Frank den Hollander / f.j.den.hollander@rug.nl

Alle hoogleraren sinds 1614
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.
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e Catalogus Professorum is het resultaat van een groot project dat meer dan

tien jaar geleden is gestart en voorlopig ook nog
niet beëindigd is. De Commissie Geschiedschrijving Rijksuniversiteit Groningen constateerde
aan het begin van de 21ste eeuw dat de informatievoorziening over de geschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen enige hiaten kende.
Een compleet overzicht van alle hoogleraren (en
hun publicaties) vanaf 1614 ontbrak bijvoorbeeld. Sindsdien zijn medewerkers en vrijwil-
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resultaat van maandenlang grondig onderzoek

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

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

van de al langer bestaande database met hoog-

en hun beeltenis is nu bijeengebracht in deze Catalogus Professorum Academiae

leraarsportretten van het Universiteitsmuseum.

Groninganae:

Van belang zijn ook de diverse doorlinkmogelijkheden op de individuele hoogleraarspagina’s:
onder de biografische gegevens kan worden
geklikt op een cataloguszoekactie voor het

• Een website met uitgebreide informatie:
w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/s e a r c h /c a t a l o g u s - p r o f e s s or um
• De database, met verschillende zoekfuncties:
h t t p : //h o o g l e r a r e n . u b . r u g . n l
Pictogram 2/jaargang 2014 juli/augustus 15

