Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest \an de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum Regelmatig ziet men op dit moment mensen werken achter het hoge ijzerentoegangshek van de Oude Hortus, op het einde van de Nieuwegracht in debuurt van de Agnletenstraat. Vrijwilligers uit de buurt en leden van deUtrechtse Rotary-clubs hebben er in de afgelopen jaren onder leiding van tuin-architect Copijn een ware lusthof geschapen. In de Lange Nieuwstraat is na debouwvakvakantie van 1995 een deel van het oude Botanisch Laboratoriumgesloopt en zijn bouwvakkers begonnen met geheimzinnige werkzaamheden.Dit alles als voorbereiding op de grote dag: 11 oktober 1996, waarop hetUniversiteitsmuseum aan een nieuwe periode in zijn bestaan begint. (1744-1817), hoogleraar Philo-sophia, Physica en Metaphysicavan 1775 tot 1815. Zij moestendaarvoor naar het Theatrum Ana-tomicum et Physicum aan deLange Nieuwstraat dat tussen1726 en 1818 als NatuurkundigLaboratorium van de Universiteitdienst deed. (Met de verhuizingvan het Universiteitsmuseum keertdus een deel van de collectieterug naar

een vertrouwde omge-ving.) Rossijn had er zelf belangbij, want de universiteit was nietrijk en hij kon nu dankzij hetGezelschap instrumenten kopendie hij ook kon gebruiken voorzijn eigen onderwijs en onderzoek.Anders had hij ze uit eigen zakmoeten betalen. Het Gezelschap verzorgde ook le-zingen, vaak over thema's die hetbelang van wetenschap voor hetdagelijks leven aantoonden. Bij-voorbeeld over 'De vijligheids-lamp, uitgevonden om in demijnen te gebruiken', 'Over hetgolvenstillend vermogen van deolie door onzen ijverigen stadge-noot P. van Griethuizen opnieuwter baan gebracht en ter beveili-ging van dijken voorgesteld' of'Over het dieet der Nederlanders,in verband tot den volksgeest'.De leden van het Gezelschaphebben in de vorige eeuw ookzelf proeven gedaan. Zij namenbijvoorbeeld instrumenten meenaar huis om daar familie envrienden versteld te doen staan metdemonstraties van natuurkundigeverschijnselen. Maar na 1870kwam de klad erin. Een van deredenen was, dat de natuurkundede kinderschoenen ontgroeide enhet bevattingsvermogen van degemiddelde leek begon te over-stijgen. Bovendien bepaalde de

Wetop het Hoger Onderwijs dat de Mooie dochters Het is allemaal begonnen in1918. Om precies te zijn in hetNatuurkundig Laboratorium aande BijIhouwerstraat. AmanuensisM.F. Filbri had met zijn gezin indat gebouw gewoond en - volgensde legende - de zolders tot verbo-den gebied verklaard. Daar waren- nog steeds volgens de legende -de slaapkamers van zijn mooiedochters. Filbri wist waar studen-ten van dromen en had daaromde zolders tot verboden gebiedverklaard voor mannen.Na zijn overlijden in december1917 verhuisde het gezin en lagnieuwsgierigen niets meer in deweg. Zo kwam het dat 'assistentbij physica' dr. P.H. Van Cittertop een gegeven moment rond-neusde op de zolders. Weetgierigkeek hij achter een deurtje envond daar een stoffige verzamelingvan zo'n 1.000 antieke instru-menten. Op een aantal zat eenetiket waaruit bleek dat ze eigen-dom waren van het 'Natuurkun-dig Gezelschap'. Na een nauw-gezette speurtocht kwam VanCittert er achter dat het ging omhet 'Gezelschap ter Beoeffeningen Bevordering van de Proef-ondervindelijke Natuurkunde,opgericht binnen Utrecht den 8.December 1777'. Het

