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verontwaardigde Maarten
Luther (1483-1546) in de
kantlijn bij Johannes 1 in de

> ‘Du Bube!’ schrijft een
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is door zijn eerste eigenaar
rijkelijk
voorzien
van
gescheld en instemmend
commentaar aan het adres
van Desiderius Erasmus.
Na vele omzwervingen – via

Collecties. Op deze afdeling
wordt ook een 14e-eeuws
handschrift van Cicero’s De
Officiis (zie foto) gekoesterd
met, volgens diezelfde
Praedinius, aantekeningen

BIJZONDERE COLLECTIES

NIEUWE AANWINST

Bibliotheek

Op 2 september 1953 overleed dr. A.G. Roos, conservator van de Universiteitsbibliotheek van de RUG
in de periode 1906-1917.
De geboren en getogen
Groninger studeerde klassieke letteren en promoveerde cum laude op het
werk van Flavius Arrianus.
Antoon Roos werd de eerste
voltijd bibliothecaris bij de
UB, in een tijd waarin studeren gangbaarder werd
en de UB steeds drukker
bezocht. De collectie lag
Roos na aan het hart: In
het geval van ‘wanleners’
uit een andere stad, nam
hij persoonlijk contact
op met de burgemeester
aldaar.

A.G. ROOS (1877-1953)

IN MEMORIAM

S A M E N S T E L L I N G > KIRSTEN OTTEN

Blue Sky van Electric Light
Orchestra. Het filmpje leidt
de kijker door de UB, langs
vrolijk uitgedoste ‘acteurs’
die al meezingend het
studentenleven uitbeelden.
Zo ‘roeit’ Aegir op de derde
verdieping en ligt een strijkkwartet van Bragi voor
de ingang op de stoep te
planken. Ook Rooie Rinus en
Pé Daalemmer komen voorbij, met een Groningstalig
intermezzo. De clip wordt al
druk bekeken op YouTube.

caris Wim Koops vandaag de
nieuwe Universiteitsbibliotheek aan de Broerstraat.
Jarenlange discussies en een
hooglopend conflict tussen

> Met trots betrok bibliothe-
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gebouw. Op bijna dezelfde
plek werd in 1616 de Franciscaner kloosterlibrije ingericht als de eerste universiteitsbibliotheek, voor de
collectie van retor Ubbo
Emmius. In de eerste catalogus uit 1619, opgesteld

VAN LIBRIJE TOT UB

verzamelden meer dan tweehonderd UB-medewerkers
en studenten van de RUG
zich voor een niet alledaagse
activiteit: playbacken in
de universiteitsbibliotheek.
UB-medewerker Frank den
Hollander is initiatiefnemer
van de productie van de
zogeheten lipdub – een in
één take gefilmde videoclip – bij het nummer Mr.

> Op Tweede Pinksterdag
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LIPDUB IN DE BIEB

FOR INFINITY

Lustrumbode RUG 400: de bibliotheek van de universiteit / nummer 5

onder anderen Regnerus
Praedinius, in 1555 rector
van de St. Maartensschool
– is het boek nu in het bezit
gekomen van de Groningse
UB, afdeling Bijzondere

Rijksuniversiteit Groningen
1615 tot heden gepresenteerd. De auteurs zijn de
in augustus overleden Alex
Klugkist, bibliothecaris van
1990 tot 2010, en zijn oudcollega Sybren Sybrandy.
Zij eindigen hun boek met
een blik op de toekomst: de
universiteitsbibliotheek zal
door een ingrijpende wijziging van het informatielandschap weliswaar haar
aloude monopoliepositie
verliezen, maar voor de universiteit en de samenleving
een onmisbare instelling
blijven.

Verkrijgbaar bij de
Groningse boekhandels
en de Bibliotheek van de
RUG

` 24,95

Alex Klugkist
en Sybren Sybrandy
244 pagina’s
rijk geïllustreerd

VAN KNEKELHUIS
TOT KLOPPEND HART
GESCHIEDENIS VAN
DE BIBLIOTHEEK VAN DE
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
1615 TOT HEDEN

(Advertentie)

de skeletten tussen de
boeken stonden’ beschreef
Constantijn Huygens de
Groninger Universiteitsbibliotheek in 1648. De
bibliotheek was gehuisvest
boven het anatomisch theater en blijkbaar vond men
het gemakkelijk om de skeletten ook maar in de bibliotheek te stallen…
Vandaag werd het boek
Van knekelhuis tot kloppend hart – Geschiedenis
van de Bibliotheek van de

> ‘Een treurig kerkhof, waar
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BOEK
BIBLIOTHEEK RUG

Erasmusvertaling van het
Nieuwe Testament. Gezien
de inktvlek op de tegenoverliggende pagina, heeft hij het
boek vervolgens hard dichtgeslagen. De ‘Lutherbijbel’

UB IN BEELD

van de Groningse vroeghumanist Wessel Gansfort.

BIBLIOTHECARIS, 1852

W.R.H. KOOPS
BIBLIOTHECARIS, 1977

“ “

door bibliothecaris Nicolaus
Mulerius, is te lezen dat de
bibliotheek dan 205 titels in
404 banden rijk is. Het
nieuwe, vijf verdiepingen
tellende ontwerp van architect P.H. Tauber, herbergt
inmiddels zo’n drie miljoen
banden en is klaar voor de
21ste eeuw.

‘Vanaf nu mogen ‘Vestiging op
ook studenten
het Broerplein
boeken lenen’
is een tragische
vergissing.’
W.A. ENSCHEDE

universiteit en wethouders
over een ruimere locatie gingen vooraf. De opties waren:
verhuizen naar Paddepoel
of naar de Martinuskerk
uit 1895. De oplossing was
rigoureus en verrassend:
De monumentale kerk ging
tegen de vlakte en een
moderne UB verrees pal
tegenover het Academie-

We krijgen dagelijks zo’n drieduizend bezoekers: studenten,
docenten en onderzoekers, die allang niet meer alleen
voor de collectie komen. De sociale functie van de UB
is groot; naast studeren, wordt er geluncht, overlegd,
geflirt. Om aan de wensen van de bezoekers tegemoet te
blijven komen gaat de UB met haar tijd mee. Dat betekent
digitaliseren – inmiddels hebben we meer dan 435.000
e-books –, maar ook het verruimen van de openingstijden:
per september staat de deur 108,5 uur per week open.
Onder de noemer ‘Bibliotheek Binnenstad’ wordt een
groot aantal bibliotheekfuncties in de UB samengebracht. In dat kader verhuist de Letterenbibliotheek

eind dit jaar riching Broerstraat; andere bibliotheken
volgen later. De Centrale Medische Bibliotheek en de
Zernike Bibliotheek blijven. Ook het bijna 28-jarige
gebouw zelf is aan vernieuwing toe. Sociale activiteiten zullen zich in de toekomst op de onderste
verdiepingen gaan afspelen. Zo komt in de huidige garderobe een koffiecafé en bij de ingang een zelfbedieningsuitleensysteem. Voor de eerste verdieping staat
een learning grid gepland, met faciliteiten als
een videowall en groepswerkplekken. De bovenste
verdiepingen worden gereserveerd voor stilte: de ideale
studieplek. http://jaarverslag.ub.rug.nl
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