
Voorstelling van een 
universiteitsmuseum UGent 

Danny Segers 
Museum voor de Geschiedenis van de 

Wetenschappen 



21 september 1815:  
Willem I wordt koning der Nederlanden 

1816: oprichting van 3 universiteiten in de Zuidelijke Nederlanden 



9 oktober 1817 
 

Plechtige 
installatie van de 

Gentse 
Rijksuniversiteit 

3 november 
1817 

 

Opening van de 
lessen aan de 
universiteit te 

Gent 

Koninklijk Arrest van 19 augustus 1817: 
Opening van de lessen wordt vastgelegd 

Installatieplechtigheid van de Universiteit in de troonzaal van het Gentse 
Stadhuis 
Schilderij van M. Van Bree – Rijksmuseum A’dam 



Een universiteit op zoek naar onderdak 
1er  Rapport sur l’état des universités du royaume des Pays-Bas, pendant l’année 1817: 
 

‘…D’apres le règlement organique, c’était aux villes à fournir les bâtiments nécessaires et à pourvoir aux 
premiers besoins matériels de l’enseignement, pour autant qu’il existerait des établissements et des 
cabinets entretenus par les villes. La régence de Gand s’est fait connaître avantageusement sous ce 
rapport, et a fait plus qu’on n’aurait pu exiger d’elle. Un grand bâtiment sera fondé à ses frais et servir 
non-seulement aux besoins de l’université, mais contribuera à en augmenter la splendeur. En attendant, 
les édifices nécessaires ont été mis à la disposition de l’université. …’ 

1. De stad draagt haar bibliotheek over aan de universiteit 
2. De stad draagt haar plantentuin over aan de universiteit 
3. De stad zal een nieuwbouw voorzien voor de huisvesting van 

de universiteit 
  eerste steen: 4 augustus 1819 
  in gebruik name: oktober 1826 

Dit was niet alles! 

Niet voor publicatie gebruiken 



-1822: Kanunnik De Bast schenkt zijn rijke 
archeologische collectie aan Willem I  
 Groot gedeelte wordt aan het oudheidkundig 

kabinet van de Rijksuniversiteit overgedragen 
 

-De Antwerpse Kolonel Rotiers verkoopt zijn 
archeologische collectie aan Willem I 
 1823: een deel ervan wordt geschonken aan  

de Rijksuniversiteit 

Dit vormde de basis van het huidig 
Archeologisch Museum 

 

Niet voor publicatie gebruiken 
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In de loop der jaren werden verschillende etnografische 
schenkingen aan de Rijksuniversiteit Gent gedaan  
(1825: Eduard De Bast, 1826: Baron J.J. Van Geen) 
 Uitgebreid met verschillende etnografische aanwinsten 

als studieobjecten  
(1895: Prof. A. De Ceuleneer, 1905: Prof. C. De Bruyne, 
1926-1928: Prof. Van Oye, 1937: Prof F.M. Olbrechts) 

Dit vormde de basis van de huidige 
Etnografische verzamelingen 

 

Niet voor publicatie gebruiken 



Willem I schenkt een “aanzienlijke” som geld aan de 
faculteit geneeskunde om een verzameling instrumenten 
aan te leggen 
 Een instrumentenkabinet ontstond met Prof. 

J.F.Kluyskens (1771-1843) als conservator 
 

Verzameling groeide door aankopen en schenkingen 

Dit vormde de basis van het huidig 
Museum voor de Geschiedenis van de 
Geneeskunde 

 

Niet voor publicatie gebruiken 



Veeartsenijschool opgericht in 1933 
- een verzameling morfologische museumpreparaten 

opgebouwd als gevolg van wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en dienstverlening 

- De objecten werden (en worden nog steeds) door de 
studenten diergeneeskunde intensief gebruikt tijdens 
hun studie van de morfologie.  

Dit vormde de basis van het huidig 
Museum Morfologie 

 

 

- een didactische collectie  
- met zichtbaarheid naar het grote 

publiek 
Niet voor publicatie gebruiken 



Bij de oprichting van de universiteit (1817) moesten de 
lessen “biologie” aan de Gentse Universiteit ondersteund 
worden door een wetenschappelijke verzameling dieren 
  collecties aangevuld met schenkingen, recente 

verzamelingen, studieobjecten, …. 