Natuurkundig Gezelschap In de achttiende eeuw hebbenleergierige en welgestelde burgersmet belangstelling voor kunstenen natuurwetenschappen tal vangenootschappen en gezelschappenopgericht. Zulke clubs lietheb-berden bijvoorbeeld in de natuur-wetenschappen met allerleiinteressante proefjes: 'physiqueamusante'. En ze vergrootten dekennis van de leden door hetorganiseren van demonstraties enlezingen. Ze schreven ook prijs-vragen uit om de meest uiteenlo-pende vraagstukken op te lossen.Het Utrechtse 'NatuurkundigGezelschap' had als doel ondermeer 'het onderzoeken van allezulke stukken, tot gemelde We-tenschap (de natuurkunde 'tH)behoorende, het beproeven vanalle zulke voortkomende Nieuwig-heden, en het doen van alle zulkeProeven als wegens den Aert vanhet Onderwerp, den Omslag enKostbaarheid van den Toestel ofde onzekerheid van den Uitslagmin geschikt zijn om door eenbyzonder Persoon te worden be-handelt'. De leden hebben genoten vandemonstraties door hooglerarenzoals de stichter van het gezel-schap, prof. dr. J.Th. Rossijn 52 P.D.-tHart mei /juni 19 9 6 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling... Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum uiting te geven aan het medelevenin het feest van de instelling, wierbloei en belangen ten nauwstemet die der gemeente verbondenzijn, heeft besloten, ten behoevevan een te stichten Universiteits-museum aan den Staat der Ne-derlanden af te staan het voor ditdoel aangekochte gebouw Transnr.8'. Nadat hij de vergulde sleutelvan het gebouw (dat omstreeks1634 is gebouwd) aan de rectormagnificus had overhandigd,vervolgde hij: 'In het museumzullen, naast herinneringen aanden bloei van onze Universiteit,voorwerpen een plaats vinden,welke getuigen van het belang,dat de stad in haar heeft gezien,en, naar wij vertrouwen, zullendeze ook in volgende jaren aan-gevuld worden met bewijzen vanlevendige belangstelling van hetgemeentebestuur en van de bur-gerij. Moge de &quot;Sol Justitiae&quot; voorUtrecht stralend blijven, metwarm licht onze oude stad blijvenbeschijnen, zodat het museum,ook in verre toekomst, kan getui-gen van rijk wetenschappelijkleven van onze universiteit'. Een gegeven

paard Het was ook toen niet altijdeven verstandig een gegevenpaard in de bek te kijken. Hetpand bleek grondig te zijn uitge-leefd, onder meer omdat het eentijdlang als weeshuis had dienstgedaan. De toestand was zo slechtdat de tentoonstelling ter gelegen-heid van het jubileum van deuniversiteit in 1936 werd onder-gebracht in het Geografische Insti-tuut aan de Drift. Het UtrechtschDagblad vond het een fraaie expo-sitie. 'De rondgang heeft ons weerlaten zien, deels met hoe primitievemiddelen onze voorvaderen heb-ben moeten werken in vergelij- Hij schreef ook diverse artikelen,onder andere in het Jaarboek vanOud-Utrecht, en een beschrijven-de catalogus van de verzamelingmicroscopen. In 1934 begon hij aan de voorbe-reiding van een tentoonstellingbij het derde eeuwfeest van deuniversiteit in 1936. In diezelfdetijd sprak het gemeentebestuurmet de universiteit over eengeschikt cadeau om bij die gele-genheid aan te bieden. Men werdhet al snel eens: 'een passendgebouw, waarin ondergebrachtzou kunnen worden een verza-meling van herinneringen aan deUniversiteit en waar gelegenheidis voor het inrichten

van kleinetentoonstellingen'. De gemeentekocht voor 18.000 gulden hetpand Trans 8 en op 22 juni 1936was het zover. Burgemeesterdr.mr. G.A.W. ter Pelkwijk spraktoen in de Academische Senaat degedenkwaardige woorden: 'Degemeenteraad, van oordeel, dat eralle aanleiding bestaat, der tradi-tie getrouw, door een geschenk Burgemeester Ter

