
KRONIEK. 

Nieuwe afdeling Fotografie in het Sterckshof te Deurne/Antwerpcn. 

Op 3 mei jl. werd in het Provinciaal Museum voor Kunstambachten het Sterckshof te 
Deurne/Antwerpen een nieuwe afdeling Fotografie en Cinematografie geopend. Deze 
gebeurtenis is niet zonder voorgeschiedenis. 

In 1965, het jaar dat dc fotografie 125 jaar bestond, ward in het Sterckshofmiiseum 
een tentoonstelling georganiseerd die gcwijd was aan het onstaan en de geschiedenis 
van de fotografie. Een aantrekkelijk ensemble werd opgebouwd, dat duidelijk de tech-
nische evolutie van opname- en reproduktiemateriaal toonde, naast een overzichtelijke 
historische tentoonstelling van foto's. Deze realisatie was mede te danken aan de steun 
van de fotoindustrie en in het bijzonder van de groep Agfa-Gevaert. Bij deze gelegen-
heid ontving het Museum talrijke schenkingen, een aantal belangrijke stukken konden 
worden aangekocht, andere werden als langlopend bruikleen in de nieuwe verzameling 
opgenomen. Z o werd de basis gelegd voor de oprichting van een representatief fotogra-
fiemuseum in eigen land. 

Het voor de tentoonstelling gcvormde werkcomite onder leiding van Ir. K. Sano 
bleef bestaan en is er met grote deskundigheid en enthousiasme op korte tijd in ge-
slaagd een collectie bij elkaar te brengen die het Sterckshof een plaats verleent in de 
rij van de belangrijkste fotografie-musea van Europa. Deze snelle groei is te danken aan 
de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Antwerpen, deze 
afdeling in het provinciale museum op te richten en historisch interessante apparatuur 
aan te kopen. 

Effectieve steun verleende daarbij Gevaert-Agfa N V door de schenking van zijn 
historisch archief en het verstrekken van een werkingstoelage. Uit het Stedelijk Pren-
tenkabinet van Antwerpen werd een unieke fotografische bibliotheek van ca. 2.000 ban-
den als permanent bruikleen ontvangen, terwijl eveneens door de stad Antwerpen o.m. 
uit het Volkskundemuseum bijzonder waardevolle toonstukken (fotografie en optiek) ter 
beschikking werden gesteld, herkomstig uit de collectie van de bekende Antwerpse ge-
leerde. Dr. H. van Heurck. 

Samen met de verzameling technische apparatuur groeide ook de ikonografische 
documentatie. Er werd intensief en met grote toewijding aan gewerkt, omdat de evolutie 
van het fotografisch bccld, \'aar het duidelijk om gaat, essentieel deel uitmaakt van de 
geschiedenis van de fotografie .De fotoverzameling, die een voortreffelijk overzicht 
geeft van de geschiedenis van de fotografische prent, wordt nog bestendig uitgebreid 
en ruimt een aparte plaats in voor de fotografie in Belgie. 

Op die wijze is de Museum-afdeling voor Fotografie en Cinematografie van het 
Sterkshof uitgegroeid tot een echt centrum voor de studie van de fotografie. 

In de beperkte ruimte die thans beschikbaar is, kan slechts een kleine keuze uit het 
zeer omvangrijke en snel aangroeiende patrimonium van het museum worden tentoon-
gesteld. In de geplande nieuwbouw zal evenwel de mogelijkheid geschapen worden, 
om een meer representatief beeld te geven van de geschiedenis van de brandend actuele 
fotografie en cinematografie. 
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Boerhaaveherdenking 1968. 

Op 31 december 1968 zal het 300 jaar geleden zijn det Herman Boerhaave, hoogle-
raar in de geneeskunde, botanic en chemie te Leiden van 1709 tot 1738 in Voorhout 
werd geboren. 

Op 15 en 16 november 1968 zal dit feit op feestelijke wijze worden herdacht. De 
Leidse Universiteit heeft een Commissie ingesteld die, onder leiding van Prof. Dankmeijcr 
tot taak heeft de herdenking voor te bereiden. Verschillende wetenschappelijke genoot-
schappen verlenen hierbij hun medewerking. 

Het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Geneeskunde en Natuurwetenschappen 
(Hoofd : Dr. Maria Rooseboom) heeft een tentoonstelling georganiseerd van Herman 
Boerhaave en zijn werk. Deze tentoonstelling zal geopend zijn van 13 juni tot 1 decem
ber 1968. Een speciale catalogus met toelichting zal bij de collectie verkrijgbaar zijn. 

Het programma van de herdenking omvat een officiele bijeenkomsl op 15 november 
waar het algemeen belang van Herman Boerhaave zal worden besproken in het licht van 
de philosophic der zeventiende eeuw, en zijn invloed op de ontwikkeling der genees
kunde. Op 16 novermber zal een symposium plaats vinden over «Boehaave en zijn tijd». 
Voor dit symposium zijn verscheidene geleerden uitgenodigd een bijdrage te leveren 
betreffende de persoon van Herman Boerhaave en zijn relaties met de 17e en 18e eeuwse 
geneeskunde en natuurwetenschappen. De mededelingen zullen gepubliceerd worden 
in een speciaal herdenkingsnummer van de Analecta Boerhaave Serie, onder redaktie van 
Prof. dr. G. Lindeboom (Amsterdam). Deze serie wordt uitgegeven door de firma E.J. 
Brill te Leiden. 

De acht Academische Oraties van Herman Boerhaave zullen in een Engelse 
vertaling worden uitgegeven door Prof. Dr. A.G.H. Bachrach (Leiden) in de serie pu-
blicaties van het Sir Thomas Browne Instituut te Leiden. 

Ter gelegenheid van de herdenking zal een gedenkpenning worden geslagen. 

Erasfflus-herdenking in 1969. 

Ons land zal het Erasmus-jaar 1969 vieren door een Nationale Erasmus manifcsta-
tie. ingericht door het Interuniversitair Centrum voor Geschiedenis van het Humanisme. 
Deze manifestatie zal plaats hebben van 3 tot 6 juni 1969. Naas een colloquium waarop 
een 12-tal buiten- en binnenlandse specialisten de grootste humanist der Nederlanden 
zullen belichten, zullen er tentoonstellingen over Erasmus en het Belgisch humanisme 
gehouden worden te Brusse! in de Koninkijke Bibiotheek. te Gent en te Luik in de 
Universiteitsbibiotheek, te Anitwerpen in het Museum Plantin-Moretus. 

leder van deze tentoonstellingen zal een ander thema behandelen. De Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel behandelt «Erasmus en Belgie*, Gent behandelt «Erasmus en 
Europa », Luik « Het schoolboek ten tijde van Erasmus », Antwerpen, ten slotte, het 
post-Erasmiaans Humanisme. De Universiteit van Leuven zal daarenboven van 18 tot 
20 oktober 1969 nog een bijzondere hulde organiseren aan de stichter van het Collegium 
Trilingue. 

Nadere mlichtingen en inschrijvingsformulieren in verband met de herdenking van 
juni 1969 kunnen worden bekomen bij Prof. A. Gerlo, voorzitter van het Interuniversi
tair Centrum voor Geschiedenis van het Humanisme, p/a. Ad. Buyllaan, 145, Brussel 5. 
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