Dit vormde de basis van het huidig 
Museum voor Dierkunde 

- een didactische collectie  
- met zichtbaarheid naar het grote 

publiek 

 

 

 

Niet voor publicatie gebruiken 



De stad Gent richt in 1948 een museum voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen op 
 Verzamelingen hoofdzakelijk uit universiteit 
 collecties groeiden 

1964: RUG beslist om het museum over te nemen 
Dit is het huidig 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 

Huidige collectie: wetenschappelijke 
instrumenten uit onderwijs en onderzoek 
met uitgebreide publiekswerking 

 

 

 

 

Niet voor publicatie gebruiken 



De verschillende musea van de Ugent 

 

1) Archeologisch Museum 

2) Etnografische verzamelingen 

3) Museum voor de Geschiedenis van de 
Geneeskunde 

4) Museum Morfologie 

5) Museum voor Dierkunde 

6) Museum voor de Geschiedenis van  
de Wetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet voor publicatie gebruiken 



Besluit 
De verschillende collecties zijn op verschillende manieren 
ontstaan 
- Rijke collecties met unieke stukken (al of niet in een 

museale omgeving opgesteld!) 
- Zeer diverse collecties 
- Musea geografisch erg verspreid 
- De huidige musea dekken niet alle disciplines van het 

academisch erfgoed  probleem voor verzamelpolitiek 
- Musea met verschillende doelen/problemen en 

opvattingen  
• Didactische component 
• Al of niet een nadruk op publiekswerking 
• Depotruimte is een probleem 
• …. 



Samen zijn we sterker dan alleen! 
 
 

 
Welk potentieel hebben we in huis? 

Filmpje 

Academic Heritage Sound2small.mov


De idee om 1 museum te maken is niet nieuw: 
 28/2/2003: vergadering collectiebeheerders op 

rectoraat  
 voorstel: oprichting van een vitrinemuseum 

 11/9/2003: rapport “Aanzet tot een globaal beleid voor 
de universitaire musea” besproken in BC  
 beslissing uitgesteld 

 2009: Informele commissie “Academisch erfgoed” 
wordt opgericht en een rapport “Naar één 
Universiteitsmuseum” wordt opgesteld 

 7/1/2010: Een eindrapport “Academisch erfgoed: 
heden en toekomst” besproken in BC  
 erfgoedbeleid aan de Ugent moet uitgewerkt 
worden en de oprichting van één universiteitsmuseum 
wordt voorbereid 



Huidig plan 

Niet voor publicatie gebruiken 



Wat is de beschikbare ruimte? 

Masterplan van de faculteit wetenschappen 
3 verdiepingen van elk 600 m2 

 
2 verdiepingen voor de permanente collecties 
1 verdiep voor tijdelijke tentoonstelling en algemene 
ruimtes 

Niet voor publicatie gebruiken 



In de commissie “Wetenschap en Maatschappij” werd een 
project van de collectiebeheerders “Voorbereidende 
studie van een nieuw universiteitsmuseum” goedgekeurd. 
Looptijd 4 jaar vanaf 2012 
 
Bestaat uit 2 grote luiken: 
1) Wetenschappelijke studie van de noodzaken, 

mogelijkheden en beperkingen tot het oprichten van 
een geïntegreerd universiteitsmuseum 

2) Inrichten van een aantal communicatiemomenten om 
stapsgewijs de bevindingen van de wetenschappelijke 
studie in de praktijk te testen en bij te sturen. 



1) Wetenschappelijke studie van de noodzaken, 
mogelijkheden en beperkingen tot het oprichten van 
een geïntegreerd universiteitsmuseum 

 
Studie van de maatschappelijke valorisatie van  
 Wetenschappelijk onderzoek i.v.m. collecties 
 Wetenschappelijke kennis rond de collecties 
 Patrimonium van de universiteitsmusea 



Behoort tot het vlak van de museummarketing wat een 
onderdeel is van het museummanagement 
 
 Onderzoekswerk door een bursaal met kennis van 

managementswetenschappen en toegepaste 
economie 

 Bevoegdheid van Prof. Joost Vander Auwera 
(museumkunde en kunstbeleid) en Prof. Patrick Van 
Kenhove (Marketing en marktonderzoek) 



2) Inrichten van een aantal communicatiemomenten om 
stapsgewijs de bevindingen van de wetenschappelijke 
studie in de praktijk te testen en bij te sturen. 

 
 2013: organisatie van een colloquium  
 Inrichten van conceptentoonstelling 
 Inrichten van een gasttentoonstelling 
 Inrichten van reizende tentoonstelling (in het kader 

van U4) 
 
 Verantwoordelijkheid van alle collectiebeheerders 

Opstellen van eindrapport 
Voorbereiden van een aanvraag voor kwaliteitslabel 



De verschillende musea van de Ugent 

 

1) Archeologisch Museum (Prof. J. Bourgeois) 
 Patrick Monsieur 

2) Etnografische verzamelingen 
 Pauline van der Zee 

3) Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde 
 Stichting Jan Palfijn vzw  

4) Museum Morfologie (Prof. P. Simoens) 
 Marjan Doom 

5) Museum voor Dierkunde (Prof. D. Adriaens) 
 Dominick Verschelde 

6) Museum voor de Geschiedenis van  
de Wetenschappen (Prof. D. Segers) 
 Kristel Wautier 
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