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¬ De vlo uit Robert Hooke’s Micrographia uit 1665.

¬ Tussen 1898 en 1914 groeide de boekencollectie naar 170.000 stuks.

ACHTERGROND UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 400 JAAR
Op 28 februari 2015 is het precies 400 jaar geleden dat de Groningse
universiteitsbibliotheek werd opgericht. Dat wordt gemarkeerd met een
minigeschiedenis in het Engels.

Vier eeuwen geschiedenis in
honderd bladzijden
Esther van der Meer
GRONINGEN Het was bovenop het
Herewegviaduct dat Gerda Huisman
de titel voor haar boek over vierhonderd jaar universiteitsbibliotheek
inviel: Four hundred years of history
in four buildings, forty collections
and infinite pictures. Huisman: ,,Vier
eeuwen en vier locaties, dat hadden
we al bedacht. Ik dacht: dan doen we
ook veertig collecties en dan moest
er nog iets met het aantal plaatjes.
Dat werd een knipoog naar het thema van het 400-jarig jubileum van
de universiteit, for infinity.
Op 28 februari bestaat de Groningse
universiteitsbibliotheek
exact vier eeuwen. Reden voor een
mooi boek, vond de universiteitsbibliotheek. Huisman, conservator bijzondere collecties, tekende voor de
Engelstalige minigeschiedenis, aangevuld met foto’s van Dirk Fennema.
Niet dat er nog niets was op dit gebied. Drie jaar geleden verscheen
Van knekelhuis tot kloppend hart,
de kloeke geschiedenis van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit
Groningen van 1615 tot heden. Huisman: ,,Maar dat boek is geschreven
in het Nederlands, terwijl de universiteit, en daarmee de bezoekers en
gebruikers van de bibliotheek,
steeds internationaler wordt. En het
is een dikke pil, dat geef je niet snel
als cadeautje mee voor mensen die
weer in een vliegtuig moeten stappen.’’
Huisman koos voor een thematische aanpak. In het eerste deel staan
de vier gebouwen centraal waar de
bibliotheek de afgelopen eeuwen in
is gehuisvest. De Groningse universiteitsbibliotheek zetelt vanaf 1615
op dezelfde plek: het gebouwenblok
tussen Broerstraat, Zwanestraat,
Poststraat en Oude Kijk in ’t Jatstraat. Het is daarmee de enige academische bibliotheek van het land
die altijd op zijn oorspronkelijke
plek is gebleven.
Daarnaast maakte ze een selectie
uit de bijzondere collecties die de
universiteit rijk is. Bijvoorbeeld de
almanak met aantekeningen van Nicolaas Mulerius, de eerste bibliothe-

¬ De collectie Groningana van Mello Backer (1807-1883) vormt de basis van de collectie van de UB.
Foto’s Universiteitsbibliotheek Groningen

‘Hij vond het
heerlijk om dames
de stuipen op
het lijf te jagen’

caris. Of de Middeleeuwse handschriften.
Het was lastig kiezen. ,,Hoe meer
je je ergens in verdiept, hoe leuker
het wordt. Neem de collectie van Gisbert Eding, een achttiende eeuwse
Groningse advocaat en boekenverzamelaar. Een van de boeken in zijn
collectie bevat een enorme vergro-

ting van een vlo. Hij vond het heerlijk om dames die bij hem op bezoek
waren de stuipen op het lijf te jagen
door ze die plaat te laten zien.’’

Het jubileumboek is voor 14,95
euro te koop bij onder meer de
universiteitsbibliotheek en -winkel
en Godert Walter.