onder an-dere het Universiteitsfonds konde Stichting in de volgende jarendiverse unieke instrumenten ko-pen. Intussen ging Van Cittertvoort met zijn onderzoek. Datleidde onder andere in 1929 toteen tentoonstelling in het Na-tuurkundig Laboratorium over deontwikkeling van de microscoop. 54 mei /juni 199 6
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en vaak tot hunne toepassing ook in de moderne wetenschap leiden'. De tentoonstelling maakte ookduidelijk dat de collectie eengoed onderkomen verdiende. Getuigen van rijkwetenschappelijk leven Dankzij steun van

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum 1976 bleek ook nog dat het pandbrandgevaarlijk was. Daardoormoest het bezoekerstal omlaag.Maar in 1981 kwam de oplossingvoor de problemen. Tenminste ... Te klein behuisd aan deBiltstraat In de jaren tachtig verhuisdede faculteit Diergeneeskunde naarDe Uithof en daardoor kwam in1980 het Pathologisch Instituutaan de Biltstraat leeg te staan. Hetwerd al gauw gekraakt. Toenbesloot het bestuur van de uni-versiteit -volgens weer een anderelegende - van het ene op het an-dere moment dat het pand (dat isgebouwd in 1907-1908) geschiktwas voor het museum. Het werdontruimd, er werd wat aan ver-timmerd, een deel van de collec-ties kreeg er een onderkomen enop 28 januari 1983 opende devoorzitter van het College vanbestuur, dr. L. Ginjaar, er hetUniversiteitsmuseum. Maar ookdit pand was in veel opzichtenniet geschikt. Het was te klein omde collecties te bergen en groteretentoonstellingen in te richten. Inde zomermaanden steeg de tem-peratuur op drukke dagen tot on-gekende hoogte, zodat

personeelen bezoekers naar frisse luchtsnakten. Het spreekt vanzelf datzoveel vochtige hitte slecht wasvoor de antieke instrumenten endocumenten. Het zou allemaalmisschien minder erg geweestzijn als het bezoekerstal eindjaren tachtig niet snel was gaangroeien: van plm. 9.000 naargemiddeld 25.000 en zelfs eenuitschieter van 50.000. Bovendien groeide de collectie.Zodra een faculteit bijvoorbeeldbesloot om bij het onderwijsnieuwe hulpmiddelen te gaan ge- bruiken, kreeg het museum deoude aangeboden. Voor zover zetenminste niet naar de schoor-steenmantel van docenten en an-dere liefhebbers verdwenen ofachteloos bij het oude vuil wer-den gezet. Ook politieke beslis-singen hebben de collecties vanhet museum doen groeien. ToenDen Haag in 1988 de faculteittandheelkunde ophief, verhuisdede enorme verzameling boeken,prenten en instrumenten naar hetgebouw aan de Biltstraat.Het College van Bestuur van deUniversiteit Utrecht was en is er-van overtuigd dat het museumeen ruimer onderkomen waard is.Eerst is er nog een tijd gesprokenover de mogelijkheid dat het eenplaats zou vinden in het

