
 

Universiteitsmuseum Utrecht / Universiteitsbibliotheek Utrecht - Bijzondere Collecties 

zoeken 

vier studenten (Ma e/o Ba) 

voor het stageproject 

‘Publieke intellectuelen in Utrecht: Pieter Harting en F.C. Donders’ 

Periode en omvang: 7,5 ECTS, blok 3 (feb-apr 2019) 

Het Universiteitsmuseum en de afdeling Bijzondere Collecties van de UBU beheren cultureel 

erfgoed dat raakt aan de geschiedenis van wetenschap, de universiteit en de stad Utrecht. 

Personen spelen een belangrijke rol in die geschiedenis en geven de  wereld van onderwijs en 

onderzoek letterlijk een gezicht. Ook zijn ze een belangrijk uitgangspunt voor het doen van 

onderzoek. Door hun erfenis nader te bekijken, komen we meer te weten over  de manieren 

waarop wetenschap en samenleving met elkaar verbonden zijn. Dit levert informatie en 

verhalen op waarmee we de geschiedenis van wetenschap en universiteit op een aansprekende 

manier kunnen communiceren naar een breder publiek, bijvoorbeeld door middel van (digitale) 

tentoonstellingen en publicaties over aspecten uit het leven en werk van de wetenschappers.   

Het Universiteitsmuseum en de afdeling Bijzondere Collecties zijn op zoek naar vier studenten 

die stage willen lopen in een biografisch project over de sociale en culturele netwerken van 

twee bijzondere Utrechtse wetenschappers uit de negentiende eeuw:  

- Pieter Harting (1812-1885), een veelzijdige natuurwetenschapper die zich naast zijn 

onderwijs en onderzoek bezig hield met de popularisering van wetenschap in zijn 

tijdschrift Album der Natuur (1851-1909), het adviseren van de overheid, en actief was 

in verenigingen tegen onder andere drankmisbruik en voor de Boeren in Zuid-Afrika.  

- F.C. Donders (1818-1889), een fysioloog die aan de basis staat van het specialisme 

‘oogheelkunde’ en het internationaal beroemde Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Ook hij 

was actief buiten de wetenschap en engageerde zich onder andere met de politieke strijd 

tegen kinderarbeid en voor een 8-urige werkdag.  

Het museum en de afdeling Bijzondere Collecties beschikken over een breed scala aan vooral 

Nederlandstalige bronnen van en over Harting en Donders, variërend van persoonlijke brieven 

en foto’s tot objecten als microscopen en brillen, en hun publicaties voor vakgenoten en het 

bredere publiek. Deze stage biedt je de kans om in een klein team van medestudenten en 

begeleiders de mogelijkheden van dit academisch erfgoed te verkennen. De stage combineert 

collectiebeheer, onderzoek en de praktijk van publieksgeschiedenis en is gemakkelijk uit te 

breiden naar een scriptie-onderzoek.    

  



De stageopdracht:  

- Je neemt deel  aan de dagelijkse bezigheden en activiteiten van de stage-organisatie 

(Universiteitsmuseum of UB-BC). Deze zijn deels gericht op het inventariseren, 

ordenen en beschrijven van de collectie 

- Je doet onderzoek naar een (deel)aspect uit het leven en werk van Harting en/of Donders 

- Samen met de overige leden van het stageteam bedenk je een communicatieplan over 

het onderzoek naar te bepalen doelgroepen 

- Je organiseert en geeft een (gezamenlijke) presentatie en schrijft minimaal één (digitale) 

publicatie over het onderzoek, bijvoorbeeld een Wikipedia-pagina of een publiekstekst 

voor een digitaal dossier op de websites van museum en/of UB-BC.  

Wij vragen:  

- Studenten met belangstelling voor erfgoed en publieksgeschiedenis en interesse in een 

biografische benadering van wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis 

- Onderzoeks-, schrijf-, organisatie- en communicatievaardigheden 

- Beschikbaar voor minimaal 3 dagen in de week gedurende 1 blok (7,5 ECTS-stage)  

Wij bieden: 

- De mogelijkheid tot het opdoen van ervaring in erfgoedbeheer, onderzoek en de 

beoefening van publieksgeschiedenis 

- Kennismaking met de werkzaamheden van het Universiteitsmuseum en/of de UB-BC 

- Professionele stagebegeleiding door medewerkers van het museum of UB-BC en 

Marijke Huisman (docent Public History) 

Solliciteren met motivatiebrief en cv, voor 1 december 2018, naar: Marijke Huisman, 

m.h.huisman@uu.nl  

Universiteitsmuseum Utrecht: http://www.universiteitsmuseum.nl/ 

Universiteitsbibliotheek Bijzondere Collecties: http://bc.library.uu.nl/nl/frontpage 

Meer informatie: Marijke Huisman, m.h.huisman@uu.nl 
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