educatieve waarde van deze rondleidingen zo goed 
mogelijk te doen zijn onderhoudt het Universiteitsmuseum goede contacten met 
instellingen als het Instituut voor Geschiedenis def Natuurwetenschappen te 
Utrecht, de werkgroep PLON van de faculteit def wis- en natuurkunde onzer uni
versiteit en de Stichting Opleiding Leraren in Utrecht. Voor, of in samenwerking 
met deze instellingen worden rondleidingen georganiseerd. 
De techniek van deze rondleidingen is die der zwervende vraag. Zodra de groep 
aangekomen is in de zaal waar een bepaald onderwerp behandeld zal worden, be· 
gint de rondleider een gesprek met de groep, dat ~ als alles goed gaat ~ mt· 
mondt in een gesprek tussen de groepsleden onderling en de rondleider. Na de 
kennismaking stelt de rondleider een vraag aan een der groepsleden. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat er over het onderwerp bij anen een bepaalde, veelal 
latente kennis aanwezig is. Komt er een antwoord, goed of fout, dan wordt 
dit ter 'onderlinge discussie gesteld. Dit vraag· en antwoortlspel, afgewisseld door 
verhalen over de geschiedenis, verteld door de rondleider, blijkt vaak zo boeiend, 
dat de geschiedenis bijna ongemerkt in het heden overgaat. Een goed voorbeeld 
daarvan is de geschiedenis van het vacuumonderzoek. Van uit het electrische ei 
uit de peri ode van de "physique amusante" in de achttiende eeuw gaat het ver
haal, geillustreerd door proeven, via de Geisslerse en Crookese buizen n~ar ~e 
kathodestraalbuis, waarvan de jongere bezoekers altijd weer verwonderd zlJn dIe 
in het televisietoestel terug te vinden. Dan gaat het verhaal verder hoe aan het 
eind van de vorige eeuw de kathodestraalbuis 1.1. Thomson helpt het electron 
te vinden, terwijl Rontgen een weinig eerder de, naar hem genoemde, stralen 
ontdekt die door de Crookese buis worden uitgezonden. Zo mondt het verhaal 
tenslotte uit in de demonstratie van de electronenmicroscoop. Uiteraard worden 
bij dit verhaal oak de andere onderwerpen uit de geschiedenis van het vacuum
onderzoek naar voren gebracht. Bij deze rondleidingen, en dat geldt ook voor de 
andere thema's, wordt steeds verband gelegd met feiten uit de algemene geschie· 

denis. 
Aan de rondleidingen doet het merendeel der medewerkers, al naar gelang ver

; mogen en niveau, mee. Afhankelijk van de ontwikkeHng der groep wordt onder
ling uitgemaakt wie de rondleiding zal geven. Veel tact en begrip eisen b.v.leer· 
Hngen uit het industrieonderwijs. Leerlingen wt het middelbaar onderwijs en stu
denten, daarentegen, vragen van de rondleider meer kennis. 

Resultaten. 

Veel rondleidingen worden door leerlingen en begeleidende docenten gewaar
deerd. Vaak worden rondleidingen in het Universiteitsmuseum opgenomen in 
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projecten, waarover een scriptie geschreven moet worden. De afdelingen geschie
denis van de electriciteit en de geluidsleer blijken van belang te zijn voor de 
begripsvonuing van de cursisten van de Utrechtse logopedische opleiding. Rand· 
leidingen voor studenten van opleidingen van docenten, zoals de SOL en de op· 
leiding voor leraren aan het hoger technisch beroepsonderwijs, resulteren vaak 
in rondleidingen van de leerlingen van scholen waar deze aspirant-docenten hun 

. stage lopen of hospiteren. Eemnaal afgestudeerd komen deze docenten veelal 
met hun leerlingen in het museum terug. Zo ontstaat er een wisselwerking tus
sen docenten en Universiteitsmuseum. Deze wisselwerking uit zich o.a. in bijdra
gen van het museum aan onderwijsprojecten van de werkgroep PLON, die op 
hun beurt weer docenten en leerlingen aantrekken. 

Het Universiteitsmuseum, een educatieve instelling. 

Tijdens de cursus "Museum Open 1977" werd mevrouw V.F. Blotkamp·de Roos, 
Hoofd Educatieve Dienst van het Centraal Museum in Utrecht, aangevallen am 
haar uitspraak: "Een educatieve dienst heeft geen relatie met het museum, maar 
het museum als instelling is een educatieve dienst." Met name kwarnen deze aan
vallen uit de hoek van de natuurwetenschappelijke musea: "u stelt wei, dat een 
museum een educatieve dienst is, maar U vergeet dan de natuurwetenschappe
lijke musea. Dili is verzamelen en wetenschappelijk bewerken hoofdzaak, mede 
ten behoeve van het onderwijs. Bij ons zijn de wetenschappelijke medewerkers 
niet zo dol op het publiek, maar de laatste tijd wint de gedacnte veld am be· 
paalde gedeelten van de verzameling oak aan het publiek te tonen." Een andere 
aanval luidde: ~~Ons museum herbergt o.a. voorwerpen in depot voor weten
schappelijke bewerking; in de eerste plaats ten behoeve van de geschiedenis". 
Terecht antwoordde mevrouw Blotkamp met de woorden: "Maar de geschiede· 
denis is tach oak voor het publiek? Het hele idee van verzamelen heeft tach oak 
de bedoeling, dat mensen ons cultuurbezil kunnen bekijken?'" 
Van uit het Universiteitsmuseum kan de gedachte van mevrouw Blotkarnp aileen 
maar ondersteund worden. Sinds de mecenas en de selfsupporting wetenschap· 
pelijke onderzoeker zijn verdwenen, zijn de musea en de wetenschap een pu· 
blieke zaak, daar zij door het publiek onderhouden worden. Daarmee heeft het 
publiek het recht verworven op de voortdurende aandacht van deze U;stellingen. 
De medewerkers van het Utrechts Universiteitsmuseum hopen bij machte te zijn 
am de hedendaagse mens en vooral de jonge mens aan de hand van de geschie
denis te laten zien dat het werk van nu gefundeerd is op dat onzer voorgangers, 
opdat met minder trots en arrogantie wordt gekeken naar de verrichtingen van 
het heden en met meer bescheidenheid en respect naar dat van hen op wier 
schouders staande de mens van nu voortbouwt. Zij hopen de belangstellenden 

7. A. Seret, Museum Open (Enkhuizen, 1978), p. 84~85. 
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met behulp van de techniek der zwervende vraag iets te kunnen leren, zonder 
dat daarbij het gevoel ontstaat van beleerd te worden. Mocht eehler het en
thousiasme voor het wetenschappelijk onderzoek leiden tot gedachten als: "'Bij 
ons zjn wetensehappelijke medewerkers niet zo dol op het publiek", dan moge 
de museale benadering van dat publiek begeleid zijn door het woord van Ovidius: 
"Odero, si patero, sinon, invitis amabo". 


