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D e Catalogus Professorum is het resul-

taat van een groot project dat meer dan 

tien jaar geleden is gestart en voorlopig ook nog 

niet beëindigd is. De Commissie Geschiedschrij-

ving Rijksuniversiteit Groningen constateerde 

aan het begin van de 21ste eeuw dat de infor-

matievoorziening over de geschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Groningen enige hiaten kende. 

Een compleet overzicht van alle hoogleraren (en 

hun publicaties) vanaf 1614 ontbrak bijvoor-

beeld. Sindsdien zijn medewerkers en vrijwil-

ligers van Universiteitsbibliotheek en Universi-

teitsmuseum hard aan het werk geweest om de 

database te vullen. De klus was zo omvangrijk 

dat ze uiteindelijk door de UB in een zelfstandig 

project werd omgezet.

Database
De database kan op verschillende wijzen 

worden doorzocht. Uiteraard op (achternaam) 

van een hoogleraar, op geboortedatum, maar 

ook per faculteit. Van elke hoogleraar zijn de ge-

gevens te zien, voor zover bekend: geboorte- en 

eventuele sterfdatum, jaar van promoveren, titel 

van de inaugurele rede, en indien aanwezig een 

portret. Voor dit laatste item is gebruik gemaakt 

van de al langer bestaande database met hoog-

leraarsportretten van het Universiteitsmuseum.

Van belang zijn ook de diverse doorlinkmoge-

lijkheden op de individuele hoogleraarspagina’s: 

onder de biografische gegevens kan worden 

geklikt op een cataloguszoekactie voor het 
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Sinds eind juni 2014 is de Catalogus Professorum Academiae 

Groninganae online: een database met biografische en iconografische 

gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, 

aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest.

Alle hoogleraren sinds 1614

bekijken van de publicaties van deze persoon, 

of een Google-zoekactie waarmee ook lemma’s 

in andere databases in beeld komen, zoals de 

Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis 

en Narcis.

Website
Bij de Catalogus Professorum is een website 

gebouwd, waarop (zowel in het Nederlands als 

Engels) een grote hoeveelheid informatie is te 

vinden over het project, maar ook over het ambt 

van hoogleraar, de verschillende (benamingen 

van) faculteiten en studierichtingen door de 

eeuwen heen, en de bijbehorende reglementen. 

Het is voor het eerst dat er zo’n compleet over-

zicht beschikbaar is van zulke belangrijke infor-

matie over de universitaire geschiedenis; het 

resultaat van maandenlang grondig onderzoek 

door medewerkers van de afdeling Bijzondere 

Collecties van de Universiteitsbibliotheek.  <

Alles wat u ooit wilde weten over hoogleraren, hun positie, hun status, hun werk 

en hun beeltenis is nu bijeengebracht in deze Catalogus Professorum Academiae 

Groninganae:

• Een website met uitgebreide informatie:

 www.rug.nl/bibliotheek/search/catalogus-professorum 

• De database, met verschillende zoekfuncties:

 http://hoogleraren.ub.rug.nl
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