NationaleWetenschapscentrum dat naarmen hoopte in Utrecht zou ko-men. Ook nu bleek de politiek tebeschikken waar de mens hadgewikt: hel Wetenschapscentrumwerd toegewezen aan Amsterdamen het Universiteitsmuseum bleefopzijn oude plekje. Maar de ommekeer kwam in1991 toen de vakgroep Biologieverhuisde naar De Uithof. Daar-door kwamen het voormaligeBotanisch Laboratorium (waarvande bouw in 1902 startte) en deOude Hortus vrij. Van grootbelang was dat het Utrechtse ge-meentebestuur in 1992 besloot hetMuseumkwartier te revitaliseren.Het stadsdeel ontleent zijn naamaan de aanwezigheid van een aan-tal musea: de Sterrenwacht, hetCentraal Museum, Museum hetCatharijneconvent, het Spoor-wegmuseum en Van Speelkloktot Pierement. Daar komt in 1996het Universiteitsmuseum bij,minstens even grondig 'gerevitali-seerd' als het Museumkwartier. - die hem in 1955 als directeurzou opvolgen - begon hij eenactief tentoonstellingsbeleid. Daarwas duidelijk behoefte aan, wanthet aantal bezoekers groeide.Door zijn publikaties zorgde hijervoor dat het museum bekendwerd bij geleerden en

anderebelangstellenden over de hele we-reld. Bovendien groeide de collectieen kwamen er twee afdelingen bij:in 1954 de diergeneeskunde en - tijdens het directeurschap vanmevrouw van Cittert (1955-1968) -in 1958 de afdeling tandheelkun-de. Beide verzamelingen zijn se-dertdien sterk gegroeid, zodat zenu tot de grootste ter wereld be-horen. Zo werd de afdeling tand-heelkunde in 1959-1960 uitge-breid met een groot aantal antiekeinstrumenten, boeken en prenten:de Kalman Klein-collectie. Een an-dere naam die onlosmakelijk ver-bonden is met de opbouw van deverzameling tandheelkunde is dievan de oud-tandans en universitairmedewerker dr. F.E.R. de Maar. Toen de instrumenten van hetNatuurkundig Gezelschap in1951 naar het museum warenovergebracht en het aantal bezoe-kers fors ging groeien, merktemen steeds beter hoe klein en on-geschikt het gebouw was. De uit-breiding van het museum in1962 met een gedeelte van Trans10 hielp weinig. Onder directeurdr. P.H. Kylstra (1968-1981) enzijn opvolger drs. S.W.G deClercq groeide het museum ver-der. Meer instrumenten, meerpublikaties, meer

tentoonstellin-gen, meer bezoekers (in 1968 wa-ren het er 780, in 1972 al 4.100en in 1975 zelfs 6.000) en meerpersoneel. Het was in feite eenvicieuze cirkel, hoe verblijdend aldie ontwikkelingen ook waren. In 56 mei /juni 1996 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum sloten vitrines. Met de modellenkunnen zij naar hartelust proevenuit het verleden overdoen en zode spanning van de onderzoekermeebeleven. Deze iilosofie heeft het duidelijkstvorm gekregen in het Jeugdlab.Bezoekers konden daar bepaaldegrondbeginselen van de natuur-wetenschappen ontdekken, bij-voorbeeld wat er gebeurt als jeeen lichtstraal door een prismalaat schijnen. Tussen de proefop-stellingen stonden vitrines metantieke instrumenten. Zo zagende bezoekers als het ware en pas-sant hoe onze voorouders hebbengeprobeerd net zulke vragen tebeantwoorden. Wie de laatste tijdeen kijkje nam in het museumtrof daar vaak jongens en meisjesvan een jaar of twaalf aan die oponderzoek waren. Onder leidingvan een leraar of op eigen houtje.Met hun luidruchtig enthousiasmeen aanstekelijke vrolijkheid ver-dreven zij de plechtstatige sfeerdie nogal eens in musea hangt. In hel nieuwe gebouw gaat hetmuseum voort op deze weg.Samen met de Hogeschool vanUtrecht, de Hogeschool P.C. Mar-nix Academie en de

HogeschoolDomstad, bouwt het Universi-teitsmuseum aan het nieuweJeugdlab. Dat sluit aan bij ont-wikkelingen die zich de laatstejaren hebben voorgedaan in hetonderwijs zoals de invoering vande basisvorming en de bevorde-ring van het onderwijs in tech-niek, gezondheid en milieu.Daarvoor krijgen (toekomstige)docenten een speciale opleidingin het begeleiden van groepen enhet ontwerpen en gebruiken vannieuw educatief materiaal. Decollecties van hel Universiteits- museum zullen daarbij een rolspelen omdat ze een groot aantalonderwijsleermiddelen omvatten.In het nieuwe Jeugdlab zullenklassen onder leiding van driestudenlen/docenten-in-opleidingproberen om een aantal aanspre-kende problemen op te lossen.Centraal staal het thema waar-neming'. Dat is bijvoorbeeld helgeval bij de vraag hoe een ernstigtreinongeluk heeft kunnen ge-beuren. De kinderen speurennaar mogelijke verklaringen. Omte weten of de machinist goedkon zien, moeten zij bijvoorbeeldte weten komen hoe het oog werkten hoe je kunt testen of iemandkleurenblind is. Zij gebniikendaarbij niet alleen nieuwe instru-menten maar ook replica's van ou-de. De

aantrekkelijkheid van hetnieuwe Universiteitsmuseum wordtbevorderd door de Oude Horlus,die niet alleen een fraaie museum-tuin zal zijn maar ook een bronvan informatie over botanischonderzoek in heden en verleden. Overal in het museum zal duideli)kworden dat geleerden in het alge-meen met vallen en opstaan zijnvoortgestrompeld langs kronkel-wegen vol voetangels en klem-men. Telkens stuitten zij op gren-zen en was het nodig een nieuweaanpak en andere instrumentente bedenken. Een van de sterkstekanten van het museum is, dat decollecties veelzijdig genoeg zijnom te laten zien hoe ontwikkelin-gen met elkaar samenhingen. In het nieuwe Universiteitsmuseumzal de bezoeker ook kunnen zienhoe studenten moesten leren water in hun vak aan de hand was.De hulpmiddelen die docentendaarbij gebruikten, vormen eenbelangrijk deel van de collecties. Ze vertellen niet alleen het verhaalvan de weienschap maar ook vande technische bekwaamhedenvan instrumentmakers en de vin-dingrijkheid waarmee ingewik-kelde problemen werden uitgelegtl. Natuurlijk komt bij dit alles hetaandeel van de Utrechtse univer-siteit uitgebreid aan

bod. Daar-door zal iedereen begrijpen waar-om er straten zijn genoemd naarmannen als F.C. Donders of GJ.Mulder. Er komt ook aandachtvoor de manier waarop de tijdge-noten reageerden op de voortgangvan de wetenschap. Vaak morrel-den geleerden bijvoorbeeld aanzekerheden en waarden waarvanmen dacht dat ze voor eeuwigonwrikbaar vastlagen. Zo kri|gi hel nieuwe Universi-teitsmuseum - onlosmakelijk ver-bonden mei de Oude Horlus - eeneigen plaats in de voorlichting overwetenschap van de UniversiteitUtrecht. Allen die er werken, zijnervan overtuigd dal hel de parelvan het Museumkwartier wordt. De gegevens voor dit artikel zijn ontleendaan Het archief van iiet Universiteits-museum. W.A.F.B(annier), 'Het Universi-teitsmuseum'. In: Tijdschrift van deVereniging Oud-Utrecht, 1939, p. 25-28.P.H. Van Cittert, 'Geschiedenis der verza-meling antieke intrumenten van hetNatuurkundig Laboratorium der RijksUniversiteit en van het NatuurkundigGezelschap'. In: Jaarboelt van deVereniging Oud-Utrecht, 1929.J.G. van Cittert-Eymers, 'Het NatuurkundigGezelschap te Utrecht 1777-1977'.In: A/G 200. Natuurkundig Gezelschap teUtrecht

;777-/977(Utrecht 1977).P.H. Kylstra, 'Het Utrechts Universiteits-museum'. In: NO 200. NatuurkundigGezelschap te Utrecht 1777-1977(Utrecht 1977). 58 iei /juni 1996 UTRECHT

